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I. WPROWADZENIE

Zakład Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego przekazuje zainteresowanym insty-
tucjom i osobom prywatnym kolejny Tom XXIX Atlasu współzależności parametrow me-
teorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Ocena klimatu na potrzeby lotnictwa 
w Warszawie i innych miastach Polski.

Prace dyplomowe w tym zakresie podejmowane były najczęściej z inicjatywy studen-
tów specjalizacji klimatologicznej. Świadectwem tego niech będzie pierwsza praca ma-
gisterska J. Ososa pt. Klimat lotniska Warszawa-Okęcie, wykonana przez czynnego pra-
cownika LOT pod kierunkiem W. Okołowicza i Z. Kaczorowskiej w 1963 roku.

Przed przystąpieniem do zasadniczego tematu, w rozdz. II pt. Naturalne i antropoge-
niczne zmiany klimatu Warszawy i innych miast Polski w publikacjach Zakładu Klimato-
logii dokonano prezentacji kolejnych problemów badań klimatu w różnych skalach prze-
strzennych i czasowych, zawartych w poszczególnych tomach Atlasu.

We współczesnym świecie daje się zaobserwować gwałtowny rozwój komunikacji lot-
niczej. Wzrosła liczba nowych połączeń, wydłużają się ich trasy i czas trwania lotu.

Komunikacja lotnicza stała się najbezpieczniejszym i najszybszym rodzajem transpor-
tu o szybko wzrastającej liczbie pasażerów. Gwałtownie rośnie też zainteresowanie zja-
wiskami atmosferycznymi, towarzyszącymi podróżom lotniczym i wywierającymi nega-
tywny wpływ na organizm człowieka.

Tematy dotyczące bezpośrednio klimatu lotnisk najczęściej podejmowane były przez 
studentów specjalizacji w pierwszej dekadzie XXI wieku (Mrozek 2003, Błasiak 2007, 
Parzuchowski 2008, Olczak 2008, Szmyd 2008, Śmielak 2010, Tołoczko 2010).

Klimat lotniska Okęcie w Warszawie przedstawiony w rozdziałach III pt. Klimat lot-
niska Okęcie w Warszawie w opublikowanych skrótach prac magisterskich Zakładu Kli-
matologii i IV pt. Klimat lotniska w Warszawie w archiwalnych pracach magisterskich 
Zakładu Klimatologii jest potraktowany wyjątkowo, bo uwzględnia aż 15 prac związa-
nych bezpośrednio lub pośrednio z tym problemem.

Druga część pracy dotyczy klimatu lotnisk położonych nie tylko na Mazowszu ale i w 
innych regionach geograficznych Polski:

• Nizina Mazowiecka – Warszawa (Okęcie), Radom (Sadków), Dęblin (Lotnisko)
• Pojezierze Mazurskie – Olsztyn (Dajtki)
• Pojezierze Wielkopolskie – Poznań (Ławica)
• Nizina Śląska – Wrocław (Strachowice)
• Karpaty Polskie – Krosno (Lotnisko), góry

Za najważniejsze wyniki badań tej zasadniczej części Atlasu należy uznać prace do-
tyczące bezpośrednio oceny klimatu badanych lotnisk wymienionych miast.

Lotniska zbadano pod względem: kieunku i prędkości wiatru, częstości występowa-
nia mgieł, burz, zamieci śnieżnych, szronu oraz intensywnych opadów atmosferycznych. 
Wydzielono też okresy, w których pogoda najbrdziej lub najmniej sprzyja komunikacji 
lotniczej.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział VI pt. Obciążenia organizmu ludzkiego po-
wstałe na dalekich trasach lotniczych poświęcony obciążeniom organizmów ludzkich po-
wstałych na dalekich trasach lotniczych po przekroczeniu stref klimatycznych i czasowych 
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(Buczyński 1990). Najwięcej miejsca poświęcono obciążeniom wynikającym ze zmiany 
strefy klimatycznej. Podjęto próbę określenie obciążeń klimatycznych, tj. stresu ciepła 
i stresu chłodu. Opisano zmiany odczuwalności cieplnej między portem docelowym a ma-
cierzystym za pomocą różnic temperatury efektywnej na trzech wybranych trasach:

 – Warszawa-Singapur
 – Warszawa-Kair
 – Warszawa-Montreal

Badając częstość występowania w ciągu roku codziennych różnic ΔNTE podzielonych 
w przedziały wyznaczono okresy występowania największych i najmniejszych obciążeń 
klimatycznych. I tak, dla tras Warszawa-Singapur i Warszawa-Kair najbardziej niekorzyst-
ny dla organizmu okres przypada między listopadem i lutym, a minimum obciążeń wy-
stępuje między czerwcem i wrześniem (Singapur) lub kwietniem i październikiem (Kair). 
Analogiczne okresy dla trasy Warszawa-Montreal kształtują się następująco: maksimum 
obciążeń występuje od grudnia do lutego, a minimum od czerwca do września. Uzyska-
ne wyniki mogą stanowić podstawę do planowania terminów lotów, jeżeli inne, ważniej-
sze uwarunkowania na to zezwalają.

Wydzielono też rozdział VII pt. Wiatry silne i bardzo silne w Polsce i ich uwarunko-
wania cyrkulacyjne dotyczący wiatrów o dużych prędkościach, traktując je jako najbar-
dziej niebezpieczne zjawiska pogodowe w komunikacji lotniczej. 

Rozdział VIII pt. Zmiany okresowe i tendencje niektórych zjawisk pogodowych w Pol-
sce ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Krakowa obejmuje opublikowane przez 
zespół pracowników Zakładu Klimatologii niektóre zjawiska pogodowe w Polsce i ich 
niebezpiecznych skutki dla różnych dziedzin gospodarki narodowej.

W oryginalnym rozdziale IX pt. Weryfikacja prognoz okresowych zmian opadów at-
mosferycznych w Polsce w latach 1980-2100 oceniono sprawdzalność prognoz opadów 
(według interferencji cykli) na przykładzie Warszawy i Wrocławia.

W rozdziale X pt. O realności okresów i tendencji zmiennych klimatologicznych za-
stosowano zasady identyfikacyjne w weryfikacji wyznaczanych cykli (metodą „sinusoid 
regresji”) w odniesieniu do ich przyczyn i liczb losowych.

W Zakończeniu (rozdz. XI) przedstawiono najważniejsze wyniki badań, dotyczących 
oceny klimatu na potrzeby komunikacji lotniczej w miastach reprezentujących różne re-
giony geograficzne Polski.
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II. NATURALNE I ANTROPOGENICNE ZMIANY KLIMATU 
WARSZAWY I INNYCH MIAST POLSKI W PUBLIKACJACH 
ZAKLADU KLIMATOLOGII

Pierwszą część syntezy studenckich badań w zakresie naturalnych i antropogenicznych 
zmian klimatu miasta stanowi publikacja Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego pt. Klimat Wielkiej Warszawy w pracach magisterskich Zakładu 
Klimatologii w latach 1952-2007, wydana z okazji XII Pikniku Naukowego Polskiego Ra-
dia BIS i Centrum Nauki Kopernik, który odbył się 14 czerwca 2008 roku w Warszawie.

Głównym problemem badawczym jest deformacja pól zmiennych klimatologicznych 
i bioklimatologicznych przez miasto w różnych skalach przestrzennych i czasowych na 
przykładzie odpowiednio dobranych 37 prac magisterskich, z ogólnej liczby 150. Orygi-
nalną część pracy stanowią rozwiązania następujących problemów:

• Cechy klimatu miasta nizinnego na przykładzie Warszawy
• Deformacja pól zmiennych meteorologicznych w Warszawie z wyodrębnieniem 

miejskiej wyspy ciepła
• Rola zieleni miejskiej w kształtowaniu warunków termicznych i wilgotnościo-

wych w Warszawie
• Deformacja pola wiatru przez zabudowę w Warszawie
• Zmienność przestrzenna i czasowa warunków odczuwalnych w Warszawie
• Wpływ zabudowy na zróżnicowanie zachmurzenia w Warszawie
• Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Warszawie i oko-

licach
• Cykliczność i tendencje zmian klimatu Warszawy
• Wahania roczne i tendencje zmian zjawisk atmosferycznych
• Stan aerosanitarny Warszawy.

Wymienione problemy należą do najczęściej podejmowanych tematów w pracach dy-
plomowych w latach 1952-2007. Scharakteryzowano je odpowiednimi pracami, przedsta-
wiając najważniejsze wyniki badań studenckich, udokumentowane głównie wykresami, 
mapami i tabelami. W rezultacie powstała nowoczesna monografia klimatu Warszawy. In-
tegralną całość stanowi pełny wykaz prac magisterskich (150) dotyczących naturalnych 
i antropogenicznych zmian klimatu Warszawy. Wykaz prac licencjackich (33) uzupełnia 
informacje o zainteresowaniach studentów.

Tom XXII Atlasu współzależności parametrów meteorologiczny i geograficznych 
w Polsce z wyodrębnionym tytułem Wpływ zabudowy i zieleni osiedlowej na zróżnico-
wanie klimatu lokalnego w Warszawie stanowi drugą część syntezy badań studenckich 
w zakresie zmienności przestrzennej i czasowej klimatu lokalnego miasta, na przykładzie 
kolejnych 31 prac magisterskich, w tym 5 dotyczących osiedli, zamieszczono już we 
wcześniejszej publikacji. Celem pracy jest określenie zakresu zróżnicowania warunków 
meteorologicznych i biometeorologicznych w mieście w zależności od charakteru zabu-
dowy i zieleni w osiedlach mieszkaniowych oraz ich lokalizacji w Warszawie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pory dnia i roku.

Badania Zakładu Klimatologii pod kątem wpływu różnego typu zabudowy i zieleni 
na klimat lokalny w Warszawie przeprowadzono w latach 1959-2007. Obiektami szcze-
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gółowych zainteresowań stały się osiedla mieszkaniowe położone w różnych dzielnicach 
miasta, w przybliżeniu na profilu północ-południe: Białołęka Dworska, Chomiczówka, 
Sady Żoliborskie, Stawki, Szwoleżerów, Wyględów – Olimpijska, Służew nad Dolinką, 
Kabaty, Jelonki, Śródmieście. Sporo wyników badań dotyczy zabudowy zwartej w Śród-
mieściu, z małym udziałem zieleni ze szczególnym uwzględnieniem Śródmiejskiej Stacji 
Meteorologicznej Warszawa-Uniwersytet.

Uzyskane wyniki własnych dociekań odnoszono najczęściej do danych ze stacji synop-
tycznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa-Okęcie, reprezentującej wa-
runki pozamiejskie – od strony południowo-zachodniej. Zlokalizowana ona jest w strefie 
najmniejszego oddziaływania miasta na klimat przy przeważających wiatrach z sektora za-
chodniego. Już wcześniej udowodniono, że stacja ta jest dobrym punktem odniesienia w ba-
daniach modelowych w środkowej Polsce, a nawet w Europie.

Przedstawiono najważniejsze wyniki badań prac magisterskich (udokumentowane licz-
nymi tabelami i wykresami) oraz ich porównaniem z innymi osiedlami o podobnym lub 
odmiennym charakterze zabudowy. Wyniki badań odnoszono też do najbliższego otocze-
nia tj. do stacji zakładanych poza osiedlami.

Do ważniejszych zagadnień, które udało się scharakteryzować w pracach magister-
skich na podstawie zróżnicowania klimatu lokalnego w Warszawie można zaliczyć:

• Wpływ oświetlenia (ekspozycji dosłonecznej i cienia) na zróżnicowanie warun-
ków cieplnych w osiedlach

• Deformacja pola wiatru pod wpływem zabudowy
• Tempo nagrzewania i wychładzania osiedli o zabudowie wysokiej, blokowej (Słu-

żew, Stawki) oraz niskiej willowej z dużym udziałem zieleni (Olimpijska)
• Warunki odczucia termicznego (warunki biometeorologiczne) w osiedlach o róż-

nej powierzchni zieleni (Sady Żoliborskie, Stawki, Służew)
• Przemieszczanie się wyspy ciepła pod wpływem wiatru
• Wpływ zabudowy na warunki odczucia ciepła w Warszawie
• Pionowa stratyfikacja atmosfery w Śródmieściu i na peryferiach

Tom XXIII Atlasu współzależności parametrów meteorologiczny i geograficznych 
w Polsce z wyodrębnionym tytułem Klimat Warszawy i innych miast Polski, Studia po-
równawcze stanowi trzecią część syntezy badań studenckich w zakresie naturalnych i an-
tropogenicznych zmian klimatu miast Polski.

Celem tego tomu jest określenie cykliczności i tendencji zmian klimatu miast Polski na 
przykładzie Warszawy – miasta nizinnego, położonego na Mazowszu w Kotlinie Warszaw-
skiej (φ = 52,1°, λ = 21,0°, H = 106 m n.p.m.) i Krakowa – miasta położonego w Kotlinie 
Podkarpackiej – Bramie Krakowskiej (φ = 50,1°, λ = 20,0°, H = 206 m n.p.m.). Z tytułów pu-
blikacji i prac magisterskich wynika, że dotyczą one głównie naturalnych zmian klimatu, 
ze szczególnym uwzględnieniem cyklu rocznego. Do elementów uprzywilejowanych pod 
względem liczby opracowań należy z całą pewnością temperatura powietrza, traktowana, 
jako efekt intensywności obiegu ciepła w systemie Ziemia-atmosfera. Temperatura powie-
trza jest bowiem elementem najważniejszym, który determinuje stan pozostałych elemen-
tów klimatu. Badania przeprowadzono w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Naj-
więcej prac dotyczy Mazowsza i całej Polski. Podstawą tych opracowań były głównie dane 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z drugiej połowy XX wieku.
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Jednym z istotnych celów pracy jest określenie zakresu deformacji pola temperatury 
powietrza w Polsce przez miasta. Problem ten rozwiązano przede wszystkim na przykła-
dach Warszawy i Krakowa.

Warszawa na tle otoczenia wyróżnia się przede wszystkim wyższą temperaturą mini-
malną (w nocy jest znacznie cieplejsza); dłuższym okresem bezprzymrozkowym i wege-
tacyjnym, mniejszą wilgotnością względną i większym niedosytem wilgotności, więk-
szym zachmurzeniem nieba i mniejszą liczbą dni pogodnych, większymi sumami opadów 
atmosferycznych, mniejszą liczba dni z mgłą (mniej inwersji termicznych) oraz znacznie 
mniejszą prędkością wiatru, mniejszą liczbą dni z wiatrem silnym, większą liczbą dni 
z wiatrem bardzo słabym i większym udziałem dni bezwietrznych (Stopa-Boryczka, Bo-
ryczka i inni, 1995).

Zasadniczym celem jest określenie tendencji, okresowości i prawdopodobieństwa nie-
których zjawisk pogodowych w latach 1966-2000. Dominują nowe wyniki badań uzyska-
ne na podstawie krótszych serii pomiarowych – z ostatniego trzydziestopięciolecia 1966- 
2000. Dotyczą one liczby dni z burzą, maksymalnych dobowych sum opadów atmosfe-
rycznych, częstości dobowych sum opadów ≥ 10mm i liczby dni z pokrywą śnieżną.

Oryginalną część pracy stanowi rozdział pt. Przeszłość i teraźniejszość klimatu miast 
Polski w pracach magisterskich Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naj-
ważniejsze wyniki badań studenckich dotyczą następujących problemów:

• Długookresowe zmiany klimatu miast Polski
• Cyrkulacyjne uwarunkowania klimatu miast Polski
• Cechy solarne i termiczne klimatu miast Polski
• Cechy wilgotnościowe klimatu miast Polski
• Stan aerosanitarny miast w Polsce

Powyższe problemy badawcze stanowiły tematy 26 prac magisterskich. Najwięcej 
z nich (14) dotyczyło długookresowych zmian klimatu miast Polski i ich cyrkulacyjnych 
uwarunkowań.

Tom XXIV Atlasu współzależności parametrów meteorologiczny i geograficznych 
w Polsce z wyodrębnionym tytułem Klimat Warszawy i miejscowości strefy podmiejskiej 
stanowi czwartą część badań studenckich w zakresie naturalnych i antropogenicznych 
zmian klimatu.

Celem pracy jest określenie cech specyficznych klimatu i bioklimatu miejscowości 
podwarszawskich, w zależności od ich lokalizacji względem Warszawy. Jest nim też pró-
ba określenia zasięgu oddziaływania miasta na tereny otaczające.

Problemy te rozwiązano na przykładzie 7 miejscowości z okolic Warszawy i dzielni-
cy peryferyjnej Okęcie. Przedstawiono najważniejsze wyniki badań eksperymentalnych, 
przeprowadzonych w 25 pracach magisterskich, wykonanych w Zakładzie Klimatologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Obiektami szczególnych zainteresowań były 2 uzdrowiska 
podwarszawskie: Konstancin i Otwock – położone w południowej strefie podmiejskiej.

Przy opracowaniu klimatu Warszawy i miejscowości strefy podmiejskiej wykorzysta-
no materiały archiwalne: ze stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodar-
ki Wodnej na Okęciu i Bielanach, w Legionowie i Brwinowie, ze stacji Instytutu Geofi-
zyki Polskiej Akademii Nauk w Otwocku oraz materiały ze stacji Zakładu Ekologii PAN 
w Dziekanowie Leśnym z lat 1951-2000.
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Punktem odniesienia wielokrotnie była też śródmiejska stacja meteorologiczna Zakła-
du Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Własne obserwacje klimatyczne i mikroklimatyczne, przeprowadzono w pięciu miej-
scowościach: Konstancin, Otwock, Dziekanów Leśny, Wesoła, Mory w różnych latach 
drugiej połowy XX. wieku. W opracowaniu podstawowych elementów klimatologicznych 
w miejscowościach uzdrowiskowych zwrócono szczególną uwagę na pogody niekorzyst-
ne dla kuracjuszy i ich powtarzalność: silne wiatry, mgły, odwilże zimą, okresy deszczo-
we latem, itp.

Na podstawie prac magisterskich udało się dokonać oceny klimatu na potrzeby róż-
nych dziedzin gospodarki:

• Ocena klimatu na potrzeby lecznictwa w uzdrowiskach nizinnych (Konstancin, 
Otwock, Dziekanów Leśny)

• Ocena stanu atmosfery pod względem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (Le-
gionowo, Warszawa)

• Ocena warunków termicznych i wilgotnościowych sezonu grzewczego (Mory)
• Ocena klimatu na potrzeby komunikacji lotniczej (Warszawa-Okęcie)
• Ocena klimatu na potrzeby rolnictwa (Warszawa-Okęcie)

Wpływ urbanizacji na warunki klimatyczne w Warszawie (Kicińska, Wawer, 2005) 
można uznać za syntezę dotychczasowych badań w zakresie wpływu aglomeracji miej-
skiej na zmiany czasowe i przestrzenne warunków solarnych, termicznych, wilgotnościo-
wych, opadowych i cyrkulacji atmosferycznej. Klimat obszarów miejskich wyróżnia się 
w stosunku do otoczenia intensywną emisją różnych zanieczyszczeń (z zakładów prze-
mysłowych, zwłaszcza energetycznych i środków transportu oraz urządzeń komunalnych). 
Duży wpływ na klimat ma zwartość zabudowy, zmiany w użytkowaniu naturalnych po-
wierzchni (zmniejszenie powierzchni terenów zielonych, drenowanie terenu i budowa cią-
gów komunikacyjnych). Konsekwencją tych procesów są zakłócenia naturalnej równo-
wagi radiacyjnej i termiczno-wilgotnościowej oraz osłabienie wymiany powietrza. Prze-
jawia się to modyfikacją wartości wielu elementów klimatycznych. Bilans promieniowa-
nia i bilans cieplny ulegają w mieście istotnym modyfikacjom. Wynika to przede wszyst-
kim ze zmian czasu insolacji (większe zasłonięcie horyzontu) oraz ze zmian stanu atmos-
fery (jej przeźroczystości) i zachmurzenia.

Tom XXV Atlasu współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych 
w Polsce z wyodrębnionym tytułem Zmiany klimatu Warszawy i innych miast Europy 
w XVII-XXI wieku stanowi piątą część badań studenckich w zakresie czasowej i prze-
strzennej zmienności klimatu Europy ze szczególnym uwzględnieniem Polski – na przy-
kładzie kolejnych 15 prac magisterskich.

Dotychczasowe wyniki badań w zakresie tych problemów można podzielić na pozy-
cje opublikowane (uaktualnione) i archiwalne. Prace opublikowane przedstawiono w roz-
działach od II do VI i VIII, IX. Rozdział drugi Modelowanie naturalnych i antropoge-
nicznych zmian klimatu w atlasie współzależności parametrów meteorologicznych i geo-
graficznych w Polsce (1974-2010) zawiera najważniejsze wyniki badań w zakresie cza-
sowych i przestrzennych zmian klimatu, przeprowadzonych przez Zakład Klimatologii 
wciągu ostatnich 40 lat. Trzeci pt. „Badanie cykliczności zmiennych przyrodniczych me-
todą J. Boryczki „sinusoid regresji” przedstawia opis metody wyznaczania okresów wraz 
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z przykładami zastosowania programu autora. Czwarty pt. Ochłodzenia i ocieplenia kli-
matu Północnej Półkuli Ziemi (na podstawie wahań izotopu tlenu δ18O i danych dendro-
logicznych) przedstawia naturalne zmiany klimatu w różnych skalach czasowych wraz 
z prognozami na najbliższe stulecia na podstawie cyklicznych zmian zawartości izotopu 
tlenu δ18O i sum promieniowania słonecznego. Piąty Cykliczne zmiany klimatu Europy 
w ostatnim tysiącleciu według ciągów dendrologicznych – zawiera porównania cykli sze-
rokości słoi drzew rosnących w Europie z cyklami temperatury powietrza. Szósty: Pro-
blemy badań współczesnych zmian klimatu – obejmuje dociekania z zakresu naturalnych 
iantropogenicznych zmian klimatu i ich przyczyn. Natomiast w rozdziałach ósmym i dzie-
wiątym zamieszczono najważniejsze wyniki badań zmian klimatu Europy (i Polski) 
w XVII-XXI wieku. W rozdziale VIII Ocieplenie klimatu miast Europy w XVII-XX wie-
ku i ich przyczyny przedstawiono zmiany wiekowe temperatury powietrza w strefie umiar-
kowanej na podstawie najdłuższych ciągów chronologicznych z 8 miejscowości zlokali-
zowanych w Europie Środkowej i Zachodniej. Porównano okresowe wahania temperatu-
ry powietrza w Polsce (Warszawa, Kraków) i Ukrainie (Lwów, Kijów). Rozdział IX Zmia-
ny klimatu Warszawy w XVIII-XXI wieku dotyczy okresowości, tendencji i prognoz zmian 
klimatu Warszawy na przykładzie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. 
W rozdziale X Zmiany warunków termicznych i opadowych w Warszawie określone na 
podstawie powojennej serii obserwacyjnej z Okęcia (1947-2009) przedstawiono warunki 
termiczne (chłodne, normalne, ciepłe) i opadowe miesięcy (suche, normalne, mokre).

W Zakończeniu (rozdz. XI) oceniono postęp badań w zakresie modelowania natural-
nych i antropogenicznych zmian klimatu Europy w pierwszej dekadzie XXI wieku, w od-
niesieniu do drugiej połowy XX wieku, prowadzonych w Zakładzie Klimatologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Wskazano na spodziewane konsekwencje globalnego ocieplenia 
– na zagrożenia życia na Ziemi. Zwrócono też uwagę na prognozowane duże ochłodzenie 
w połowie XXI wieku, wynikające z astronomicznych przyczyn okresowych zmian ak-
tywności Słońca (koncentracji masy największych planet) i aktywności wulkanicznej. Na 
globalne ochłodzenie wskazują: zawartość izotopu tlenu δ18O w rdzeniach lodowych, przy-
rosty roczne (słoje) drzew i wyniki pomiarów temperatury i opadów atmosferycznych.

Oryginalną część pracy stanowią wyniki badań przedstawionych w siódmym rozdzia-
le pt. Współczesne zmiany klimatu miast Europy w pracach magisterskich Zakładu Kli-
matologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Najważniejsze wyniki badań studenckich dotyczą cykliczności, tendencji i prognoz 
klimatu na przykładzie niektórych miast reprezentujących Europę Zachodnią, Środkową 
i Wschodnią. Jest nim też zbadanie przyczyn ich zróżnicowania w zależności od położe-
nia geograficznego i wysokości nad poziomem morza. Do istotnych problemów badanych 
przez studentów można zaliczyć:

• Wiekowe zmiany klimatu miast nizinnych Europy (Londyn, Warszawa, Moskwa)
• Wiekowe zmiany klimatu miast górskich Europy (Genewa, Zurych, Saentis, 

Sonnblick)
• Solarne i cyrkulacyjne uwarunkowania klimatu miast Europy (liczby Wolfa, NAO, 

typy Wangenheima i Osuchowskiej-Klein)
• Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na zróżnicowanie cech termicznych klima-

tu miast Europy (Paryż, Marsylia, Wrocław, Kraków, Warszawa)
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• Wpływ NAO na zróżnicowanie cech opadowych klimatu miast środkowej Euro-
py (Wrocław, Warszawa)

• Badanie cykliczności i tendencji zmian temperatury powietrza w Europie na pro-
filach : południkowym (Sztokholm, Warszawa, Ateny) i równoleżnikowym (Pa-
ryż, Warszawa, Moskwa)

• Badanie cykliczności i tendencji zmian temperatury powietrza w Europie (Sztok-
holm) na podstawie danych dendrologicznych (sosna – Pinus sylvestris)

Tom XXVI-XXVII Atlasu współzależności parametrów meteorologicznych igeogra-
ficznych w Polsce pt. Z badan klimatu Mazowsza (z uwzględnieniem większych iast) sta-
nowi szóstą część studenckich badań klimatu w różnych skalach przestrzennych: Europa, 
Polska, Mazowsze, Kotlina Warszawska, Równina Warszawska, Warszawa.

Układ treści nawiązuje do wcześniejszych badań naturalnych i antropogenicznych 
zmian klimatu Warszawy w pracach magisterskich Zakładu Klimatologii (rozdz. II). Naj-
pierw przedstawiono publikacje na ten temat, a potem prace archiwalne.

W rozdziale III przedstawiono artykuł pt. Wpływ czynników geograficznych na klimat 
Europy z zastosowaniem wielomianów regresji 2 stopnia (1961-1990). Cechy termiczne 
klimatu Europy z zastosowaniem wielomianów 4 stopnia to rozdz. IV. W rozdziale V za-
jęto się falami chłodu i ciepła w przebiegu rocznym temperatury powietrza w 60-leciu 
(1951-2010) na przykładzie Warszawy - miasta nizinnego położonego na Nizinie Środ-
kowomazowieckiej- Równinie Warszawskiej.

Oryginalną część pracy stanowią rozdziały VI pt. Zmiany klimatu Mazowsza w odnie-
sieniu do obszaru Polski w pracach magisterskich Zakładu Klimatologii Uniwersytetu 
Warszawskiego i VII Wpływ ukształtowania i rzeźby terenu na zróżnicowanie klimatu Ma-
zowsza według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego. Najwięcej prac magi-
sterskich dotyczy klimatu Niziny Środkowomazowieckiej i Kotliny Płockiej, a najmniej 
– Wzniesień Południowomazowieckich. Artykułem na zamówienie jest rozdział VIII 
pt.  Zmiany roczne i wieloletnie opadów atmosferycznych we wschodniej części Niziny 
Mazowieckiej (na przykładzie Warszawy-Okęcia i Siedlec) autorstwa U. Kossowskiej-Ce-
zak i J. Skrzypczuka.

Do ważniejszych problemów rozwiązywanych w pracach magisterskich należą:
• Cechy klimatu Polski w odniesieniu do równoleżnika φ = 52°N
• Zmiany klimatu Mazowsza w odniesieniu do obszaru Polski
• Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu zachmurzenia na Mazowszu
• Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu stanu aerosanitarnego Ma-

zowsza
• Regionalne zróżnicowanie cech termicznych klimatu Mazowsza na przykładzie 

Nizin: Środkowomazowieckiej, Północnomazowieckiej i Południowopodlaskiej
• Mezoregionalne zróżnicowanie klimatu Mazowsza na przykładzie Kotliny War-

szawskiej i Wysoczyzny Siedleckiej
• Antropogeniczne zmiany klimatu Warszawy

W końcowych rozdziałach niektórych prac magisterskich zamieszczono też oceny kli-
matu badanych województw na potrzeby gospodarki człowieka np. rolnictwo, ogrodnic-
two, turystyka i wypoczynek. Problemy te najlepiej przedstawia J. Wikieł-Wawer w pra-
cy pt. Klimat stołecznego województwa warszawskiego (1977).
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Klimat badanego obszaru z punktu widzenia potrzeb rolnictwa, kształtuje się dla wie-
lu upraw korzystnie, przede wszystkim dzięki wyższej temperaturze powietrza, małej licz-
bie przymrozków, dni mroźnych i bardzo mroźnych niż w województwach sąsiadujących 
od północy i wschodu. Niestety sumy opadu (zwłaszcza na północy i wschodzie Kotliny 
Warszawskiej) są niewystarczające do podtrzymywania wilgoci glebowej, jest tu bardzo 
sucho, co jest szczególnie niekorzystne dla owsa, jęczmienia, kukurydzy itp.

Tom XXVIII Atlasu współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych 
w Polsce p.t. Stan zanieczyszczenia atmosfery w Warszawie i innych miastach Polski jest 
siódmą częścią syntezy prowadzonych badań w Zakładzie Klimatologii Wydziału Geo-
grafii i Studiów Regionalnych UW (z udziałem studentów) w zakresie naturalnych i an-
tropogenicznych zmian klimatu Polski.

Spis treści koresponduje z wcześniej opublikowanymi częściami dotyczącymi badań 
klimatu Warszawy i innych miast Polski w pracach magisterskich Zakładu Klimatologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Najpierw, tj w rozdz. II Naturalne i antropogeniczne zmia-
ny klimatu Warszawy i innych miast Polski w publikacjach Zakładu Klimatoiogii przed-
stawiano publikacje na podjęty temat, a potem prace archiwalne. Jedna z nich (rozdz. III) 
pt. Wpływ warunków pogodowych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza na 
terenie Warszawy – Początki badań Zakładu Klimatologii zawiera wyniki najwcześniej 
prowadzonych pomiarów stężenia i opadu pyłu w Warszawie (z roku 1969).

W kolejnych rozdziałach IV, V, VI zamieszczono 3 artykuły: B. Kicińskiej pt. The ae-
rosanitary conditions in the towns of Poland, K. Olszewskiego pt. The acidity of precipita-
tion in Warsaw	 i	M. Śmietanki. p.t. The influence of aerosanitary and biometeorological 
conditions on the health and mortality of the inhabitants of Warsaw – dotyczący samej 
stolicy. Pozycje te opublikowane były w Studies on the climate of Warsaw, ed. M. Sto-
pa-Boryczka, Warsaw 2003 (IV i VI jako obszerne fragmenty prac doktorskich).

Oryginalną część pracy stanowi rozdział VII p.t. Rola cyrkulacji atmosferycznej 
w kształtowaniu zanieczyszczenia powietrza miast w Polsce w pracach magisterskich Za-
kładu Klimatologii UW. Wyróżniono w nim cztery podrozdziały dotyczące zmian zanie-
czyszczenia powietrza miast Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, 
zmian zanieczyszczenia powietrza miast w południowej i północnej Polsce oraz miast 
w innych krajach.

Do najważniejszych problemów badawczych w pracach magisterskich należą;
• Rola cyrkulacji atmosferycznej w zmianach zanieczyszczenia powietrza związka-

mi siarki (SO2) w miastach na Mazowszu i innych regionach Polski
• Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie zanieczyszczeń powietrza (dwu-

tlenku siarki SO2 i dwutlenku azotu NO2) na przykładzie Warszawy
• Zależność stężenia dwutlenku azotu od natężenia ruchu drogowego i warunków 

pogodowych w Warszawie
• Zmiany okresowe (dobowe i roczne) stężenia ozonu troposferycznego i ich zależ-

ność od warunków pogodowych
• Zależność stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu od warunków meteorologicz-

nych w Warszawie i Krakowie
• Kwasowość opadów atmosferycznych na przykładzie Warszawy i Jarczewa
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Na przykładzie pracy doktorskiej Bożeny Kicińskiej pt. Wpływ cyrkulacji atmosfe-
rycznej na stężenie dwutlenku siarki w powietrzu w Polsce (maszynopis 1999, promotor: 
Maria Stopa-Boryczka) określono wpływ adwekcji mas powietrza na przestrzenny roz-
kład dwutlenku siarki w Polsce z uwzględnieniem układów cyklonalnych i antycyklonal-
nych. Wyodrębniono także sytuacje pogodowe sprzyjające dużej koncentracji dwutlenku 
siarki w powietrzu, zwłaszcza na obszarach o dużym zagrożeniu środowiska naturalnego 
związkami siarki. Są to aktualne problemy związane z ochroną atmosfery przed zbyt dużą 
zawartością toksycznych substancji.

Stężenie dwutlenku siarki w Polsce opisują wyniki codziennych pomiarów z 54 sta-
cji monitoringu zanieczyszczeń powietrza z lat 1993-1997. Stacje zlokalizowane są prze-
ważnie w miastach w różnych jednostkach fizycznogeograficznych Polski. Serie obser-
wacyjne poszczególnych stacji liczą najczęściej 1400-1800 dni. Cyrkulację atmosferycz-
ną w Polsce w tym samym okresie opisują kierunki adwekcji mas powietrza oraz układy 
baryczne. Określono je na podstawie codziennych map synoptycznych (z czterech termi-
nów) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Okres 1993-1997 charakteryzował się w Polsce małymi zmianami rocznej emisji dwu-
tlenku siarki: 2,7 mln ton w 1993 r. i 2,4 mln ton w 1996 r. Niezmienna była w tym cza-
sie lokalizacja głównych źródeł emisji SO2 w Polsce, głównie elektrowni i elektrocie-
płowni. Podobnie jak w Polsce tendencja spadkowa emisji związków siarki występowa-
ła również w całej Europie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że:
cyrkulacja atmosferyczna w istotny sposób wpływa na zanieczyszczenie powietrza 

w Polsce dwutlenkiem siarki, przy czym rola kierunku adwekcji mas powietrza jest znacz-
nie silniejsza niż rola układu barycznego

 – zależność zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki od kierunku adwekcji 
mas powietrza najsilniej zaznacza się na Górnym Śląsku oraz na wybrzeżu, za-
leżność od rodzaju układu barycznego – na Górnym Śląsku

 – w północnej części Polski oraz na Górnym Śląsku dużej koncentracji dwutlen-
ku siarki w powietrzu sprzyja adwekcja mas powietrza z sektora południowo-
wschodniego, a małej – napływ mas z północo-zachodu.

 – w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju rośnie negatywna 
rola adwekcji mas powietrza z południo-zachodu i zachodu oraz pozytywna – przy 
adwekcji mas powietrza z północo-wschodu

 – średnie oraz maksymalne wartości stężenia dwutlenku siarki przy napływie mas 
powietrza z kierunków sprzyjających złym warunkom aerosanitarnym mogą być 
nawet kilkakrotnie większe niż przy adwekcji z kierunków, przy których warun-
ki aerosanitarne są najlepsze.

 – Wyniki te mogą również posłużyć do prognozy stanu aerosanitarnego w poszcze-
gólnych regionach przy różnych sytuacjach synoptycznych.

Do nowych problemów rozwiązywanych w Zakładzie Klimatologii w pracach magi-
sterskich należy ocena stanu zanieczyszczenia miast Polski nie tylko dwutlenkiem siarki, 
ale także dwutlenkiem azotu oraz ozonu troposferycznego i pyłu zawieszonego w powie-
trzu. Głównym celem badań są zmiany dobowe i roczne oraz ich zależność od typów cyr-
kulacji. Najwięcej przykładów pochodzi z Warszawy i Krakowa.
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W rozdziale VIII pt. Stan badań współczesnych zmian klimatu z uwzględnieniem pro-
gnoz omówiono ważniejsze problemy i wyniki badań w zakresie zmian klimatu. Rozdział 
IX pt. Verification of forecasts concerning periodic changes in the climate of Warsaw in 
the period 1779-2010 poświecono ocenie wiarygodności prognoz okresowych zmian kli-
matu Warszawy według interferencji cykli temperatury powietrza, wykrytych w serii po-
miarów od 1779 roku (Warszawa-Obserwatorium Astronomiczne) metodą „sinusoid re-
gresji” – przede wszystkim tych sprzed 30-lat (1980-2010) i 20 lat (1991-2010).

Dotychczasowe wyniki badań studenckich przyczyniły się głównie do poznania cy-
kliczności i tendencji zmian klimatu Polski (t. XXIII) i Europy (t. XXV) oraz prognozo-
wanych zmian klimatu w XXI wieku. Ponadto badano wpływ miast na zróżnicowanie kli-
matu lokalnego na przykładzie Warszawy (t. XXII i t. XXIV) i innych miast Mazowsza 
(t. XXVI-XXVII). Oddzielnie potraktowano problem zanieczyszczenia atmosfery w War-
szawie i innych miastach Polski (t. XXVIII).

Na uwagę zasługuje również dzieło piknikowe pt. Klimat wielkiej Warszawy w pra-
cach magisterskich Zakładu Klimatologii w latach 1952-2007 (2008).
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III. KLIMAT LOTNISKA OKĘCIE W WARSZAWIE W OPUBLIKOWANYCH 
SKRÓTACH PRAC MAGISTERSKICH ZAKŁADU KLIMATOLOGII

3.1. Klimat lotniska Warszawa-Okęcie (1951-1960)
Autor: Józef O S O S
Opiekunowie naukowi: Wincenty O K O Ł O W I C Z, Zofia K A C Z O R O W S K A

Celem pracy jest dać personelowi latającemu i nadziemnemu lotnictwa komunikacyj-
nego pełną analizę zjawisk zachodzących na lotnisku Warszawa-Okęcie i nad nim, w war-
stwie, w której odbywa się początkowa i końcowa faza każdego lotu.

Analiza ta zawiera opis słowny i część ilustracyjną, w której omówiono zagadnienie 
najważniejsze – zjawiska, których można się spodziewać najczęściej a które decydują 
o warunkach pogody na lotnisku i zdolności jego do przyjmowania i odprawiania samo-
lotów, a tym samym o efektywności jego pracy.

Tabele zawierające zestawienia liczbowe szeregu elementów, często powiązanych ze 
sobą, pozwolą użytkownikowi na przeprowadzenie szczegółowej analizy lub opartej na 
innych kryteriach na przykład inne wysokości podstawy chmur, inne przedziały widzial-
ności w zależności od typu samolotów w sposób wskazany w pracy.

Pracę wykonano według metod zaleconych przez Ś.O.M (W.M.O). Poszerzono ją jed-
nak o analizę klimatologiczną. Opracowanie klimatologiczne lotniska oparto na klimato-
logicznym materiale obserwacyjnym za 10-lecie 1951-1960 (10 959 obserwacji). Z kolei 
ze względu na zmianę lokalizacji stacji okres 1951-1960 podzielono i opracowano od-
dzielnie 5-lecie 1951-1955 i 1956-1960, które porównano ze sobą, a następnie z danymi 
z Warszawy-Bielan za okres 1956-1960 celem stwierdzenia reprezentatywności 5-lecia 
1956-1960 dla dokonania pełnego opracowania synoptycznego lotniska.

Porównania te były również konieczne dla sprawdzenia jednorodności materiału ob-
serwacyjnego w związku ze zmianą lokalizacji stacji o 3 km w roku 1955. Wyliczono 
przykładowo, że różnice średnich rocznych temperatur Bielan (TB) i Okęcia (TO) z obu 
5-leci różnią się między sobą tylko o 0,1°C

(TB - TO)1951-1955 - (TB - TO)1956-1960    = 0,1

Świadczy to o nieznacznej zmianie warunków i zachowaniu reprezentatywności danych.
Opracowanie klimatologiczne zawiera analizę następujących elementów: wiatr, tem-

peratura, wilgotność względna, wielkość zachmurzenia, opady, mgły, burze. Wszystkie 
elementy (z wyjątkiem temperatur absolutnych) wyliczono, jako średnie miesięczne i rocz-
ne z 10-lecia (z 3-ch obserwacji). Załączono również średnie z jednego roku 1951 celem 
porównania, jak mają się wartości średnie wieloletnie do wartości konkretnego roku. 
Otrzymane z analizy klimatologicznej wyniki porównano z wartościami wszystkich ele-
mentów klimatu Warszawy, osiągniętymi przez różnych autorów. Opracowanie synop-
tyczne lotniska Warszawa-Okęcie oparto na materiale z obserwacji synoptycznych, wy-
konywanych na lotnisku, co godzinę w okresie 1956-1960 (43 920 obserwacji). Ograni-
czono się do 5-lecia, ponieważ okres taki przez Ś.O.M. jest uznany jako wystarczający.

Dzięki porównaniom opracowań klimatologicznych z 10-lecia i obu 5-leci i stwier-
dzoną zgodnością w przebiegu i wartościach wszystkich elementów, okres 1956- 1960 
można było uznać za typowy.
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Opracowanie synoptyczne jest wykonane wg wzorców zalecanych przez W.M.O 
(Ś.O.M). Materiał obserwacyjny został zestawiony w tablicach w sposób zalecony przez 
w/w organizację dla klimatologicznych opracowań lotnisk. Tablice te wiążą szereg ele-
mentów ze sobą, co pozwala zbadać ich współwystępowanie i współzależność. Najważ-
niejsze wyniki badań przedstawiono w nieco zmienionych tabelach: 1-4, 5a, 5b, 6a, 6b, 
8a, 8b, 9a, 9b, 10a,10b, 11-15 i na rysunkach 1-2.

Szczególnie istotne dla celów lotnictwa są korelacje zachodzące między kierunkami 
a prędkościami wiatrów, miedzy kierunkami i prędkościami wiatrów a podstawą chmur, 
oraz między podstawą chmur a widzialnością.

Niemniej ważny jest przebieg dobowy (w przedziałach 6-godzinnych), mgieł (w po-
wiązaniu z terenami wschodu i zachodu słońca), podstawy chmur i widzialności.

Duże znaczenie (podgrzewanie silników, klimatyzacja kabin pasażerskich, możliwość 
oblodzenia) ma również liczba dni z określoną średnią dobową temperaturą (z obserwa-
cji cogodzinnych) w przedziałach 1 i 5-cio stopniowych. Wszystkie elementy opracowa-
no dla roku i półroczy.

Wiatry
Rok (n = 43 838). Pod względem prędkości najczęstsze są wiatry z przedziałów 4-6 

oraz 7-10 węzłów (2-3 m/s) stanowiąc 27% i 25% ogólnej liczby wiatrów. Prędkości po-
wyżej 40 węzłów zanotowano w tym okresie tylko 3 razy. Najczęstsze są wiatry z kie-
runku 270° (W), których częstość wynosi 12,9%. Rzadziej występują cisze – 11,9% i kie-
runek 247,5° – 7,9%. Najmniej zanotowano wiatrów z kierunku 22,5° – 1,8%. Korelując 
prędkość wiatru z kierunkiem, stwierdzono największą powtarzalność z kierunku 270° 
o prędkości od 11-16 węzłów (1687) przypadków, a następnie tegoż kierunku 270°, ale 
o mniejszej prędkości 7-10 węzłów (1552) przypadki. Wiatrów najsłabszych (1-3 węzły) 
jest najwięcej z kierunku 180° (167 przypadków), a najsilniejszych 34-40 węzłów (16 
razy), a nawet 48-55 węzłów (1 raz) z kierunku 247,5°. Przewaga kierunku 270° utrzy-
muje się w zakresie prędkości od 46 do 22-27 węzłów; dla większych prędkości jest już 
najczęstszy kierunek 247,5°.Dla wiatrów z kierunku 22,5° nie zanotowano ani jednego 
przypadku o prędkości powyżej 21 węzłów (10 m/s).

Półrocze zimowe (n= 21 8880) Najczęstszymi przedziałami prędkości są 4-6 węzłów 
(24,9%), 7-10 m węzłów (24,1%) i 11-16 węzłów (22,1%). Przeważającymi kierunkami 
są: 270° o częstotliwości 11,7%, cisze – 10,2% i kierunek 135° – 8,9%. Jeśli chodzi o za-
leżność prędkości od kierunku, to najczęstszymi są wiatry o prędkościach 11-16 i 7-10 
węzłów – oba z kierunku 270°, podobnie jak w roku. Wiatry bardzo słabe (1-6 węzłów) 
przeważają z kierunku 180°, silne (28-33) a nawet gwałtowne (48-55 węzłów – 1 przy-
padek) obserwowane są najczęściej z kierunku 247,5°. Wiatry z 270° (W) przewarzają w 
większości przedziałów prędkości (od 7-10 do 22-27).

Półrocze letnie (n= 21 960). Przeważającymi przedziałami prędkości wiatru są: 4-6 
(29%), 7-10 (25,9%), 11-16 (16,8%). Najczęściej występuje kierunek 270° (14,2%), po-
tem cisze – 13,7%, a następnie 247,5° (8,1%). Najczęściej notowano w półroczu letnim 
wiatry z kierunku 270°, podobnie zresztą jak w roku i półroczu zimowym, ale o prędko-
ściach 7-10 węzłów (925 przypadków), a następnie 4-6 (868 przypadków) i dalej z kie-
runku 90° o prędkości 4-6 węzłów (580 przypadków). Wiatry z kierunku 270° przeważa-
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ją nad innymi kierunkami w zakresie prędkości od 1-3 aż do 22-27 węzłów. Większe pręd-
kości obserwowane są już z kierunku 315°.

Ogólnie biorąc zarówno w ciągu roku, jaki i w półroczach przeważają wiatry zachod-
nie, a najmniej notowano północno-wschodnich.

Przeważającymi prędkościami w roku i obu półroczach są 4-6 węzłów (co odpowia-
da około 3 m/s).

Podsumowując można stwierdzić, że wyniki uzyskane z opracowania synoptycznego 
wiatrów za okres 1956-1960 są na ogół zgodne z wynikami opracowania klimatologicz-
nego z okresów 1951-1960 i 1956-1960.

Zależność podstawy chmur niskich (do 270 m) od kierunku 
i prędkości wiatru

Rok (n = 7 637). Chmury najniższe najczęściej są notowane podczas cisz (245 przy-
padków). Chmury najniższe najczęściej występują przy kierunku 270° (90 przypadków) 
i przy kierunku 292,5° (77 przypadków).Również chmury niskie w pozostałych przedzia-
łach podstawy notowano najczęściej przy wietrze z kierunku 270°. Chmury najniższe do 
30 m (w przedziale 00-01) występują tylko sporadycznie przy wiatrach z kierunków 22,5° 
i 337,5° (po 3 przypadki).Największą częstość mają chmury o podstawie 150-270 m 
(05- 09) o prędkości przy wietrze 0-6 węzłów (również przy tej samej prędkości obser-
wowane są najczęściej chmury najniższe, a następnie przy prędkości 7-10 węzłów). W ba-
danym pięcioleciu obserwowano najczęściej chmury o podstawie 00-01 przy ciszach, na-
stępnie z przedziału 05-09 przy wietrze z kierunku 270° o prędkości 11-16 węzłów i da-
lej o podstawie 05-09 przy ciszach. Chmury najniższe (00-01) najczęstsze są: przy ci-
szach, przy wietrze z kierunku 270° o prędkości 7-10 węzłów (48 przypadków) i przy 
wiatrach z kierunku 292,5° o prędkości od 0-6 węzłów.

Półrocze zimowe (n = 5 684). Podobnie jak w roku chmury najniższe występują naj-
częściej przy ciszach (236 przypadków). Najczęściej obserwowano chmury z przedzia-
łu 05-09 przy kierunkach 112,5° i 247,50°, a najmniej podobnie jak w roku w przedzia-
łach 00-01 przy kierunku 22,5° (2 przypadki) i 337,5° (3 przypadki). Najczęściej wystę-
pują chmury z przedziału 05-09 i 02-04 przy szybkości 0-6 węzłów. Chmur najniższych 
(00-01) występuje najwięcej przy ciszach i następnie przy wiatrach z kierunku 270° 
o prędkości 7-10 węzłów (44 przypadki), z kierunku 292,5° o prędkości 0-6 węzłów (41 
przypadki).

Półrocze letnie (n = 1 6830).W odróżnieniu od półrocza zimowego w półroczu letnim 
występuje mało chmur niskich przy ciszach. Najczęściej obserwowane są chmury z prze-
działu 05-09 przy wiatrach z kierunku 292,5°, a następnie tego samego przedziału przy 
kierunku 292,5°. Przy tym ostatnim kierunku najczęstsze są również chmury najniższe. 
Chmury przedziału 05-09 najczęściej występują przy prędkościach 7-10 węzłów, a na-
stępnie tego samego przedziału przy prędkościach 0-6 węzłów. Najwięcej zanotowano 
przypadków występowania chmur niskich w przedziale 05-09 (94 przypadki) przy wie-
trze o prędkości 7-10 węzłów z kierunku 270°, 74 przypadki przy wietrze o tej samej 
prędkości ale z kierunku 292,5°. Chmur najniższych (00-01) w półroczu letnim jest bar-
dzo mało. Gdy pojawiają się, to albo przy ciszach (9 przypadków) albo przy wiatrach 
z kierunku 292,5° o prędkości 7-10 węzłów (7 przypadków).
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Podsumowując można stwierdzić, że chmury niskie występują najczęściej w ciągu 
roku i półroczu zimowym przy wiatrach z sektora WSW-NW, a w półroczu letnim z sek-
tora W-NW. Zależność występowania widzialności poziomej (do 2300 m w przedziale 
08-23) od kierunku i prędkości wiatru przedstawiono poniżej.

Widzialność a kierunek i prędkość wiatru
Rok (n = 2 980). Widzialność do 2300 m jest najczęstsza przy ciszach (864 przypadki 

w pięcioleciu). Widzialność najmniejsza (00-03) najczęściej występuje przy wiatrach z 
kierunku 135° (41 przypadków), natomiast najmniej przy wiatrach 360° i 337,5° (po 1 
przypadku). Najwyższą częstotliwością charakteryzuje się przedział widzialności 08-23 
przy wietrze z kierunku 270° o prędkościach: 0-6, 7-10 i 11-16 węzłów (kolejno według 
malejącej częstości).Widzialność najmniejsza (00-03 – do 300 m) występuje najczęściej 
przy wiatrach z kierunku 292,5° przy tej samej prędkości 28 przypadków).

Półrocze zimowe (n = 2 644). Podobnie jak w roku w półroczu zimowym widzialność 
do 2300 m występuje najczęściej przy ciszach (754 przypadków).Widzialność a kierunek: 
najmniejsza widzialność (00-03) notowana jest najczęściej przy wiatrach z kierunku 135°, 
pozostałe przedziały: 04-07 i 08-23 są najczęstsze przy kierunku wiatru 270°. Najczęściej 
notowano widzialność w przedziale 08-23 przy wiatrach o prędkościach 0-6 węzłów (1123 
przypadki), a następnie w przedziale 00-03 przy tej samej prędkości wiatru (447 przypad-
ków). Jak widać przedział widzialności 08-23 wybija się wśród pozostałych. Najczęstszy-
mi są przedziały widzialności 08-23 przy wiatrach z kierunku 270° o prędkościach (ko-
lejno według malejącej frekwencji) 11-16 węzłów (86 przypadków), 7-10 węzłów (78 
przypadków) i 0-6 węzłów (77 przypadków).

Widzialność najniższego przedziału 00-03 była obserwowana najczęściej przy wia-
trach z kierunku 135° o prędkości 0-6 węzłów (37 przypadków), a następnie z kierunku 
270° o tej samej prędkości (22 przypadki).

Półrocze letnie (n = 336). Podobnie jak w roku i półroczu zimowym widzialność po-
zioma do 2300 m występuje najczęściej przy ciszach (110 przypadków), co stanowi pra-
wie 1/3 wszystkich notowań w tym półroczu. Najczęstsza jest widzialność w przedziale 
08-23 przy wiatrach z kierunków 270° i 292,5° (po 33 razy), również przy kierunku 270° 
notowano najczęściej widzialność najmniejszą (9 przypadków).Widzialność do 2300 m 
najrzadziej była obserwowana przy kierunkach wiatru 22,5° i 112,5° (po 2 razy). Najczę-
ściej wystąpiła widzialność w przedziale 08-23 przy prędkościach od 0-6 węzłów. Wi-
dzialność najmniejszą (00-03) notowano tylko przy wiatrach o prędkościach do 10 wę-
złów (45 przypadków). Najmniejszą częstotliwość wykazuje przedział widzialności po-
ziomej 08-23 przy wiatrach o prędkości 0-6 węzłów z kierunków 292,5° (21 przypadków) 
i 270° (20 razy). Widzialność najmniejsza jest najczęstsza, gdy wiatr wieje z kierunku 
292,5° o prędkości do 6 węzłów (do 3m/sec).

Konkludując, można stwierdzić, że zmniejszenie widzialności występuje najczęściej, 
zarówno w roku jak i w obu półroczach przy wiatrach z sektora W-NW, a z sektora ESE-
SE tylko w roku i półroczu zimowym.
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Podsumowanie wyników uzyskanych z obserwacji synoptycznych
Opracowane tabele, wykresy i schematy pozwalają dokonać pełnego podsumowania 

i wyciągnąć wnioski z korelacji między elementami meteorologicznymi.
Rok. W ciągu roku zachodnie wiatry występują najczęściej z prędkością około 5 m/s.
Z takimi wiatrami związana jest największa częstość występowania niskiej podstawy 

chmur i słabej widzialności. Liczbę dni i terminowość lotów zmniejsza również słaba wi-
dzialność występująca przy wiatrach E-SE.

Półrocze zimowe. Tak samo jak w roku przeważają wiatry zachodnie. Wiatrom z sek-
tora SW-WNW towarzyszą duże częstotliwości niskiej podstawy chmur i słabej widzial-
ności. Słaba widzialność i niska podstawa chmur często związane z ciszami. Wiatry z sek-
tora ESE-SE przy prędkości do 5 m/s przynoszą często z nad Wisły i jej doliny mgły i za-
mglenia, przy równoczesnym obniżeniu podstawy chmur. Niska podstawa chmur, jednak 
przy dobrej widzialności występuje często przy wiatrach z sektora NW-N. Natomiast do-
bra widzialność i często niebo bezchmurne są związane z wiatrami NNE-E.

Półrocze letnie. Również w tym półroczu przeważają wiatry zachodnie. Wiatrom sek-
tora WSW-NW towarzyszą chmury niskie, często z opadami. Pogorszenie widzialności 
głównie w godzinach rannych, związane jest z wiatrami ESE-SSE. Niekorzystne dla ko-
munikacji lotniczej warunki towarzyszą również wiatrom SW, które jednak obserwowa-
ne są stosunkowo rzadko. Niebo pogodne jest związane zazwyczaj z ciszami lub wiatra-
mi – NNE-ESE. Światowa Organizacja Meteorologiczna uznaje pięciolecie za okres wy-
starczający dla opracowania klimatu lotniska.

Wyników opracowania niniejszej pracy nie ma z czym porównać, bowiem opracowa-
nia portów lotniczych wykonywane w innych państwach (9 i 10) zawierają tylko tabela-
ryczne zestawienia nieuśrednionych nawet danych z obserwacji synoptycznych.

Nie zawierają żadnych schematów, wykresów ani analizy opisowej. W dodatku okre-
sy są asynchroniczne. Jedyną pracą, do której można się odwołać jest „Referat” Cz. Szcze-
cińskiego. Według tego autora, podobnie jak i w niniejszej pracy, najgorsze warunki dla 
lotów występują najczęściej w godzinach od 01-06, najlepsze w godzinach 13-18 GMT. 
Mimo, że okres opracowania synoptycznego jest stosunkowo krótki, uzyskane wyniki jak 
się zdaje SA bardzo zbliżone do rzeczywistości. Potwierdza to zgodność obliczonych przy-
padków złej pogody z liczbą odwołania lotów z przyczyn meteorologicznych.

Wnioski końcowe i interpretacja wyników opracowań klimatolo-
gicznego i synoptycznego

Z analizy wyników okresu 1951-1960 oraz porównania go z 5-leciami 1951-1955 
i 1955-1960 i tych ze sobą na Okęciu, oraz porównanie pięciolecia 1956-1960 z Okęcia 
i Bielan, jak również porównania z innymi autorami opracowującymi różne okresy dla 
Warszawy – wynika zgodność wartości i przebiegu poszczególnych elementów. Pozwala 
to na stwierdzenie, że opracowane w niniejszej pracy okresy 1951-1960 i 1956-1960 są 
typowe. Zgodności te można wyjaśnić dwoma przyczynami: niewielkim oddaleniem Bie-
lan, Okęcia i stacji położonych wewnątrz miasta podlegających tym samym procesom 
synoptycznym i małymii zmianami klimatu w czasie.

Z opracowania klimatologicznego wynika, że na Okęciu jest dwa razy więcej dni 
z mgłą niż na Bielanach; z opracowania Cz. Szczecińskiego wynika rzecz odwrotna. Na-
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leży sądzić, że obserwacje klimatologiczne (3 razy na dobę) nie pozwalają uchwycić więk-
szości mgieł na Bielanach (które często występują po terminach obserwacyjnych).

Wiatry wieją z różnych kierunków ponieważ teren Polski jest otwarty dla przepływu 
wszystkich mas powietrznych, jednakże w wszystkich porach roku przeważają wyraźnie 
wiatry zachodnie (Polska leży bowiem w strefie cyrkulacji zachodniej, gdzie dominuje 
pogoda związana z wędrówką niżów głównie wzdłuż „Szlaku Bałtyckiego”.

Temperatura średnia roczna przekracza +5°C. Jest wyższa niż wynika to z położenia 
geograficznego. Dodatnią anomalię termiczną Europy, zawdzięczamy oddziaływaniu cie-
płych wód Prądu Zatokowego. Rozpiętość temperatur jest jednak duża i średnie tempe-
ratury dobowe wahają się od -25°C do +27°C, co jest związane z napływem różnych mas 
powietrznych w różnych porach roku.

Wilgotność względna na Okęciu jest wyższa niż na Bielanach, ponieważ areał lotni-
ska to dawne, dziś zdrenowane tereny podmokłe; jeszcze dzisiaj wokół znajdują się licz-
ne drobne zbiorniki wodne.

Zachmurzenie średnie roczne wyższe niż 5/10 – związane jest z położeniem Polski 
w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych w klimacie przejściowym, co stwa-
rza warunki do tworzenia się i występowania wszystkich chmur.

Średnie sumy miesięczne opadów wahają się w ciągu roku w granicach od 20 mm 
w lutym do 79 mm w lipcu. Stosunek opadów półrocza zimowego do opadów półrocza 
letniego ma się jak 172:298. Stosunkowo niskie sumy opadu na Niżu Polskim, według 
niektórych autorów, są wynikiem tak zwanego „Mazowieckiego cienia opadowego”.

Mgły występujące na lotnisku są przeważnie związane z napływem mas morskich 
(W-NW) lub z przenoszenia mgieł z nad doliny Wisły (E-SE), albo są lokalne na skutek 
wypromieniowania. Ich przebieg roczny i dobowy wiąże się z przebiegiem temperatury 
i wilgotności.

Burze notowane są wyłącznie w półroczu letnim w związku z intensywnym rozwo-
jem chmur kłębiastych na skutek dużych gradientów pionowych temperatury.

Wszystkie elementy wykazują wyraźny przebieg dobowy i roczny w związku z zmia-
nami w dopływie energii słonecznej.

Lotnisko Warszawa-Okęcie ma w roku 237 przypadków złej pogody utrudniającej 
loty (widzialność pozioma ≤ 1500 m, podstawa chmur ≤ 150 m). Większość – w półroczu 
zimowym 217 przypadków. Niekorzystne warunki występują najczęściej przy wiatrach 
z sektora WSW-NW (niska podstawa chmur i słaba widzialność pozioma) oraz E-SE (sła-
ba widzialność). Z sektora WSW-NW napływają bowiem niże oraz wilgotne masy atlan-
tyckie; wiatry E-SE przynoszą mgły z nad Wisły i jej doliny.

Analizując korelację zachodzącą między elementami meteorologicznymi można 
stwierdzić, że podział roku na półrocza dla opracowania klimatu lotniska jest słuszny 
i wystarczający, mimo że w Polsce można wyróżnić 6 pór roku. Zresztą rozkłady lotów 
na całej półkuli północnej, jak również nasilenie komunikacji lotniczej, podlegają zmia-
nie w półroczach (intensywniejsze w półroczu letnim – turystyka).

Lotnisko Warszawa-Okęcie – ma własny klimat lokalny, mimo że jest wkomponowa-
ny w klimat okolic Warszawy a nawet w makroklimat Niżu Polskiego. Potwierdzają to 
różnice jakie zachodzą między Okęciem a Bielanami :

• Prędkość wiatrów większa na Okęciu niż na Bielanach
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• Temperatura powietrza –amplituda jest mniejsze na Okęciu (w terenie otwartym)
• Zachmurzeniu jest mniejsze na Okęciu (dalej od Wisły o 12 km i brak dymów 

przemysłowych).
• Wilgotność względna większa na Okęciu (teren wilgotny otoczony zbiornikami 

wodnymi).
Na zakończenie należy zwrócić uwagę na charakterystyczną cechę lotniska Warsza-

wa-Okęcie.
• W czasie panowania słonecznej pogody, przy ciszy lub słabym wietrze (2-3 m/s) 

daje się zaobserwować w pewnych porach roku i sytuacjach barycznych, przeważ-
nie w godzinach wieczornych, mgłę przyziemną lub zamglenie na skrzyżowaniu 
pasów startowych w kierunkach 292° i 331°. Mimo tego, że osiąga 2-3 m wyso-
kości, zasłania pilotowi lądującemu w w/w kierunku początek pasów (z przeciw-
nego kierunku i z portu lotniczego jest prawie niezauważalna).

• Powyższe zjawisko można wytłumaczyć łagodnym i rozszerzającym się obniże-
niem terenu opadającym w kierunku doliny Wisły.

• W wyniku napływu lokalnych wilgotnych mas powietrznych oraz intensywnego 
wypromieniowania pasów startowych nagrzewanych w ciągu dnia, powstaje przy-
ziemna mgła o charakterze radiacyjno-adwekcyjnym.

• Zmieniający się kąt padania promieni słonecznych powoduje zwiększenie albe-
do powierzchni mgły. Konsekwencją tego jest dodatkowe utrudnienie lądowania 
a nawet możliwość złego obliczenia glisady („ścieżki” schodzenia do lądowania).

• Przy zaobserwowaniu powyższego zjawiska należy lądować w kierunku 112° lub 
150° (plany I-IV oraz mapa okolic Warszawy w skali 1:100 000 umieszczone w 
części III).

• Z przedstawionych danych wynika, że na Okęciu średnio 24 dni są nielotne z po-
wodu złej pogody; a na Bielanach (gdyby było lotnisko komunikacyjne) 34 dni. 
Z w/w dni na Okęciu w porze dziennej – 8 dni, w porze nocnej – 16 dni; na Bie-
lanach w porze dziennej – 15 dni, w porze nocnej – 19 dni.
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Tabela 1. Wiatry: n – częstość wiatru z danego kierunku, v – średnia prędkość wiatru z danego kierunku, 
c – cisza (B –Bielany, O – Okęcie)

Kier. M-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∑

N-360
B

n 3,1 4,6 5,4 5,6 8,5 6,2 - 3,4 3,3 1,7 2,8 2,3 -
v 1,7 2,5 3,5 3,2 3,6 2,6 - 1,8 2,0 1,8 3,2 2,1 -

O
n 3,1 4,5 5,5 7,2 9,7 9,7 5,8 4,4 3,8 1,8 3,5 2,7 61,7
v 5,0 4,0 4,8 5,0 4,6 4,0 3,3 2,6 3,0 2,5 4,6 3,0 3,9

NE-45
B

n 5,3 4,3 8,0 8,0 9,3 5,7 - 4,6 4,5 2,6 4,5 2,9 -
v 3,6 3,5 3,6 3,2 2,8 3,0 - 2,5 2,8 2,1 3,0 2,8 -

O
n 5,7 6,6 10,0 7,8 5,9 6,9 6,8 4,8 3,0 4,0 5,9 3,1 70,5
v 4,8 4,2 4,9 4,0 4,0 2,8 3,6 3,4 3,0 2,8 3,6 4,1 3,8

E-90
B

n 5,9 10,0 16,0 6,5 9,9 7,5 - 3,6 1,8 5,2 4,6 3,3 -
v 4,5 4,4 4,6 3,6 3,7 3,9 - 2,9 2,6 2,7 3,6 3,4 -

O
n 6,7 9,5 19,0 9,8 11,0 8,1 6,1 8,7 6,5 8,6 12,0 10,0 116
v 4,1 3,6 4,7 3,8 4,1 2,9 2,9 2,9 2,7 3,1 3,9 4,3 3,6

SE-135
B

n 11,0 12,0 16,0 12,0 9,3 9,7 - 11,0 9,3 14,0 22,0 13,0 -
v 4,2 3,9 3,9 3,7 4,3 3,8 - 2,9 3 3,5 4,8 3,9 -

O
n 13,0 12,0 18,0 13,0 10,0 11,0 6,1 11,0 10,0 15,0 20,0 16,0 155
v 4,7 4,7 5,2 4,4 4,4 3,7 3,3 3,2 2,8 3,6 4,7 4,6 4,1

S-180
B

n 8,1 6,2 6,0 7,7 2,3 5,8 - 5,5 7,0 8,8 6,8 12,0 -
v 3,7 3,5 2,8 3,4 2,9 3,1 - 2,9 2,8 2,7 3,2 3,2 -

O
n 12,0 8,6 5,1 9,2 5,6 6,4 7,3 6,5 7,4 11,0 8,8 13,0 101
v 4,2 4,6 3,7 4,0 3,1 3,8 3,2 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,6

SW-225
B

n 25,0 16,0 12,0 11,0 12,0 9,9 - 18,0 20,0 22,0 15,0 22,0 -
v 3,9 2,9 3,2 2,7 3,2 2,8 - 3,0 3,4 2,9 3,3 3,4 -

O
n 17,0 9,6 6,2 6,8 6,6 7,2 12,0 12,0 13,0 15,0 10,0 17,0 133
v 5,7 5,2 4,7 4,0 4,0 4,0 3,3 3,4 4,0 3,8 5,0 4,9 4,3

W-270
B

n 19,0 17,0 13,0 15,0 16,0 16,0 - 20,0 20,0 17,0 15,0 20,0 -
v 4,3 3,8 3,2 3,2 3,3 3,1 - 3,4 3,7 3,6 3,9 4,2 -

O
n 21,0 19,0 15,0 14,0 16,0 15,0 23,0 21,0 22,0 19,0 15,0 19,0 219
v 6,7 6,3 5,1 5,3 5,0 4,2 4,2 4,1 4,8 4,8 5,1 6,0 5,1

NW-315
B

n 7,6 5,6 6,4 12,0 13,0 15,0 - 7,7 9,0 6,0 5,3 4,8 -
v 3,3 2,9 4,2 4,1 3,5 3,1 - 2,8 3,1 2,9 3,6 3,4 -

O
n 10,0 7,9 8,2 11,0 15,0 14,0 13,0 12,0 10,0 7,3 6,0 6,6 121
v 5,3 4,6 5,0 5,5 4,7 4,1 4,1 3,8 4,2 4,3 5,2 5,2 4,7

C
B 7,0 8,0 10,0 12,0 12,0 14,0 - 17,0 15,0 14,0 10,0 10,0 -
O 4,0 7,0 6,0 9,0 8,0 12,0 12,0 15,0 13,0 12,0 10,0 7,0 115

Śr
B 3,8 3,3 3,5 3,1 3,0 2,8 - 2,6 2,8 2,8 3,6 3,6 -
O 5,3 4,7 4,9 4,2 4,0 3,3 3,2 3,2 3,5 3,6 4,3 4,4 4,1

v ≥ 15 m/s
B 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 - -
O 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
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Tabela 2. Temperatura powietrza: Tśr – średnia, maksymalna Tmax, 
minimalna Tmin. Stacje meteorologiczne: B – Bielany, O – Okęcie, 
Δ – różnica między Bielanami a Okęciem

Tśr Tmax Tmin

B O Δ B O Δ B O Δ
I -2,4 -2,4 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -4,7 -5,3 0,6
II -3,1 -3,3 0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -6,3 -6,7 0,4
III 0,7 0,6 0,1 4,5 4,5 0,0 -2,9 -3,3 0,4
IV 7,6 7,3 0,3 12,3 12,2 0,1 3,0 2,4 0,6
V 13,3 12,9 0,4 18,3 17,9 0,4 8,0 7,4 0,6
VI 17,3 17,3 0,0 22,7 22,4 0,3 12,5 11,5 1,0
VII 19,2 18,7 0,5 24,2 23,9 0,3 14,3 13,5 0,8
VIII 18,2 17,7 0,5 23,5 23,3 0,2 13,5 12,5 1,0
IX 13,6 13,1 0,5 18,7 18,6 0,1 9,2 8,3 0,9
X 8,6 8,3 0,3 13,0 13,0 0,0 4,9 3,9 1,0
XI 3,2 3,0 0,2 5,6 5,6 0,0 0,9 0,3 0,6
XII 0,6 0,4 0,2 2,4 2,5 -0,1 -1,7 -2,2 0,5

8,1 7,8 0,3 12,1 12,0 0,1 4,2 3,5 0,7

Tabela 3. Temperatura powietrza: maksymum absolutne TMAX, minimum absolutne 
TMIN. Stacje meteorologiczne: B – Bielany, O – Okęcie

B O B O
TMAX data TMAX data TMIN data TMIN data

I 10,8 23-59 10,7 23-59 -27,9 31-56 -27,1 31-56
II 11,6 27-53 12,0 27-53 -26,8 1,8,9-56 -26,1 9-56
III 18,7 30-53 18,3 30-53 -14,3 2-55 -19,0 24-52
IV 26,6 24-52 27,0 24-52 -5,3 10-57 -6,9 2-52
V 32,2 28-58 30,8 28-58 -2,6 8-53 -3,0 10-53
VI 32,1 27-54 32,1 24-51 3,3 7-58 2,3 7-58
VII 35,7 13-59 35,1 13-59 6,5 1-56 5,2 6-60
VIII 35,4 7-52 35,1 7-52 6,6 29,30-59 5,4 24-57

IX 32,0 7-51,
3-59 31,4 3-53 0,7 26-57 -0,3 30-60

X 25,3 2-56 25,2 2-56 -8,3 31-56 -8,3 31-56
XI 16,9 5-60 16,7 5-60 -8,4 11-56 -10,0 26-53
XII 12,2 21-58 11,9 5-60 -16,0 7-59 -18,9 16-57

35,7 13.VII.59 35,1 7.VIII.52
13.VII.59 -27,9 31.I.56 -27,1 31.I.56
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Tabela 4. Wilgotność względna (f, %), zachmurzenie (N) i opady (Op mm) oraz liczby 
dni z: opadem (Lo), mgłą (Lm) i burzą (Lb) na stacjach meteorologicznych; B – Bielany, 
O – Okęcie, Δ – różnica między Bielanami a Okęciem (1956-1990)

m-c
f N Op Lo Lm Lb

B O Δ B O B O B O B O B O
I 84 85 -1 8,2 8,0 29,3 25,0 15 14 3 5 0 0
II 83 85 -2 7,8 7,2 31,2 27,4 15 14 4 6 0 0
III 74 77 -3 6,6 6,2 20,0 19,7 9 9 2 3 0 0
IV - 73 - 6,7 6,2 32,5 32,3 10 11 2 3 1 2
V 66 68 -2 6,3 6,1 35,0 40,0 10 11 1 1 3 5
VI 67 70 -3 6,3 6,0 62,4 59,5 11 11 0 1 5 7
VII 72 73 -1 6,5 6,2 86,2 78,9 14 14 1 1 6 7
VIII 73 74 -1 6,0 5,6 45,7 46,6 11 12 0 1 4 5
IX 77 77 0 5,8 5,5 41,0 40,7 11 12 2 3 1 2
X 81 82 -1 6,6 6,3 28,3 31,2 11 11 4 6 0 0
XI 85 87 -2 8,0 8,0 29,6 31,0 12 13 4 8 0 0
XII 87 88 -1 8,3 8,0 42,0 37,2 14 15 4 7 0 0
Śr. - 78 - 6,9 6,6 484,5 469,6 145 147 26 44 21 28

Tabela 5a. Częstość występowania chmur niskich w przedziałach 00-09, przedziałach prędkości wiatru 
0-21 m w poszczególnych kierunkach dla ff w węzłach i hshs w m. przy N ≥ 4/8

0-6 7-10 11-16 17-21
dd 00-01 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09
000 245 169 216

022,5 2 11 31 1 34 33 8 27 2
045 18 70 64 1 48 45 14 42 5

067,5 21 78 52 4 63 99 21 60 5
090 33 84 83 3 43 72 2 15 41 5 3 23

112,5 25 71 98 9 30 99 3 41 111 1 47
135 51 51 74 4 62 64 2 19 51 7

157,5 29 66 42 7 34 34 2 9 26
180 17 40 71 1 7 17 5 7 2

202,5 9 21 73 2 14 25 3 25 1 8
225 7 41 61 4 18 63 4 14 90 3 6 28

247,5 9 43 87 9 46 110 5 87 146 9 82
270 30 127 134 48 152 198 12 132 241 15 76

292,5 47 87 111 24 88 161 6 52 118 4 10
315 14 61 65 8 60 108 6 39 92 4 20

337,5 2 25 55 1 37 60 15 48 5 9
360 4 26 48 4 62 61 24 44 3

563 1071 1365 130 798 1249 42 498 1169 8 48 327
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Tabela 5b. Częstość występowania chmur niskich w przedziałach 00-09, w przedziałów prędkości wiatru od 
22 do > 40 m/s w poszczególnych kierunkach dla ff w węzłach i hshs w m. przy N ≥ 4/8

22-27 28-33 34-40 > 40 Σ
dd 00-01 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09
000 245 169 216

022,5 3 53 93
045 19 132 156

067,5 2 25 162 218
090 1 5 43 146 224

112,5 10 5 37 143 370
135 57 132 196

157,5 38 109 102
180 18 52 97

202,5 1 2 11 39 134
225 1 1 18 79 244

247,5 11 15 1 23 185 452
270 1 21 1 2 90 428 672

292,5 1 6 3 77 232 409
315 4 28 164 289

337,5 4 3 82 176
360 1 8 112 157
∑ 3 66 1 28 1 743 2419 4205

Tabela 6a. Częstość widzialności poziomej w przedziałach 00-23 – w przedziałach prędkości wiatru (0-27) 
w poszczególnych kierunkach dla ff w węzłach i hshs w m. przy N ≥ 4/8.(1956-1960)

dd/ff 0 -6 7-10 11-16 17-21 22-27
00-03 04-07 08-23 00-03 04-07 08-23 00-03 04-07 08-23 00-03 04-07 08-23 00-03 04-07 08-23

000 279 102 483
022,5 2 2 11 1 14 1 11 2
045 7 2 62 23 14 8

067,5 15 6 58 4 1 22 14 6 2
090 12 13 61 2 13 2 6 2 2 2

112,5 15 11 50 2 5 6 2 1 7 1 17 5
135 38 16 44 3 6 37 1 9

157,5 18 7 80 2 3 20 1 13
180 19 13 71 3 5 3

202,5 3 11 45 2 10 4 6
225 5 6 54 2 2 14 14 2

247,5 8 5 35 8 27 1 11 42 14 1
270 27 15 97 13 31 89 9 88 1 23 2

292,5 28 13 80 1 5 52 4 20 1 4 1
315 7 7 29 2 3 24 3 17 2 2

337,5 1 6 13 18 6 4 5
360 1 3 19 1 38 19 1
Σ 485 238 1292 33 69 412 5 31 287 1 4 88 2 21
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Tabela 6b. Częstość widzialności poziomej w przedziałach 00-23 – w przedziałach prędkości wiatru 
(0-27) w poszczególnych kierunkach dla ff w węzłach i hshs w m. przy N ≥ 4/8.(1956-1960)

dd/ff 28-33 34-40 > 40 ∑
00-03 04-07 08-23 00-03 04-07 08-23 00-03 04-07 08-23 00-03 04-07 08-23

000 279 102 483
022,5 2 4 38
045 7 2 107

067,5 19 7 102
090 16 15 84

112,5 3 19 18 88
135 41 23 90

157,5 20 11 113
180 19 16 79

202,5 1 1 5 11 67
225 1 7 10 83

247,5 3 9 24 122
270 1 40 56 300

292,5 1 1 31 22 158
315 9 13 74

337,5 1 6 41
360 1 4 77
∑ 1 10 1 525 344 2111

Tabela 7. Częstość (%) występowania średniej 
dobowej temperatury w przedziałach co 5°C z 
obserwacji wykonywanych co 1 godz. dla roku i 
półroczy

oC Rok P. zimne P. letnie
-25 do -21 2 2 -
-20 do -16 9 9 -
-15 do -11 24 24 -
-10 do -6 60 60 -
-5 do - 0 293 288 5
1 do 5 385 318 67
6 do 10 309 178 131
11do 15 351 35 316
16do 20 321 1 320
21 do 25 74 - 74
26do 30 2 - 2

Suma dni 1830 915 915
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Tabela 8a. Częstotość występowania poszczególnych odległości widzenia przy 
równoczesnym występowaniu chmur o podstawie na różnych wysokościach (Ns ≥ 5/8)

Wg klucza 00 01 02 03 04 05 05-07
`v Widzialność, m < 30 30 60 90 120 150 150-210
00 < 100 44
01 100 108 1 1
02 200 157 7 1 1 1
03 300 63 28 10 1
04 400 51 36 4 1 2 2
05 500 27 27 13 3 1 1

05-07 500-700 17 36 20 3 5 1 1
07-09 700-900 15 50 40 5 7 1
09-11 900-1100 1 23 33 6 6 3 5
11-15 1100-1500 59 149 69 33 17 35
15-23 1500-2300 2 32 192 170 141 81 90
23-39 2300-3900 21 210 304 365 234 301
39 > 3900 > 4 39 171 436 472 1346

∑ 485 324 711 734 997 809 1782

Tabela 8b. Częstość występowania poszczególnych odległości widzenia przy równoczesnym 
występowaniu chmur o podstawie na różnych wysokościach (Ns ≥ 5/8)

Wg klucza 07-09 09-14 14-29 29-40 40-58
* ∑

v Widzialność, m 210-270 270-20 420-870 870-1200 1200-2400
00 < 100 10 54
01 100 1 25 136
02 200 3 44 214
03 300 1 2 33 138
04 400 16 112
05 500 1 1 14 88

05-07 500-700 1 3 4 1 27 119
07-09 700-900 1 4 2 1 35 161
09-11 900-1100 6 10 3 3 1 17 117
11-15 1100-1500 2 33 32 11 2 91 551
15-23 1500-2300 78 89 111 57 13 247 1303
23-39 2300-3900 203 198 316 126 60 606 2944
39 > 3900 > 1006 2542 5644 3938 1696 20617 37911

∑ 1315 2882 6115 4140 1772 21782 43848
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Tabela 9a. Liczba przypadków jednoczesnego występowania określonej 
widzialności przy określonej wysokości podstawy chmur pokrywających 
więcej niż 4/8 nieba (> 4/8)

Wg klucza 00 01 02 03 04 05 05-07
v Widzialność, m < 30 30 60 90 120 150 150-210
00 < 100 44
01 100 103 1 1
02 200 146 7 1 1
03 300 51 26 10 1
04 400 45 35 4 1 2 1
05 500 27 22 13 1 1 1

05-07 500-700 15 35 17 3 3 1
07-09 700-900 13 48 31 3 4 1
09-11 900-1100 20 29 6 6 3 5
11-15 1100-1500 54 141 60 20 17 31
15-23 1500-2300 32 167 152 118 75 88
23-39 2300-3900 19 191 267 293 183 253
39 < 3900 < 4 32 120 285 298 899

444 303 636 615 732 578 1279

Tabela 9b. Liczba przypadków jednoczesnego występowania określonej widzialności przy 
określonej wysokości podstawy chmur pokrywających więcej niż 4/8 nieba (> 4/8)

Wg klucza 07-09 09-14 14-29 29-40 40-58
* ∑

v Widzialność, m 210-270 270-20 420-870 870-1200 1200-2400
00 < 100 10 54
01 100 21 126
02 200 3 36 194
03 300 1 1 29 119
04 400 7 95
05 500 1 11 77

05-07 500-700 1 3 3 1 19 101
07-09 700-900 1 4 2 1 23 131
09-11 900-1100 5 9 3 3 1 14 107
11-15 1100-1500 19 31 30 7 1 83 494
15-23 1500-2300 74 82 102 49 11 209 1159
23-39 2300-3900 183 182 277 101 53 502 2504
39 < > 3900 693 1563 2900 1413 669 7584 16730

∑ 976 1876 3320 1576 735 8818 21888
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Tabela 10a. Liczba przypadków jednoczesnego występowania określonej 
widzialności przy określonej wysokości podstawy chmur pokrywających więcej 
niż 4/8 nieba (> 4/8)

Wg klucza 00 01 02 03 04 05 05-07
v Widzialność, m < 30 30 60 90 120 150 150-210
00 < 100
01 100 5
02 200 11 1
03 300 12 2
04 400 6 1 1
05 500 5 2

05-07 500-700 2 1 3 2 1
07-09 700-900 2 2 9 2 3
09-11 900-1100 1 3 4
11-15 1100-1500 5 8 9 13 4
15-23 1500-2300 2 25 18 23 6 2
23-39 2300-3900 2 19 37 72 51 48
> 39 > 3900 7 51 151 174 447
∑ 41 21 75 119 265 231 503

Tabela 10b. Liczba przypadków jednoczesnego występowania określonej widzialności przy 
określonej wysokości podstawy chmur pokrywających więcej niż 4/8 nieba (>  4/8)

Wg klucza 07-09 09-14 14-29 29-40 40-58
* ∑

v Widzialność, m 210-270 270-20 420-870 870-1200 1200-2400
00 < 100
01 100 1 4 10
02 200 8 20
03 300 1 4 19
04 400 9 17
05 500 1 3 11

05-07 500-700 1 8 18
07-09 700-900 12 30
09-11 900-1100 1 1 3 13
11-15 1100-1500 1 2 2 4 1 8 57
15-23 1500-2300 4 7 9 8 2 38 144
23-39 2300-3900 20 16 39 25 7 104 440
>39< >3900 313 979 2744 2525 1027 12763 21181

∑ 1339 1006 2795 2564 1037 12964 21960
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Tabela 11. Częstolć występowania podstawy chmur w czterech porach doby w środkowych miesiącach: zimy, 
wiosny, lata i jesieni, gdy zachmurzenie ≥ 5/8

< 30 30 60 90 120 150 150-210 210-270 270-420 420-870 870-1200 1200-2400 N = 0 ∑
Styczeń

01-06 29 12 33 39 31 20 50 50 97 148 96 48 277 930
07-12 18 21 29 23 54 54 78 45 125 127 68 12 276 930
13-18 3 7 29 26 34 36 67 35 127 132 59 29 346 930
19-24 19 6 28 28 55 26 61 36 102 170 56 25 318 930

Kwiecień
01-06 5 - 7 9 18 5 53 19 73 112 81 64 464 900
07-12 3 - 6 1 19 14 25 27 91 195 91 15 413 900
13-18 3 - - - 7 9 10 13 50 230 184 13 384 900
19-24 - - 1 2 7 7 29 10 38 123 122 65 496 900

Lipiec
01-06 6 4 8 8 19 25 42 27 36 46 106 49 554 930
07-12 - 1 1 9 7 17 25 28 74 175 85 14 494 930
13-18 - - 1 6 2 8 12 10 50 163 117 29 532 930
19-24 - - - 1 9 7 30 20 23 75 134 40 591 930

Październik
01-06 27 2 21 25 23 18 30 25 32 103 97 35 492 930
07-12 13 8 13 33 21 31 31 30 65 142 52 38 453 920
13-18 - 4 4 15 10 16 42 22 55 153 81 29 499 930
19-24 5 4 16 9 20 15 25 26 41 133 72 43 521 930
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Tabela 12. Częstość występowania mgieł (widzialność pozioma 
do 1000 m) w ciągu doby w przedziałach 1-godzinowych dla roku 
i półroczy

GMT Rok Półrocze zimowe
(I, II, III, X, XI, XII)

Półrocze letnie
(IV, V, VI, VII, VIII, IX)

01 56 50 6
02 74 64 10
03 76 56 20
04 88 60 28
05 77 58 19
06 72 57 15
07 63 56 7
08 55 54 1
09 42 42 -
10 24 24 -
11 17 17 -
12 11 11 -
13 10 10 -
14 12 12 -
15 12 12 -
16 18 18 -
17 21 21 -
18 19 19 -
19 21 21 1
20 26 25 1
21 27 26 1
22 25 25 -
23 37 26 1
24 47 44 3

Suma 930 818 112



35

Tabela 13. Częstość występowania mgieł (widzialność pozioma do 1000 m) w 
ciągu doby w przedziałach 1-godzinowych dla poszczególnych miesięcy

GMT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
01 7 8 3 1 - 1 1 - 3 11 12 9
02 9 8 5 1 - 2 3 1 3 17 14 11
03 6 9 3 3 - 3 6 4 4 15 13 10
04 9 10 5 5 - 4 5 4 10 12 13 11
05 7 7 4 3 1 3 1 1 9 12 13 15
06 7 9 4 4 1 2 1 1 4 12 13 12
07 8 8 3 4 - 1 - - 2 10 13 14
08 10 8 4 - - - - - 1 6 14 12
09 9 6 2 - - - - - - 3 10 12
10 5 4 3 - - - - - - - 6 6
11 4 2 3 - - - - - - - 4 4
12 1 2 1 - - - - - - - 2 5
13 - 2 - - - - - - - - 2 6
14 1 1 - - - - - - - 1 3 6
15 - 1 - - - - - - - - 3 8
16 1 4 1 - - - - - - 1 3 8
17 3 5 2 - - - - - - - 2 9
18 3 4 2 - - - - - - - 2 8
19 3 3 2 - - - - - - 1 4 8
20 3 5 3 - - - - - 1 2 6 6
21 2 6 2 - - - - - 1 2 10 6
22 2 5 2 - - - - - - 2 7 7
23 7 7 3 - - - - - 1 3 9 7
24 6 7 4 - - - 1 1 1 7 13 7

Suma 113 131 61 22 2 16 18 12 42 117 189 207

Tabela 14. Warunki lotniczo – meteorologiczne, kiedy h ≤ 90 m, v ≤ 500 m, Ns ≥ 5/8 – minimalne 
warunki do lądowania (wg Cz. Szczecińskiego). Lata 1955-1958 dla Lotniska Warszawa-Okęcie

Rok Suma 
obserwacji

Pora doby
01-06 07-12 13-18 19-24 Sumy

1955 4130 1012 54 1086 25 1077 13 928 18 4130 110
1956 4536 1141 39 1214 13 1187 3 994 12 4536 67
1957 4795 1120 29 1385 17 1254 - 1036 5 4795 51
1958 4778 1189 66 1306 37 1147 15 1136 33 4778 151
Okres 18212 4462 188 4991 92 4665 31 4094 68 18212 379

Dni w roku 12 6 2 4 24

Tabela 15. Warunki lotniczo-meteorologiczne, kiedy h ≤ 90 m, v ≤ 500 m, 
Ns ≥ 5/8 – minimalne warunki do lądowania (wg Cz. Szczecińskiego). Lata 
1957-1958 dla Bielan

Rok
Pora doby

01-06 07-12 13-18 19-24 Sumy
1957-1958 2190 92 2190 76 2190 40 2190 56 8760 264
Dni w roku 12 10 5 7 34
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Rys. 1. Częstość występowania poszczególnych prędkości wiatru w zależności od kierunku (rok) 
w latach 1956-1960 (3, 6, 10, 21, 27, 33 prędkość w węzłach)

Rys. 2. Liczba przypadków występowania mgieł (widzialność pozioma do 1000 m) w przebiegu 
dobowym w poszczególnych miesiącach w latach 1956-1960, Lotnisko Warszawa-Okęcie
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3.2. Wstępna ocena możliwości numerycznego prognozowania 
mgieł na lotnisku Warszawa-Okęcie1

Autor: Karolina B Ł A S I A K
Opiekun naukowy: Bożena K I C I Ń S K A

Wstęp

Jednym z podstawowych elementów w ocenie meteorologicznych warunków lotów 
jest widzialność pozioma. Najczęstszą przyczyną jej zmniejszenia do wartości niebez-
piecznej dla przeprowadzenia startu i lądowania jest mgła2. Utrudnia ona i w wysokim 
stopniu komplikuje technikę pilotowania samolotu. Niekiedy uniemożliwia wykonywa-
nie lotów, często zmusza do zmiany czasu rozpoczęcia planowanych zadań, ponadto zna-
cząco wpływa na bezpieczeństwo lotniska, samolotów i ludzi je obsługujących, a także 
tych, którzy korzystają z ich usług. Potwierdzeniem tego niech będzie przykład katastro-
fy lotniczej, która wydarzyła się w październiku 2001 r. na Międzynarodowym Lotnisku 
Linate koło Mediolanu, kiedy podczas mgły zderzyły się na drodze startowej 2 samolo-
ty, co spowodowało śmierć 118 osób.

Rozwój technik prognozowania mgieł jest oparty z jednej strony na konwencjonal-
nych danych meteorologicznych oraz przyczynowo-skutkowych związkach między nimi, 
z drugiej zaś – na analizie zdjęć satelitarnych i wynikach uzyskanych z modeli numerycz-
nych (Jerczyński, Mlicki, Wojciechowska, 2003).

W ostatnich latach podstawą krótko- i średnioterminowych prognoz pogody są pro-
gnozy obliczane przy użyciu numerycznych modeli prognostycznych. Ze względu na co-
raz szersze ich wykorzystanie, w niniejszej pracy podjęto próbę oceny wyników mezo-
skalowego modelu numerycznych prognoz pogody Unified Model for Poland Area 
(UMPL), eksploatowanego operacyjnie w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), pod kątem moż-
liwości jego wykorzystania do krótkoterminowych prognoz mgły na lotnisku Warsza-
wa-Okęcie.

Model UMPL jest wersją hydrostatycznego modelu prognostycznego Unified Model 
(UM), opracowanego w Wielkiej Brytanii i stosowanego przez Brytyjską Służbę Meteoro-
logiczną. Eksploatowany jest on w ICM od maja 1997 r. Do listopada 2003 r. numeryczne 
prognozy pogody obliczane były dwa razy na dobę, z wykorzystaniem danych początko-
wych z godziny 00 i 06 UTC. Obecnie tworzone są w czterech terminach – 00, 06, 12 i 18 
UTC. Dane obserwacyjne transmitowane są 8 razy na dobę z Centralnego Biura Prognoz 
w Bracknell w Anglii. Boczne warunki brzegowe są natomiast pobierane raz na dobę z mo-
delu globalnego o rozdzielczości ok. 60 km. Wszystkie dane obserwacyjne zawarte w 5-go-
dzinnym przedziale czasowym wokół terminu analizy (przeprowadzanej co 3 godziny) zo-
stają następnie włączone do modelu poprzez proces asymilacji. Na ich podstawie UMPL 
tworzy numeryczną prognozę na następne 60 godzin (do listopada 2003 r. na 48 godzin).
1 Publikacja powstała na podstawie pracy pt. Mgły w Warszawie na Okęciu i możliwości ich prognozowania, 2007, 
Błasiak K., 2008 [w:] Materiały Zakładu Klimatologii WGSR UW na XII Piknik Naukowy Radia BIS, Warszawa
2 Mgła – zawiesina bardzo małych, zazwyczaj mikroskopijnych kropelek wody lub cząstek lodu, zmniejszająca 
widzialność w dolnej warstwie atmosfery, przylegającej do powierzchni gruntu tak, że na wysokości oczu obser-
watora widzialność pozioma jest mniejsza od 1 km
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W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane prognostyczne dotyczące widzialno-
ści poziomej i wilgotności względnej w przypowierzchniowej warstwie atmosfery z okre-
su wrzesień 1999 – sierpień 2000. Materiał prognostyczny obejmuje dane z prognozy bie-
żącej – tzw. analizy, tworzonej co 3 godziny, oraz z prognozy obliczanej na okres 48 go-
dzin według danych początkowych z godziny 00 UTC. Dane otrzymano dzięki uprzejmo-
ści ICM w Warszawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie udostęp-
nił wartości elementów meteorologicznych z dzienników synoptycznych z dni z mgłą oraz 
z dni bezpośrednio poprzedzających jej wystąpienie na stacji Okęcie. W badanym okre-
sie wrzesień 1999 – sierpień 2000 wystąpiły tam 23 dni z mgłą.

W opracowaniu dokonano interpolacji prognostycznych danych z modelu UMPL 
z czterech najbliżej położonych punktów siatki modelu na stację Okęcie z wagami od-
wrotnie proporcjonalnymi do kwadratu odległości węzłów do tej stacji. Porównano je 
z wyżej wymienionymi wartościami zmierzonymi na warszawskim lotnisku. W pierwszej 
kolejności poddano ocenie statystycznej rozbieżności między prognozowanymi i obser-
wowanymi wartościami wilgotności względnej. Łącznie przeanalizowano dane z 432 ter-
minów prognozy bieżącej (tzw. analiz) z dni z mgłą oraz z dni bezpośrednio poprzedza-
jących jej wystąpienie. W dalszej kolejności poddano weryfikacji również prognozę wil-
gotności względnej sformułowaną w dniach z mgłą oraz w dniach przed jej wystąpieniem, 
obliczaną na 42 godziny (w przedziałach 6-godzinnych) według danych początkowych 
z godziny 00 UTC. Następnie przeprowadzono ocenę prognozy przypadków występowa-
nia mgieł. Dokonano jej weryfikacji stosując metody wykorzystywane w prognozie alter-
natywnej, w której stwierdza się, czy dane zjawisko jest oczekiwane, czy nie jest oczeki-
wane. Do porównania prognozy przypadków występowania mgły z sytuacją rzeczywistą 
wybrano terminy, w których prognozowana widzialność pozioma była ≤ 1000 m, a wil-
gotność względna większa od 96,8%. Przeprowadzono weryfikację prognozy bieżącej 
oraz prognozę obliczoną na 48 godzin (w przedziałach 12-godzinnych) według danych 
początkowych z godziny 00 UTC.

Zastosowano szereg technik i metod badawczych w celu wyznaczenia statystycznych 
wskaźników sprawdzalności prognoz, wybranych tak aby dokonać możliwie jak najdo-
kładniejszej analizy sformułowanego wyżej problemu. Wykorzystane środki badawcze zo-
stały przedstawione szczegółowo w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

Weryfikacja prognoz wilgotności względnej i mgieł 
z mezoskalowego modelu UMPL na lotnisku Warszawa-Okęcie

Prognoza mgły jest istotnie związana z prognozą widzialności. Widzialność jest ele-
mentem złożonym, niezwykle trudnym do opisania w modelu numerycznym. W UMPL 
zastosowano podejście uproszczone. Przyjęto, że poza obszarami, na których występują 
opady atmosferyczne widzialność pozioma jest funkcją wilgotności względnej i zawarto-
ści aerozolu w powietrzu. Do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia widzialności 
≤ 1000 m w danym węźle siatki modelu przyjęto założenie, że jest ono proporcjonalne do 
tej części obszaru, na którym wilgotność względna jest większa od założonego progu 
96,8% (Starosta, Jakubiak, 1988).

Właściwa prognoza mgły zależy zatem od trafnej prognozy widzialności, a ta od pro-
gnozy wilgotności względnej i zawartości aerozolu oraz higroskopijności jąder konden-
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sacji. Prognoza mgły jako elementu pochodnego, na postawie bezpośrednio wyliczonych 
z modelu parametrów może być znacznie mniej wiarygodna niż prognoza wielkości bez-
pośrednio obliczonych. W pierwszej kolejności warto przeanalizować zatem prognozy 
wilgotności względnej, a następnie poddać weryfikacji prognozę przypadków występo-
wania mgieł.

Weryfikacja prognoz wilgotności względnej
Zestawienie wartości wilgotności względnej zmierzonej na lotnisku Warszawa-Okę-

cie i prognozowanej z wykorzystaniem modelu UMPL w przedziałach co 2% wartości 
wilgotności (rys. 1), pozwoliło stwierdzić generalną zgodność rozkładu częstości progno-
zowanych i zmierzonych wartości wilgotności względnej. Analiza histogramu pozwoliła 
dodatkowo zauważyć, że wartości wilgotności względnej w przedziałach powyżej 96% 
były prognozowane częściej niż mierzone na stacji Okęcie.

Na podstawie zbiorów danych wykorzystanych w porównaniu obliczono również błąd 
procentowy, tzn. różnicę między wartością prognozowaną wilgotności względnej (z pro-
gnozy bieżącej) i obserwowaną, odniesioną do wartości obserwowanej (Maciejewski 2002):
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gdzie: fi – prognozowana wartość wilgotności względnej, oi – obserwowana wartość wil-
gotności względnej.

Przyjęte kryteria oceny prognozy bieżącej przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Kryteria oceny prognozy wilgotności 
względnej

Wielkość błędu d (%) Sprawdzalność
d < 4 bardzo dobra

4 < d < 8 dobra
8 < d < 12 dostateczna

d > 12 niedostateczna

Wyniki analizy błędu procentowego w 432 rozpatrywanych terminach prognozy z wy-
przedzeniem 0 h w poszczególnych przedziałach zostały przedstawione w postaci histo-
gramu (rys. 2). Bieżąca prognoza wilgotności względnej charakteryzowała się bardzo do-
brą sprawdzalnością w ponad 61% rozpatrywanych terminów. Dodatkowo do weryfika-
cji prognozy bieżącej wybrano dane z terminów 6-godzinnego przedziału czasowego przed 
wystąpieniem mgły i w trakcie jej trwania na lotnisku Warszawa-Okęcie. Analiza objęła 
dane z 83 terminów. W 82% przypadków wskazano na bardzo dobrą sprawdzalność pro-
gnozy (błąd procentowy był mniejszy od 4%).

Jakość prognozy bieżącej dotyczącej wilgotności względnej oceniono również przy 
pomocy miar bezwzględnych, którymi są rzetelność i dokładność prognozy (Pawłowska 
1991, Metody interpretacji... 1997, http://weather.icm.edu.pl).

Miarą rzetelności jest błąd systematyczny lub średni (ME – Mean Error, bias):

∑ −= )(1
ii of

n
ME
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gdzie: f – prognozowana wartość wilgotności względnej, o – obserwowana wartość wil-
gotności względnej.

Dodatnia wartość ME oznacza, że prognozowana wartość wilgotności względnej prze-
wyższała obserwowaną i występuje tzw. nadprognozowanie, ujemna – odwrotnie, świad-
czy o niedoprognozowaniu w stosunku do wartości obserwowanej. Miara ta nie odzwier-
ciedla jednak rozmiaru (modułu) błędów.

Miarą dokładności jest średni błąd bezwzględny (MAE – Mean Absolute Error):

∑ −= ii of
n

MAE 1

MAE określa średni rozmiar (moduł) błędów, ale nie charakteryzuje kierunku odchy-
leń, tj. nadprognozowania lub niedoprognozowania.

Miarą mówiącą o przedziale odchylenia jest pierwiastek ze średniego błędu kwadra-
towego (RMSE – Root Mean Squared Error):

( )∑ −= 21
ii of

n
RMSE

RMSE określa średnią wielkość błędów ważonych w stosunku do kwadratu błędu 
i – podobnie jak MAE – nie określa kierunku odchyleń. Wskaźnik ten charakteryzuje się 
większą wrażliwością na błędy duże.
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Rys. 1. Wilgotność względna zmierzona na lotnisku Warszawa-Okęcie i prognozowana z wykorzystaniem 
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Rys. 2. Wartości błędów procentowych między obserwowanymi i prognozowanymi wartościami 
wilgotności względnej
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Próba wyznaczenia wyżej wymienionych wskaźników z wykorzystaniem danych z 432 
terminów z dni z mgłą oraz z dni bezpośrednio przed i dni bezpośrednio po jej wystąpie-
niu wykazała, że model UMPL nieznacznie zawyżał wartości wilgotności względnej. Błąd 
średni prognozy bieżącej (ME) wyniósł 1,4%, średni błąd bezwzględny (MAE) – 4,1%, 
a pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego (RMSE) – 6,2%. Różnice średniego błę-
du kwadratowego między teoretycznymi i empirycznymi wartościami wilgotności względ-
nej są zatem znacznie większe od zera, co odzwierciedla nie tylko błędy w analizie i w 
obserwacjach, ale także skutki drobnoskalowej struktury rozkładu wilgotności względnej, 
która nie może zostać uchwycona przez model z powodu przyjętej w nim siatki o ogra-
niczonej rozdzielczości. System asymilacji danych uwzględnia te czynniki, w wyniku ni-
gdy nie uzyska się jednak doskonałego dopasowania do wartości obserwowanych.

Analizie poddano również prognozę z dni z mgłą oraz na dzień przed jej wystąpie-
niem obliczaną na 42 godziny według danych początkowych z godziny 00 UTC. Okres 
prognozy podzielono na 6-godzinne przedziały czasowe. We wszystkich przedziałach uzy-
skano dodatni średni błąd wilgotności względnej (rys. 3-4). Największa nadprognoza wy-
stąpiła w przedziale 6-12 godzin od terminu początkowego prognozy. Stwierdzono, że 
RMSE wilgotności względnej był większy w przedziałach, które obejmowały godziny 
dzienne doby (rys. 4). Najmniejszą jego wartość stwierdzono w przedziale najbliższym 
początkowemu terminowi prognozy.
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Rys. 4. Wartości RMSE wilgotności względnej w dniach z mgłą oraz w dniach bezpośrednio 
poprzedzających jej wystąpienie w okresie wrzesień 1999 – sierpień 2000
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Należy zaznaczyć, że weryfikację prognozy wilgotności względnej na lotnisku War-
szawa-Okęcie przeprowadzono w odniesieniu do stosunkowo niewielkiej liczby danych, 
trudno zatem definitywnie określić możliwości wykorzystania modelu UMPL do wiary-
godnej prognozy tego elementu. Otrzymane błędy prognozy wskazują na pewne wady pa-
rametryzacji całkowitej zawartości wody i jej temperatury, które są elementami determi-
nującymi wartości wilgotności względnej w modelu. Wielkości zastosowanych wskaźni-
ków weryfikacji są jednak na tyle satysfakcjonujące, że pozwalają stwierdzić, iż progno-
zy mgieł, zależne w modelu od wilgotności względnej, także mogą być zadowalające.

Weryfikacja prognozy przypadków występowania mgieł
Poniżej poddano ocenie prognozy wystąpienia mgły na stacji Warszawa-Okęcie inter-

polowane z modelu UMPL z danymi empirycznymi z tej stacji. Wykorzystano materiał 
z okresu wrzesień 1999 – sierpień 2000. Wybrano terminy, w których widzialność pozio-
ma była ≤ 1000 m, a wilgotność względna większa od 96,8%.

Weryfikację wykonano stosując metody wykorzystywane w prognozie alternatywnej, 
w której stwierdza się, czy dane zjawisko jest, czy nie jest oczekiwane. W celu uzyska-
nia wymiernych wartości dotyczących jakości prognozy mgły tworzy się tabelę weryfi-
kacyjną (tab. 2), która jest podstawą określania weryfikacyjnych wskaźników prognozy 
(Metody interpretacji... 1997, Fortuna 1988, http://weather.icm.edu.pl).

Tablice zostały zbudowane w odniesieniu do prognozy bieżącej (z wyprzedzeniem 
0 h) oraz do przedziałów 12-godzinnych prognozy, obliczonej według danych początko-
wych z godziny 00 UTC. Wybrano ten termin ze względu na częste tworzenie się mgły 
w drugiej części nocy oraz jej zanik przed kolejnym sformułowaniem (tzw. startem) pro-
gnozy (godzina 06 UTC).

Tabela 2. Weryfikacja prognoz mgły

Zjawisko obserwowane
brak mgły mgła

Zjawisko 
prognozowane

brak mgły a b
mgła c d

Pierwszym wskaźnikiem zastosowanym do uzyskania wymiernej oceny sprawdzalno-
ści numerycznej prognozy występowania mgły jest wskaźnik trafień HR (Hit Rate). Jest 
to stosunek liczby przypadków trafnej prognozy mgły do faktycznej liczby przypadków 
wystąpienia mgły. Określa on prawdopodobieństwo sukcesu i wskazuje czy rzeczywiste 
wystąpienie mgły zostało dobrze przewidziane. Wyznacza się go za pomocą wzoru sfor-
mułowanego na podstawie pól powyższej tablicy:

100⋅
+

=
db

dHR

Ze wskaźnikiem trafień nierozłącznie związany jest wskaźnik fałszywego alarmu FAR 
(False Alarm Ratio). Ukazuje on jak często była prognozowana mgła, podczas gdy w rze-
czywistości nie wystąpiła. Jest to stosunek liczby błędnych prognoz mgły do liczby 
wszystkich rozpatrywanych prognoz. Określa go wzór:
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100⋅
+

=
dc

cFAR

Wskaźniki HR i FAR są ze sobą związane. Trafna prognoza mgły we wszystkich rozpa-
trywanych przypadkach daje wskaźnik trafień 1 i wskaźnik fałszywego alarmu równy 0. Suma 
tych wskaźników jest źródłem informacji o dokładności sformułowania alternatywnych pro-
gnoz rozpatrywanego zjawiska:

HR + FAR > 100 – jest więcej prognozowanych przypadków niż obserwowanych;
HR + FAR = 100 – jest tyle samo przypadków prognozowanych co obserwowanych;
HR + FAR < 100 – jest więcej przypadków zaobserwowanych niż prognozowanych.
Kolejnym narzędziem sprawdzania jakości prognozy jest krytyczny wskaźnik sukce-

su TS (Threat Score). Określa on udział liczby trafnych prognozy mgły do liczby wszyst-
kich możliwych wystąpień tego zjawiska, zarówno prognozowanych, jak i obserwowa-
nych. Wyznacza się go na podstawie wzoru:

100⋅
++

=
dcb

dTS

Podobnym do dwóch pierwszych charakterystyk (trafień i fałszywego alarmu) rozp-
trywanych łącznie jest wskaźnik Hanssena-Kuipera HKS (Hanssen-Kuipers Score). Od 
prawdopodobieństwa dobrej prognozy mgły odejmuje się w nim udział przypadków fak-
tycznego wystąpienia mgły, które nie były prognozowane:

100⋅







+
−

+
=

ba
b

bd
dHKS

Porównanie prognoz mgły z danymi obserwacyjnymi z lotniska Warszawa-Okęcie 
wskazało na bardzo wysoki odsetek trafnie przewidzianych wystąpień rozpatrywanego 
zjawiska w prognozie bieżącej i z wyprzedzeniem na 12 godzin (rys. 5). W tej ostatniej 
wszystkie przypadki faktycznego wystąpienia mgły zostały trafnie przewidziane. Anali-
za i prognoza na 12 godzin jest znacznie lepsza od prognozy w kolejnych przedziałach 
czasowych. Wskaźnik trafień (HR) przewyższa w niej wskaźnik fałszywego alarmu 
(FAR). Suma tych wskaźników znacznie przekracza jednak 100, co świadczy o większej 
liczbie prognozowanych przypadków mgły niż faktycznie zaobserwowano. W następnych 
przedziałach czasowych wartości wskaźnika trafień również są satysfakcjonujące, jednak 
są niższe od wartości wskaźnika fałszywego alarmu i jakość prognozy spada.
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Rys. 5. Wskaźnik trafień i fałszywego alarmu prognozy bieżącej i z wyprzedzeniem w przedziałach 
12-godzinnych przy danych początkowych z godziny 00 UTC
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Wysokie wskaźniki zgodności prognozy mgły i faktycznego jej wystąpienia mogą wy-
nikać z tego, że w analizowanym okresie na lotnisku Warszawa-Okęcie zanotowano tyl-
ko 23 jej przypadki, w tym 19 od października do lutego. W tej części roku często two-
rzą się mgły adwekcyjne. Numeryczna prognoza dużych obszarów zalegania mgieł ad-
wekcyjnych, związanych z przemieszczającymi się frontami atmosferycznymi rozdziela-
jącymi masy powietrza o różnych właściwościach, charakteryzuje się większą sprawdzal-
nością.

We wszystkich przedziałach czasowych występuje spora nadprognoza wystąpienia 
mgły (prognoza wystąpienia mgły, która nie sprawdziła się). Suma wskaźników trafień 
i fałszywego alarmu sięgała ponad 120, a w pierwszych trzech przedziałach nawet 160. 
Bardzo niski w związku z tym był krytyczny wskaźnik sukcesu (TS). We wszystkich prze-
działach czasowych nie przekraczał 20 (rys. 6).

Wysokie wskaźniki trafień w odniesieniu do prognozy bieżącej i prognozy z wyprze-
dzeniem na 12 godzin i 12-24 godziny spowodowały, iż wysoki był również wskaźnik 
Hanssena-Kuipera (HKS) (rys. 7). Świadczy to o niewielkim udziale przypadków fak-
tycznego wystąpienia mgły, które nie były prognozowane. W kolejnych przedziałach cza-
sowych prognozy widoczne jest zmniejszenie się wartości HKS, co ma związek z mniej-
szą wiarygodnością prognozy w dalszych godzinach od jej startu. Są one jednak nadal sa-
tysfakcjonujące. We wszystkich przedziałach wskaźnik ten był większy od 40.
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Rys. 6. Krytyczny wskaźnik sukcesu prognozy bieżącej i z wyprzedzeniem w przedziałach 
12-godzinnych przy danych początkowych z godziny 00 UTC
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Rys. 7. Wskaźnik Hanssena-Kuipera w odniesieniu do prognozy bieżącej i z wyprzedzeniem 
w przedziałach 12-godzinnych przy danych początkowych z godziny 00 UTC

Wnioski

Przeprowadzona weryfikacja prognoz wykazała, iż hydrostatyczny model mezoskalo-
wy UMPL można wykorzystywać do formułowania wiarygodnych prognoz pojawienia się 
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mgły na lotnisku Warszawa-Okęcie. Świadczy o tym bardzo wysoki odsetek trafnie prze-
widzianych wystąpień rozpatrywanego zjawiska w prognozie bieżącej i z wyprzedzeniem 
na 12 godzin. Stwierdzono jednak znaczną nadprognozę mgły. Może to być związane z nie-
odpowiednią parametryzacją zjawiska. Z drugiej strony, wartości obserwowane w punk-
cie porównano z wartościami uzyskanymi z modelu, które stanowią w najlepszym przy-
padku wartość średnią z kwadratu siatki. W sytuacji, gdy mgła nie pokrywa całego oczka 
siatki, jej wystąpienie w oknie siatki będzie częstsze niż na pojedynczej stacji.

Zastosowana metoda weryfikacji prognoz mgieł (zarówno bieżącej, jak z wyprzedze-
niem) wydaje się właściwa. Wskaźniki dobrze pokazują pogarszanie się jakości progno-
zy w miarę oddalania od terminu początkowego.

Ocena sprawdzalności prognozy na podstawie wyników obserwacji zapewnia więk-
szą niezależność od procesu asymilacji, której podlegają wszystkie dane obserwacyjne 
zawarte w 5-godzinnym przedziale czasowym wokół terminu analizy. Pojawia się wów-
czas jednak problem związany z jakością obserwacji i z różnym stopniem dokładności 
wartości elementów meteorologicznych zapisywanych w dzienniku synoptycznym i otrzy-
mywanych w wyniku numerycznego prognozowania. Na pogorszenie wiarygodności pro-
gnozy dodatkowo może wpływać interpolacja danych prognostycznych do jednego punk-
tu siatki modelu.

Właściwa prognoza mgły zależy od trafnej prognozy widzialności, a ta od prognozy 
wilgotności względnej i zawartości aerozolu. Prognoza mgły jako pochodnego elementu 
na postawie parametrów bezpośrednio wyliczonych z modelu może być zatem znacznie 
mniej wiarygodna niż wielkości bezpośrednio obliczonych.

Należy pamiętać, że pomimo rozwoju numerycznych metod prognozowania i mode-
lowania stanu atmosfery, prognozowanie wystąpienia, intensywności i ewolucji mgieł jest 
nadal trudnym zadaniem, bowiem mgła jest zjawiskiem charakteryzującym się dużą 
zmiennością w czasie i w przestrzeni, zależnym od rodzaju i stanu podłoża. Na powsta-
wanie mgły mają wpływ procesy o skali mniejszej niż rozdzielczość siatki modelu. Prze-
prowadzona w niniejszej pracy analiza dotyczyła jednej stacji i stosunkowo niewielkiej 
liczby danych. Występowanie mgieł i czas ich utrzymywania się są ściśle uzależnione od 
położenia lotniska, a szczególnie od fizjografii terenu. Swoisty wpływ na kształtowanie 
się warunków pogodowych może wywierać również bliskość miasta. Na razie rozdziel-
czość dostępnych modeli nie pozwala uwzględnić w dostateczny sposób tych wszystkich 
elementów.
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3.3. Okresowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Warszawie 
i Krakowie w latach 1966-1995

Autor: Marta M A C I E J A K
Opiekun naukowy: Jerzy B O R Y C Z K A

Celem pracy jest zbadanie okresowości zmian ciśnienia atmosferycznego w Warsza-
wie i Krakowie w latach 1966-1995, określenie zależności ciśnienia atmosferycznego od 
aktywności Słońca i Oscylacji Północnoatlantyckiej (wskaźnik NAO), a także wyznacze-
nie wieloletnich tendencji zmian ciśnienia.

Większe wartości ciśnienia atmosferycznego (średniego, maksymalnego i minimalne-
go) występowały w Krakowie niż w Warszawie. Wynika to z przestrzennego rozkładu ci-
śnienia atmosferycznego w Polsce – wzrostu ciśnienia z północy ku południowi. Najwyż-
sze średnie ciśnienie w obu miastach wystąpiło w październiku (1018,25 hPa – Warsza-
wa i 1019,37 hPa – Kraków), zaś najniższe w kwietniu (odpowiednio 1013,25 hPa 
i 1014,15 hPa). Zakres wahań ekstremalnych wartości ciśnienia był znacznie większy niż 
ciśnienia średniego. Największe maksima i najmniejsze minima cechowały miesiące zi-
mowe. Absolutne maksimum ciśnienia w Warszawie wyniosło 1048,25 hPa, a w Krako-
wie 1048,0 hPa, zaś absolutne minimum odpowiednio 971,25 hPa i 969,5 hPa.

W celu określenia wieloletnich zmian ciśnienia atmosferycznego w latach 1966-1995 
wyznaczono tendencje ciśnienia w poszczególnych miesiącach, porach roku i roku. Ten-
dencje (A) w hPa/rok określa równanie prostej regresji:

y = At  +  B

Proste regresji wyrażające zależność ciśnienia od czasu przedstawiono na wykresach 
zamieszczając ich równania oraz współczynniki determinacji r2 (rys. 1). Na wykresie 
przedstawiono również przebieg zmierzonych wartości ciśnienia podczas zimy w War-
szawie i Krakowie.

W celu oceny istotności statystycznej wyznaczonych tendencji (miesięcznych, sezo-
nowych i rocznych) posłużono się testem t-Studenta. Tendencje uznano za istotne staty-
stycznie na poziomie 0,05, gdy wartości obliczone tobl były większe od wartości krytycz-
nej tkr = 2,04 (dla n = 30 lat);

 2-
1 2

n
R

R
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−
=

W analizowanym trzydziestoleciu największe tendencje rosnące ciśnienia atmosfe-
rycznego wystąpiły w przypadku maksymalnych wartości ciśnienia, zaś największe spad-
ki ciśnienia dotyczyły wartości minimalnych.

Tendencje średniego ciśnienia atmosferycznego w porach roku i większości miesięcy 
były dodatnie (A  >  0), ujemne wartości wystąpiły tylko w ciepłej porze roku. Największe 
średnie miesięczne tendencje wystąpiły w chłodnej porze roku, z maksimum A = 2,04 
hPa/10 lat (Kraków – luty). Porą roku o największej tendencji ciśnienia była zima – 
A = 1,33 hPa/10 lat w Krakowie i A = 0,79 hPa/10 lat w Warszawie (rys. 1).

Tendencje ciśnienia maksymalnego w wielu miesiącach (rys. 2), zwłaszcza ciepłej 
pory roku, były ujemne. Jednak spośród pór roku jedynie latem w Warszawie wystąpił 
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spadek ciśnienia. Podobnie jak w przypadku średniego ciśnienia zimę cechowały najwięk-
sze tendencje: A = 1,75 hPa/10 lat – Warszawa i A = 1,57 hPa/10 lat – Kraków. Również 
miesiące chłodnej pory roku odznaczały się największymi wartościami tendencji, które 
były istotne statystycznie. Największa tendencja wystąpiła w lutym – w Krakowie A = 3,64 
hPa/10 lat, a w Warszawie A = 3,38 hPa/10 lat.

Tendencje ciśnienia minimalnego w większości miesięcy, w porach roku i roku były ujem-
ne. Porą roku o najbardziej ujemnej tendencji była wiosna – w Warszawie A = -0,75 hPa/10 lat, 
w Krakowie A = -0,98 hPa/10 lat. Największe średnie miesięczne spadki ciśnienia wystąpiły 
w październiku: w Warszawie A = -1,85 hPa/10 a w Krakowie A = -1,89 hPa/10 lat. Żadne z 
wyznaczonych tendencji nie są istotne statystycznie.

W celu zbadania okresowości zmian ciśnienia atmosferycznego zastosowano metodę 
sinusoid regresji J. Boryczki (1998). Pozwoliła ona na aproksymację zmierzonych war-
tości ciśnienia atmosferycznego sinusoidami regresji:

( ) 





 +
Θ

+== ctbatyy π2sin0

gdzie: Θ – okres, ao – wyraz wolny, b – amplituda, c – przesunięcie fazowe.
Okres sinusoidy Θ zmieniano z krokiem ΔΘ = 0,1 roku, co pozwoliło na wyznaczenie 

widm i okresów.
Parametry a0, b, c zostały wyznaczone tak, by suma kwadratów odchyleń zmierzonych 

wartości ciśnienia od wykresu sinusoidy (wariancja resztkowa ε2) była najmniejsza. Wid-
ma ciśnienia atmosferycznego (ciągi wartości εi) przedstawiono na wykresach (rys. 3 i 4). 
Cykle – to minima lokalne widma. Parametry poszczególnych cykli zamieszczono w tabe-
lach 1-6. Im głębsze jest minimum tj. większa amplituda zmian ciśnienia 2b oraz współ-
czynnik korelacji wielokrotnej R, tym silniejszy jest cykl. Cykle Θ wyznaczono na podsta-
wie ciągów chronologicznych średnich miesięcznych wartości ciśnienia oraz maksymal-
nych i minimalnych wartości w poszczególnych miesiącach w badanym trzydziestoleciu.

Istotność statystyczna wyznaczonych cykli została określona za pomocą testu Fishe-
ra-Snedecora na poziomie istotności 5% i 10%. Cykl przyjęto za istotny statystycznie, 
gdy wartość obliczona Fobl:

( ) 2

2

1
35,0

R
RnFobl −

−=

jest większa od wartości krytycznej Fkr = 3,35 dla poziomu istotności 5% i Fkr = 2,52 – dla 
10% (dla n = 30 lat).

Ciśnienie atmosferyczne wykazuje cykliczność zarówno wartości średnich, jak i eks-
tremalnych. Długość cykli w Warszawie i Krakowie jest zbliżona. W każdej porze roku, 
z wyjątkiem jesieni w Warszawie (ciśnienie minimalne), wystąpiły cykle istotne staty-
stycznie na poziomie istotności 5% lub 10%.

Ze względu na długość wyznaczono cykle: 2,2-2,9-letnie, 3,0-5,2-letnie, 6,5-10,3-let-
nie i 12,8-19,2-letnie.

• Cykle 2,2-2,9-letnie
Ciśnienie atmosferyczne w najkrótszych cyklach wahało się od 0,34 hPa (rok – Kra-

ków) do 5,48 hPa (lato – Kraków). Cykle istotne statystycznie na poziomie 5% były tyl-
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ko w Krakowie (lato, jesień, rok), w obu miastach wystąpiły cykle istotnena poziomie 
istotności 10%. Krótkie cykle charakteryzują się dużymi współczynnikami korelacji szcze-
gólnie w Krakowie, maksymalnie R = 0,535.

• Cykle 3,0-5,2-letnie
Wśród cykli tej długości wystąpiło po jednym cyklu istotnym statystycznie na pozio-

mach 5% i 10%. Najmniejsza amplituda ciśnienia wyniosła 1 hPa (lato-Warszawa). Naj-
silniejszy cykl o amplitudzie 2b = 6,24 hPa był wiosną w Krakowie. Jednocześnie jest to 
cykl najbardziej zdeterminowany spośród cykli 3,0-5,2-letnich, współczynnik korelacji 
wynosi R = 0,529.

• Cykle 6,5-10,3-letnie
Amplituda wahań ciśnienia w cyklach 6,5-10,3-letnich wynosi od 0,58 hPa (rok – War-

szawa) do 5,36 hPa (zima – Warszawa). Wśród cykli statystycznie istotnych latem i je-
sienią wyróżnia się cykl około 8-letni o dużym współczynniku korelacji R = 0,503. Cykle 
na poziomie istotności 5% występowały tylko w Krakowie.

• Cykle 12,8-19,2-letnie
W najdłuższych cyklach ciśnienie atmosferyczne waha się w przedziale od 1,52 hPa 

(rok – Kraków) do 6,92 hPa (wiosna – Kraków). Najsłabsze cykle, w większości nieistot-
ne statystycznie, występują w ciągu roku, latem i jesienią, a najsilniejsze wiosną i zimą. 
Cykle o największej istotności statystycznej wystąpiły wiosną, współczynnik korelacji 
wyniósł R = 0,468.

W ciągach czasowych średnich miesięcznych wartości ciśnienia wyodrębniono nastę-
pujące cykle: 2,2-2,9-letni, 3,1-4,8-letni, 5,4-6,8-letni, 7,0-9,7-letni i 11,3-26,4-letni. Wię-
cej cykli występuje w Warszawie niż w Krakowie. Największe amplitudy ciśnienia (2b) 
są zimą, najmniejsze latem i w roku. Największą istotnością statystyczną cechuje się zi-
mowy cykl około 10-letni o współczynniku korelacji w Krakowie R = 0,57, a w Warsza-
wie R = 0,513.

Z analizy minimalnego ciśnienia atmosferycznego wynika, że istnieją cykle o nastę-
pujących długościach: 2,2-2,9 lat, 3,0-5,2 lat, 6,5-10,3 lat oraz 12,8-19,2 lat. Podobnie jak 
w przypadku średniego ciśnienia atmosferycznego więcej cykli występuje w Warszawie 
niż w Krakowie. Jednak w Krakowie jest więcej cykli istotnych statystycznie. Najwięk-
szą istotnością statystyczną charakteryzuje się cykl 2,3-letni w Krakowie (rok), współ-
czynnik korelacji wynosi R = 0,535. Współczynniki korelacji R > 0,5 występują w Krako-
wie również wiosną i latem.

W ciągach czasowych maksymalnego ciśnienia atmosferycznego występują następu-
jące cykle: 2,2-2,9 lat, 3,3-4,8 lat, 5,5-6,6 lat, 7,1-10,4 lat i 11,7-22,0 lat. W odróżnieniu 
od średniego i minimalnego ciśnienia nie występuje ilościowa przewaga cykli w Warsza-
wie. Wartość amplitudy ciśnienia jest zbliżona do amplitudy ciśnienia średniego. Istotne 
statystycznie są tylko cykle najkrótsze 2,2-2,9-letnie i około 10-letnie. Największą istot-
nością statystyczną cechuje się zimowy cykl 9,5-letni w Krakowie, współczynnik kore-
lacji R = 0,638. Jest to największy współczynnik korelacji nawet w porównaniu z ciśnie-
niem średnim i minimalnym.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego w trzydziestoleciu w poszczególnych porach roku 
i roku zależą od dwóch najsilniejszych cykli, które wahają się od 30,1% jesienią w War-
szawie (ciśnienie minimalne) do 55,7% wiosną w Warszawie (ciśnienie maksymalne). 
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W przypadku średniego i minimalnego ciśnienia atmosferycznego dwa najsilniejsze cy-
kle bardziej determinowały zmiany ciśnienia w Krakowie niż w Warszawie. Nie dotyczy 
to ciśnienia maksymalnego.

Pomimo dużej zmienności ciśnienia atmosferycznego z roku na rok ciśnienie w War-
szawie i Krakowie charakteryzuje się silną cyklicznością roczną. Najmniejszymi waha-
niami cechuje się średnie ciśnienie, a największymi wartości ekstremalne, odpowiednio 
2b = 2,46 hPa (Warszawa) i 2b = 13,52 hPa (Kraków – ciśnienie maksymalne). Zmiany 
czasowe średniego ciśnienia charakteryzują się mniejszą determinacją niż zmiany warto-
ści ekstremalnych. Największe współczynniki korelacji cechują ciśnienie maksymalne, 
w Krakowie R = 0,758.

Spośród cykli aktywności Słońca (liczby Wolfa) w porach roku i roku jedynie cykl 
około 10-letni jest istotny statystycznie. Wyróżnia się on bardzo dużymi współczynnika-
mi korelacji zmieniającymi się od R = 0,749 (wiosna) do R = 0,872 (zima). Cykl około 
10-letni o dużej amplitudzie występuje też w przypadku ciśnienia atmosferycznego (szcze-
gólnie maksymalnego). By wyjaśnić, czy wywołały go zmiany aktywności Słońca wy-
znaczono współczynnik korelacji między ciśnieniem atmosferycznym i liczbami Wolfa. 
Istotne statystycznie zależności ciśnienia atmosferycznego od aktywności Słońca wystą-
piły tylko w przypadku ekstremalnych wartości ciśnienia. Silniejsze zależności cechowa-
ły ciśnienie maksymalne niż minimalne. Maksymalną wartość współczynnik korelacji 
osiągnął wiosną w Warszawie (ciśnienie maksymalne) – r = 0,714.

Podobnie jak w przypadku liczb Wolfa tylko kilka cykli wskaźnika NAO jest istot-
nych statystycznie. Wiosną, jesienią i w roku są to krótkie cykle 3,3-4,4-letnie, zaś latem, 
zimą i w roku cykl około 9-letni (rys. 5). Zbieżność długości cykli (istotnych statystycz-
nie) ciśnienia atmosferycznego i Oscylacji Północnoatlantyckiej jest nieduża. Większa za-
leżność występuje między zmierzonymi wartościami ciśnienia, a wskaźnikiem NAO. Istot-
ne statystycznie współczynniki korelacji wystąpiły w przypadku minimalnych, maksy-
malnych i średnich wartości ciśnienia w roku i porach roku, z wyjątkiem jesieni.
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Tabela 1. Cykle średniego ciśnienia atmosferycznego w Warsza-
wie w latach 1966-1995 (Θ – okres, b – amplituda, c – faza, ε2 
– wariancja resztkowa, R – współczynnik korelacji, Fobl – staty-
styka Fishera-Snedecora)

Θ b c ε2 R Fobl

Warszawa – Wiosna
2,2 0,83 2,279 2,569 0,339 1,753
2,7 1,00 1,7335 2,35 0,436 3,169
3,1 0,11 2,0899 2,771 0,213 0,642
3,5 0,43 -2,059 2,671 0,283 1,175
4,2 0,94 -2,884 2,472 0,385 2,349
5,8 0,8 -1,033 2,53 0,358 1,985
8,5 0,64 0,3307 2,677 0,279 1,140
14,2 0,86 1,029 2,41 0,412 2,760

Lato
2,3 0,42 0,0118 1,211 0,222 0,702
2,7 0,82 -2,6925 0,972 0,487 4,194
3,7 0,65 2,2855 1,063 0,407 2,680
4,6 0,14 -3,0620 1,200 0,241 0,833
5,6 0,19 1,0176 1,248 0,143 0,281
7,7 0,64 -1,9000 1,096 0,374 2,193
11,7 0,30 -2,0012 1,243 0,156 0,337
26,4 0,42 -1,5088 1,168 0,288 1,225

Jesień
2,3 0,90 -2,9393 2,805 0,343 1,805
2,6 0,72 -2,4738 2,851 0,322 1,558
3,6 1,21 -2,3295 2,385 0,500 4,500
4,3 0,30 -0,1705 3,115 0,143 0,282
5,6 0,35 1,7919 3,008 0,233 0,772
8,3 1,00 -0,4742 2,655 0,406 2,669

Zima
2,2 1,06 1,5858 8,415 0,284 1,187
2,5 1,91 2,9130 7,258 0,455 3,528
2,8 0,97 0,2189 8,629 0,240 0,823
3,3 0,58 -1,4898 8,691 0,225 0,721
3,9 1,37 -2,2975 7,839 0,379 2,266
4,8 0,12 2,3101 9,028 0,118 0,190
5,5 0,07 0,9230 9,060 0,102 0,142
6,8 0,93 2,8030 8,213 0,321 1,548
9,7 1,88 -0,6177 6,741 0,513 4,834
17,1 1,53 -0,5783 7,303 0,450 3,424
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Tabela 2. Cykle średniego ciśnienia atmosferycznego w Krakowie 
w latach 1966-1995 (Θ – okres, b – amplituda, c – faza, ε2 – wa-
riancja resztkowa, R – współczynnik korelacji, Fobl – statystyka 
Fishera-Snedecora)

Θ b c ε2 R Fobl

Kraków – Wiosna
2,2 0,45 2,5293 2,394 0,235 0,789
2,7 1,01 1,7606 2,005 0,457 3,562
3,4 0,79 0,0064 2,275 0,320 1,537
4,6 1,02 3,0766 2,126 0,401 2,591
5,9 0,69 -2,8320 2,340 0,277 1,119
8,1 0,59 -2,9640 2,228 0,348 1,854

 13,4 0,94 -1,7030 1,976 0,469 3,812
Lato

2,3 0,64 0,8327 0,962 0,442 3,284
2,9 0,40 0,2464 1,113 0,263 1,007
3,7 0,66 2,8608 0,935 0,467 3,768
4,4 0,08 2,2284 1,180 0,116 0,183
5,5 0,49 2,9302 1,080 0,311 1,450
7,5 0,44 -1,5140 1,090 0,298 1,313

 11,3 0,23 -1,2650 1,163 0,166 0,383
 23,3 0,25 -1,0020 1,153 0,190 0,503

Jesień
2,6 1,13 -2,7640 2,517 0,428 3,036
3,5 1,12 -0,3730 2,536 0,421 2,912
5,6 0,31 1,1168 2,998 0,166 0,383
7,9 1,17 -1,3440 2,328 0,495 4,378

 11,9 0,53 1,8706 2,926 0,226 0,724
Zima

2,5 1,65 2,8825 8,027 0,400 2,568
2,8 1,00 0,0923 9,135 0,209 0,619
3,5 0,78 -0,7958 9,192 0,195 0,532
4,0 1,55 2,0590 8,311 0,361 2,019
5,4 0,16 -3,0826 9,460 0,099 0,134
6,8 0,58 -2,9462 9,096 0,219 0,680
9,5 2,16 -2,6362 6,351 0,579 6,808

 16,8 1,32 -1,3224 7,525 0,461 3,640
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Tabela 3. Cykle średniego rocznego ciśnienia atmosferycznego 
w Warszawie w latach 1966-1995

Warszawa – Rok
Θ b c ε2 R Fobl

2,4 0,60 -3,0742 1,164 0,398 2,540
3,6 0,55 -3,1036 1,164 0,398 2,540
4,6 0,43 -2,9333 1,283 0,269 1,052
5,5 0,11  0,3977 1,360 0,129 0,228
7,0 0,18 -0,6831 1,325 0,205 0,591
9,5 0,38 -2,3863 1,228 0,335 1,704

Tabela 4. Cykle średniego rocznego ciśnienia atmosferycznego 
w Krakowie w latach 1966-1995

Kraków - Rok

Θ b c ε2 R Fobl

2,2 0,52 1,8560 0,801 0,374 2,191
2,4 0,36 2,7826 0,865 0,266 1,030
3,6 0,63  -2,8793 0,710 0,487 4,202
4,8 0,34 2,6542 0,880 0,234 0,782
6,7 0,09 0,4264 0,909 0,154 0,327
9,3 0,46 0,4710 0,751 0,440 3,236

 15,7 0,42 2,9691 0,719 0,477 3,981

Tabela 5. Współczynnik korelacji ciśnienia atmosferycznego z liczbami Wolfa

Ciśnienie 
atmosferyczne Miejscowość

Wiosna Lato Jesień Zima
r tobl r tobl r tobl r tobl

pśr
Warszawa 0,023 0,11 -0,193 -0,965 -0,220 -1,103 0,038 0,187
Kraków 0,129 0,64 0,220 1,105 -0,109 -0,536 0,090 0,445

pmax
Warszawa 0,714 5,00 -0,160 -0,792 0,071 0,351 0,547 3,205
Kraków 0,619 3,86 0,464 2,564 0,089 0,436 0,493 2,775

pmin
Warszawa -0,489 -2,74 0,070 0,341 0,306 1,576 -0,360 -1,892
Kraków 0,153 0,76 -0,154 -0,765 0,212 1,060 -0,441 -2,410

Tabela 6. Współczynnik korelacji ciśnienia atmosferycznego z Oscylacją Północnoatlantycką 
NAO

Ciśnienie 
atmosferyczne Miejscowość

Wiosna Lato Jesień Zima
r tobl r tobl r tobl r tobl

pśr
Warszawa 0,075 0,40 0,392 2,256 0,102 0,545 0,304 1,688
Kraków 0,261 1,43 0,507 3,115 0,232 1,262 0,476 2,862

pmax
Warszawa 0,388 2,23 0,182 0,982 0,030 0,159 0,326 1,823
Kraków 0,512 3,15 0,279 1,538 0,034 0,178 0,347 1,960

pmin
Warszawa -0,166 -0,89 0,503 3,077 0,055 0,289 -0,095 -0,503
Kraków 0,369 2,10 0,318 1,772 0,080 0,424 0,082 0,434
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Rys. 1. Tendencje zmian średniego ciśnienia atmosferycznego w zimie w Warszawie 
i Krakowie w latach 1966-1995

Rys. 2. Zmiany roczne tendencji A (hPa/10 lat) średniego ciśnienia atmosferycznego 
w Warszawie i Krakowie w latach 1966-1995

Rys. 3. Widmo średniego ciśnienia atmosferycznego w Warszawie w latach 1966-1995 
(Θ w przedziale 2-30 lat, z krokiem 0,1 roku) – Zima
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Rys. 4. Widmo średniego ciśnienia atmosferycznego w Krakowie w latach 1966-1995 
(Θ w przedziale 2-30 lat, z krokiem 0,1 roku) – Zima

Rys. 5. Widmo Oscylacji Północnoatlantyckiej w latach 1966-1995 (Θ w przedziale 
2-30 lat, z krokiem 0,1 roku) – Zima
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3.4. Typy cyrkulacji atmosferycznej a prędkość wiatru 
w Warszawie i Krakowie

Autor: Paulina P I Ą T K O W S K A
Opiekun naukowy: Danuta M A R T Y N

Warszawa charakteryzuje się większą, a Kraków mniejszą prędkością wiatru niż śred-
nia prędkość wiatru w Polsce obliczona na podstawie danych z 16. stacji (oprócz gór-
skich) z lat 1960-1990 w każdym miesiącu i w roku (tab. 1-11, rys. 1-7).

Średnia roczna prędkość wiatru w Krakowie w latach 1966-1995 wynosi 2,7 m/s, jest 
znacznie mniejsza od średniej rocznej prędkości wiatru w Warszawie (4,1 m/s), co spo-
wodowane jest usytuowaniem stacji. Stacja Warszawa-Okęcie znajduje się na terenie mało 
urozmaiconym, z dala od zabudowań i lasów, natomiast stacja Kraków-Balice położona 
jest w dolinie Wisły, osłoniętej od silnych wiatrów zachodnich Garbem Tenczyńskim 
i Wyżyną Krakowską. W sierpniu na obu stacjach występuje najmniejsza prędkość wia-
tru (Warszawa – 3,4 m/s, Kraków – 2,1 m/s), rośnie na jesieni, największą wartość osią-
ga w styczniu w Warszawie (4,8 m/s) i w marcu w Krakowie (3,4 m/s).

W Krakowie do roku 1974 wartość średniej rocznej prędkości wiatru z kolejnych lat 
badanego okresu jest większa od średniej wieloletniej prędkości wiatru, natomiast od roku 
1975 jest mniejsza. Zmniejszenie średniej rocznej prędkości wiatru prawdopodobnie jest 
rezultatem rozbudowy miasta w kierunku wschodnim. Zabudowa utrudnia swobodny prze-
pływ powietrza sterowanego doliną Wisły. Na obu stacjach najczęściej występują wiatry 
słabe (3-5 m/s). W Krakowie na drugim miejscu znajdują się wiatry bardzo słabe (0-2 m/s), 
a w Warszawie umiarkowane (6-10 m/s). W Balicach częstość wiatrów umiarkowanych 
jest 2 razy mniejsza niż na Okęciu, a wiatry silne (11-15 m/s) występują 4 razy rzadziej. 
Wiatry bardzo silne (≥ 16 m/s) zdarzają się bardzo rzadko, do kilku dni w roku.

Częstość cisz w Warszawie wynosi zaledwie 2,6%, podczas gdy w Krakowie jest pra-
wie 10 razy większa (24,7%). W Warszawie wiatry o największej średniej 10-minutowej 
prędkości do 10 m/s (47,8%) występują podobnie często jak te o prędkości w przedziale 
11-15 m/s (47,2%); przez 7 miesięcy dominują wiatry silniejsze. W Krakowie częstość 
wiatrów najsłabszych jest większa (76,3%), dominują w każdym miesiącu z wyjątkiem 
stycznia. Wiatry o największej prędkości ≥ 16 m/s występują podczas 18. miesięcy (na 
360) w Warszawie i tylko w jednym marcu w Krakowie.

Typy cyklonalne sprzyjają wiatrom o największej prędkości, których częstość podczas 
takich sytuacji wzrasta wraz ze wzrostem ich prędkości do 100% przy wiatrach najsilniej-
szych (≥ 16 m/s).

Do typów cyrkulacji wg klasyfikacji B. Osuchowskiej-Klein najbardziej sprzyjających 
opisywanym wiatrom na obu stacjach należą: północno-zachodni cyklonalny (CB) oraz 
zachodni cyklonalny (A). Częstość wiatrów o największej średniej prędkości rośnie wraz 
ze wzrostem prędkości tych wiatrów. Typ zachodni cyklonalny (A) ma większe znaczenie 
w Krakowie, gdzie powietrze sterowane jest doliną Wisły o przebiegu równoleżnikowym.

W Warszawie duży wpływ na opisywane wiatry ma także cyrkulacja południowa po-
średnia między cyklonalną i antycyklonalną (BE), natomiast w Krakowie nie odgrywa 
ona dużej roli ze względu na ograniczony dostęp do doliny Wisły strumieni powietrza 
z południa.
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Często wiatry o największej prędkości powstają także podczas cyrkulacji północno-
wschodniej i wschodniej cyklonalnej (E0). Najczęściej w takiej sytuacji pojawiają się wia-
try najsłabsze, nieco rzadziej te o prędkości 11-15 m/s i bardzo rzadko (w Warszawie) lub 
w ogóle (w Krakowie) występują wiatry najsilniejsze.

 Opisywanym wiatrom zdecydowanie nie sprzyjają sytuacje antycyklonalne, najrza-
dziej występują podczas cyrkulacji południowej i południowo-zachodniej (D2C) oraz gdy 
centrum wyżu znajduje się nad Polską (G).

Pomimo dużej częstości wiatrów o największej prędkości (szczególnie tych najsłab-
szych) przy najczęstszym typie cyrkulacji – północno-wschodnim antycyklonalnym (E), 
nie odgrywa on dużej roli.

W Krakowie wiatry o największej prędkości powstają najczęściej podczas typów cy-
klonalnych: północno-zachodniego (NWc) i zachodniego (Wc; wg klasyfikacji T. Niedź-
wiedzia), ich częstość rośnie wraz z rosnącą prędkością. Takie wiatry często zdarzają się 
podczas bruzdy niskiego ciśnienia (Bc). Duże znaczenie ma również sytuacja centralna 
cyklonalna (Cc).

Opisywane wiatry nie zdarzyły się w Krakowie podczas typów antycyklonalnych: po-
łudniowo-zachodniego i centrum wyżu nad Południową Polską lub Słowacją (Ca). Rzad-
ko zdarzają się także podczas pozostałych typów antycyklonalnych. 

Wiatry o największej średniej 10-minutowej prędkości ≥ 16 m/s w Warszawie najczę-
ściej zdarzają się podczas cyrkulacji cyklonalnej północno-zachodniej (CB; 67%) i za-
chodniej (A; 22%). W Krakowie takie wiatry występują tylko 9 marca 1990 roku podczas 
typu zachodniego cyklonalnego (A wg Osuchowskiej-Klein; Wc wg Niedźwiedzia).

Wiatrów o największej średniej 10-minutowej prędkości (zwłaszcza tych najsilniej-
szych) możemy spodziewać się w Warszawie i Krakowie w dniach z cyrkulacją cyklo-
nalną północno-zachodnią (CB) i zachodnią (A). Słabsze wiatry często mogą powstawać 
również podczas typu północno-wschodniego i wschodniego cyklonalnego (E0; wg B. 
OsuchowskiejKlein).

 Opisywane wiatry najczęściej będą powstawać w Krakowie podczas cyrkulacji za-
chodniej (Wc) i północno-zachodniej cyklonalnej (NWc) oraz bruzdy niskiego ciśnienia 
(Bc). Duże prawdopodobieństwo wystąpienia wiatrów o największej prędkości istnieje 
także w dniach, kiedy centrum niżu będzie nad Polską Południową lub Słowacją (Cc; wg 
T. Niedźwiedzia).

Tabela 1. Odchylenie średniej prędkości wiatru (m/s) w Warszawie i Krakowie od 
średniej prędkości wiatru w Polsce (bez obszarów górskich; 1961-1990)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
2 4,0 3,8 4,0 3,6 3,1 3,0 2,9 2,8 3,0 3,4 4,1 4,0 3,5
3 -0,9 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 -0,9 -0,8 -0,6

1 – różnica między średnią prędkością wiatru w Polsce i Warszawie
2 – średnia prędkość wiatru w Polsce
3 – różnica między średnią prędkością wiatru w Polsce i Krakowie
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Tabela 2. Zakres zmian średniej miesięcznej i rocznej prędkości wiatru (m/s) na stacji 
Warszawa-Okęcie (1966-1995)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
1 6,5 5,8 6,5 5,1 5,0 4,2 4,5 4,1 4,6 5,2 6,1 6,8 4,6
2 4,8 4,5 4,7 4,3 3,8 3,7 3,6 3,4 3,7 4,0 4,6 4,6 4,1
3 3,3 3,3 3,8 3,4 3,0 3,1 2,1 2,8 2,5 2,7 3,4 3,0 3,6
4 3,2 2,5 2,7 1,7 2,0 1,1 2,4 1,3 2,1 2,5 2,7 3,8 1,0

1 – największa średnia prędkość wiatru, 2 – średnia wieloletnia prędkość wiatru
3– najmniejsza średnia prędkość wiatru, 4 – różnica między największą i najmniejszą 
średnią prędkością wiatru

Tabela 3. Zakres zmian średniej miesięcznej i rocznej prędkości wiatru (m/s) na stacji 
Kraków-Balice (1966-1995)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
1 4,5 4,7 5,4 4,3 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,5 4,3 4,7 3,8
2 3,1 3,1 3,4 3,0 2,6 2,5 2,4 2,1 2,2 2,4 2,9 3,0 2,7
3 1,7 1,9 2,2 2,3 1,9 1,5 1,3 1,3 1,2 0,9 1,4 1,9 2,2
4 2,8 2,8 3,2 2,0 1,8 2,2 2,1 2,1 2,2 2,6 2,9 2,8 1,6

Tabela 4. Częstość (%) występowania 
wiatru w określonych przedziałach 
prędkości w roku na stacji Warszawa-
Okęcie (1966-1995) i Kraków-Balice 
(1971-2000)

Warszawa Kraków
Cisza 2,6 24,7
0-2 22,1 29,8
3-5 49,7 31,6
6-10 24,6 13,2
11-15 1,1 0,3

≥ 16 m/s 0,0 0,0

Tabela 5. Częstość występowania wiatru w określonych 
przedziałach prędkości w porach roku na stacji Warszawa-
Okęcie (1966-1995)

Zima Wiosna Lato Jesień
Cisza 2,0 2,2 3,6 2,6
0-2 17,1 20,4 27,6 23,5
3-5 48,3 50,0 51,5 49,0
6-10 30,6 26,1 17,2 24,0
11-15 1,9 1,2 0,2 1,0
≥ 16 0,1 0,0 0,0 0,1
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Tabela 6. Częstość typów cyrkulacji atmosferycznej wg klasyfikacji OsuchowskiejKleinn (1966-1995)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
NE-Ec (E0) 10,0 8,5 6,3 14,2 13,4 16,1 12,4 12,5 9,3 5,0 6,4 8,5 10,2

SEc (F) 0,8 7,7 4,7 10,6 9,7 4,4 1,9 2,2 2,0 4,0 3,6 2,3 4,4
Sc (B) 5,5 5,0 7,5 7,2 7,7 5,0 2,5 3,4 4,1 7,1 7,6 6,9 5,8

SWc (D) 8,5 10,7 7,8 5,0 4,5 3,2 3,0 4,4 8,2 10,0 10,0 10,4 7,1
Wc (A) 9,0 7,0 8,3 3,9 1,9 4,0 4,1 4,5 9,2 5,0 7,2 8,1 6,0

NWc (CB) 14,8 11,6 16,9 16,0 9,2 15,7 19,5 14,2 13,8 12,6 19,9 17,5 15,2
Typy cyklonalne 48,6 50,4 51,6 56,9 46,6 48,4 43,3 41,2 46,7 43,7 54,7 53,7 48,8

NEa (E) 10,0 12,6 13,9 18,0 27,1 24,6 24,3 24,5 14,3 11,6 10,0 9,7 16,7
E-SEa (E1) 16,1 16,2 14,3 5,9 7,2 3,2 3,9 7,6 7,2 12,2 11,0 11,2 9,6

S-SWa (D2C) 4,5 4,0 3,4 2,0 2,5 3,6 2,4 3,9 4,3 6,8 5,6 4,8 4,0
Wa (C2D) 8,9 6,3 6,1 7,7 6,3 10,8 17,4 12,5 11,2 8,8 7,6 9,5 9,4

NWa (E2C) 3,0 5,1 2,8 4,0 4,2 3,7 3,6 3,6 8,7 4,1 3,9 3,4 4,1
Ca (G) 6,2 4,2 3,1 2,6 4,5 4,6 4,2 5,3 5,6 8,8 3,9 6,2 4,9

Typy antycyklonalne 48,8 48,4 43,7 40,1 51,8 50,3 55,7 57,3 51,3 52,3 41,9 44,8 48,9
Sc/a (BE) 2,3 1,1 4,3 2,2 1,3 0,3 0,2 0,5 1,3 3,7 3,0 1,3 1,8

X 0,3 0,1 0,4 0,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,7 0,4 0,4 0,2 0,5

Tabela 7. Częstość (%) typów cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein w dniach z wiatrami 
o największej średniej dziesięciominutowej prędkości w miesiącach i w roku na stacji Kraków-Balice 
(1966-1995)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
NE-Ec (E0) 6,9 14,8 3,3 18,5 23,3 20,6 21,9 20,5 7,7 3,3 9,4 17,9 14,3

SEc (F) . 7,4 3,3 14,8 . 2,9 . 2,6 . 3,3 . . 2,8
Sc (B) . 3,7 . 11,1 3,3 . 6,2 2,6 3,8 6,7 3,1 3,6 3,6

SWc (D) 3,4 11,1 6,7 . 13,3 2,9 3,1 2,6 3,8 10,0 6,2 7,1 5,8
Wc (A) 20,7 7,4 16,7 7,4 3,3 2,9 3,1 5,1 34,6 10,0 28,1 14,3 12,4

NWc (CB) 44,8 29,6 46,7 44,4 10,0 32,4 25,0 30,8 23,1 36,7 34,4 28,6 32,1
Typy cyklonalne 75,9 74,1 76,7 96,3 53,3 61,8 59,4 64,1 73,1 70,0 81,3 71,4 70,9

NEa (E) 3,4 7,4 13,3 3,7 20,0 17,6 25,0 18,0 7,7 10,0 3,1 10,7 12,4
E-SEa (E1) 13,8 14,8 3,3 . 3,3 . . 2,6 3,8 3,3 3,1 10,7 4,7

S-SWa (D2C) . . . . . . 3,1 2,6 . . . 3,6 0,8
Wa (C2D) 3,4 . 3,3 . 6,7 14,7 6,2 12,8 3,8 6,7 . 3,6 5,5

NWa (E2C) 3,4 3,7 3,3 . 16,7 . . . 11,5 3,3 6,2 . 3,8
Ca (G) . . . . . 5,9 3,1 . . . . . 0,6

Typy antycyklonalne 24,1 25,9 23,3 3,7 46,7 38,2 37,5 35,9 26,9 23,3 12,5 28,6 27,7
Sc/a (BE) . . . . . . . . . 6,7 3,1 . 0,8

X . . . . . . 3,1 . . . 3,1 . 0,6
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Tabela 8. Częstość występowania wiatrów o największej 
średniej dziesięciominutowej prędkości przy danym typie 
cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein a częstość 
tego typu w roku na stacji Warszawa-Okęcie (1966-1995)

1 2 3
l. dni % l. dni %

NE-Ec (E0) 1121 10,2 49 13,6 0,04
SEc (F) 487 4,4 20 5,6 0,04
Sc (B) 635 5,8 15 4,2 0,02

SWc (D) 782 7,1 17 4,7 0,02
Wc (A) 658 6,0 38 10,6 0,06

NWc (CB) 1660 15,2 123 34,2 0,07
Typy cyklonalne 5343 48,8 262 72,8 0,05

NEa (E) 1835 16,7 33 9,2 0,02
E-SEa (E1) 1057 9,6 20 5,6 0,02

S-SWa (D2C) 436 4,0 4 1,1 0,01
Wa (C2D) 1035 9,4 18 5,0 0,02

NWa (E2C) 454 4,1 11 3,1 0,02
Ca (G) 542 4,9 3 0,8 0,01

Typy antycyklonalne 5359 48,9 89 24,7 0,02
Sc/a (BE) 197 1,8 9 2,5 0,05

X 58 0,5 . . .
Suma 10957 100,0 360 100,0 0,03

1 – częstość typów cyrkulacji atmosferyczne, 2 – częstość wia-
trów o największej średniej 10-minutowej prędkości przy danym 
typie cyrkulacji atmosferycznej, 3 – stosunek liczby dni z wia-
trem o największej średniej 10-minutowej prędkości, przy da-
nym typie cyrkulacji atmosferycznej do liczby dni z tym typem
Tabela 9. Częstość występowania wiatrów o największej średniej 
dziesięciominutowej prędkości przy danym typie cyrkulacji 
atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein a częstość tego typu w 
roku na stacji Kraków-Balice (1966-1995)(1, 2, 3 –  jak w tab. 8)

1 2 3
l. dni % l. dni %

NE-Ec (E0) 1121 10,2 52 14,3 0,05
SEc (F) 487 4,4 10 2,8 0,02
Sc (B) 635 5,8 13 3,6 0,02

SWc (D) 782 7,1 21 5,8 0,03
Wc (A) 658 6,0 45 12,4 0,07

NWc (CB) 1660 15,2 117 32,1 0,07
Typy cyklonalne 5343 48,8 258 70,9 0,05

NEa (E) 1835 16,7 45 12,4 0,02
E-SEa (E1) 1057 9,6 17 4,7 0,02

S-SWa (D2C) 436 4,0 3 0,8 0,01
Wa (C2D) 1035 9,4 20 5,5 0,02

NWa (E2C) 454 4,1 14 3,8 0,03
Ca (G) 542 4,9 2 0,6 0,00

Typy antycyklonalne 5359 48,9 101 27,7 0,02
Sc/a (BE) 197 1,8 3 0,8 0,02

X 58 0,5 2 0,6 0,03
Suma 10957 100,0 364 100,0 0,03
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Tabela 10. Częstość (%) typów cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein 
w dniach z wiatrami o największej średniej dziesięciominutowej prędkości w przedziale: 
≤ 10 m/s, 11-15 m/s, ≥ 16 m/s w roku na stacji Warszawa-Okęcie (1966-1995)

≤ 10m/s 11-15m/s ≥ 16m/s Razem
l. dni % l. dni % l. dni % l. dni %

NE-Ec (E0) 27 15,7 21 12,4 1 5,6 49 13,6
SEc (F) 14 8,1 6 3,5 . . 20 5,6
Sc (B) 12 7,0 3 1,8 . . 15 4,2

SWc (D) 11 6,4 5 2,9 1 5,6 17 4,7
Wc (A) 10 5,8 24 14,1 4 22,2 38 10,6

NWc (CB) 33 19,2 78 45,9 12 66,7 123 34,2
Typy cyklonalne 107 62,2 137 80,6 18 100,0 262 72,8

NEa (E) 23 13,4 10 5,9 . . 33 9,2
E-SEa (E1) 10 5,8 10 5,9 . . 20 5,6

S-SWa (D2C) 3 1,7 1 0,6 . . 4 1,1
Wa (C2D) 13 7,6 5 2,9 . . 18 5,0

NWa (E2C) 10 5,8 1 0,6 . . 11 3,1
Ca (G) 3 1,7 . . . . 3 0,8

Typy antycyklonalne 62 36,0 27 15,9 . . 89 24,7
Sc/a (BE) 3 1,7 6 3,5 . . 9 2,5

X . . . . . . . .
Suma 172 100,0 170 100,0 18 100,0 360 100,0

Tabela 11. Częstość (%) typów cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein w dniach 
z wiatrami o największej średniej dziesięciominutowej prędkości w przedziale: ≤ 10 m/s, 11-15 
m/s, ≥ 16 m/s w roku na stacji Kraków-Balice (1966-1995)

≤ 10 m/s 11-15 m/s ≥ 16 m/s Razem
l. dni % l. dni % l. dni % l. dni %

NE-Ec (E0) 40 14,6 12 13,5 . . 52 14,3
SEc (F) 9 3,3 1 1,1 . . 10 2,8
Sc (B) 9 3,3 4 4,5 . . 13 3,6

SWc (D) 14 5,1 7 7,9 . . 21 5,8
Wc (A) 28 10,2 16 18,0 1 100,0 45 12,4

NWc (CB) 80 29,2 37 41,6 . . 117 32,1
Typy cyklonalne 180 65,7 77 86,5 1 100,0 258 70,9

NEa (E) 45 16,4 . . . . 45 12,4
E-SEa (E1) 13 4,7 4 4,5 . . 17 4,7

S-SWa (D2C) 2 0,7 1 1,1 . . 3 0,8
Wa (C2D) 15 5,5 5 5,6 . . 20 5,5

NWa (E2C) 13 4,7 1 1,1 . . 14 3,8
Ca (G) 2 0,7 . . . . 2 0,6

Typy antycyklonalne 90 32,8 11 12,4 . . 101 27,7
Sc/a (BE) 3 1,1 . . . . 3 0,8

X 1 0,4 1 1,1 . . 2 0,6
Suma 274 100,0 89 100,0 1 100,0 364 100,0
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Rys. 1. Porównanie średniej częstości kierunków wiatru na stacji Warszawa-Okęcie i Kraków-
Balice (1966-1995). Rok

Rys. 2. Średnia częstość kierunków wiatru w przedziałach prędkości na stacji Warszawa-
Okęcie (1966-1995). Rok 

Rys. 3. Średnia częstość kierunków wiatru w przedziałach prędkości na stacji Kraków-Balice 
(19661995). Rok
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Rys. 4. Przebieg roczny prędkości wiatru na stacji Warszawa-Okęcie (1966-1995)

Rys. 5. Przebieg roczny prędkości wiatru na stacji Kraków-Balice (1966-1995)

Rys. 6. Częstość występowania wiatru w określonych przedziałach prędkości $na stacji 
Warszawa-Okęcie (1966-1995). Rok
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Rys. 7. Częstość występowania wiatru w określonych przedziałach prędkości na stacji 
Kraków-Balice (1966-1995). Rok
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3.5. Tendencje rocznych zmian zachmurzenia w Warszawie 
i Krakowie w latach 1966-1995

Autor: Karol S T Y Ś
Opiekun naukowy: Katarzyna G R A B O W S K A

Celem niniejszej pracy było obliczenie rocznych zmian tendencji zachmurzenia i jego 
charakterystyk w Warszawie i Krakowie w latach 1966-1995. Do rozwiązania tego pro-
blemu posłużono się równaniem prostej regresji zachmurzenia (y) względem czasu (x):

y = ax+b

na podstawie którego określono tendencje (a) wielkości zachmurzenia (% /10 lat), liczby 
dni pogodnych, liczby dni pochmurnych i liczby dni z mgłą w poszczególnych miesią-
cach, porach roku oraz roku Sprawdzono również istotność statystyczną wyznaczonych 
trendów za pomocą testu t-Studenta. Wykorzystując klasyfikację typów cyrkulacji atmos-
ferycznej według Osuchowskiej-Klein zbadano również wpływ cyrkulacji atmosferycz-
nej na zmienność charakterystyk zachmurzenia. Wyniki badań przedstawiono w tab. 1-7 
i na wykresach – rys. 1-12.

Tendencja średniej rocznej wielkości zachmurzenia przyjęła wartość ujemną w bada-
nym 30-leciu 1966-1995 i wyniosła w Warszawie -1,14% /10 lat, a w Krakowie 
-0,96%/10 lat. Na taki wynik złożyły się spadkowe trendy większości miesięcy (tylko 
w marcu w Warszawie, w grudniu w Krakowie oraz w czerwcu i we wrześniu na obydwu 
stacjach odnotowano tendencję rosnącą). Również w porach roku zaznaczył się trend ma-
lejący, jedynie jesienią w Krakowie nastąpił wzrost wielkości zachmurzenia.

Największy spadek zachmurzenia z pór roku odnotowano wiosną na stacji warszaw-
skiej (-1,57%/10lat), natomiast zimą na stacji krakowskiej (-1,70%/10lat). Najmniej wy-
raźna tendencja wystąpiła w porze jesiennej na obydwu stacjach.

Największy spadek zachmurzenia spośród miesięcy odnotowano w maju w Warsza-
wie (-3,99%/10lat) oraz w lipcu w Krakowie (-4,07%/10lat). Największy wzrost trendu 
wystąpił we wrześniu na obydwu rozpatrywanych stacjach i osiągnął 3,24%/10lat w War-
szawie oraz 2,44%/10lat w Krakowie. Najmniej wyraźne tendencje wystąpiły w marcu 
w Warszawie, zaś w grudniu w Krakowie.

Potwierdzeniem ujemnej tendencji zachmurzenia jest wzrostowy trend liczby dni po-
godnych, wyraźniejszy w Warszawie (3,05 dni/10lat), niż w Krakowie (1,05 dni/10lat) 
przy czym wzrostowy charakter tendencji zachował się wiosną, latem i jesienią w War-
szawie oraz latem i jesienią w Krakowie. Zimą na obydwu stacjach nastąpiło zmniejsze-
nie się liczby dni pogodnych.

Najsilniejszy trend rosnący, wśród pór roku wystąpił wiosną w Warszawie (1,36 dni
/10lat) i latem w Krakowie, zaś najwyraźniejsza malejąca tendencja zaznaczyła się zimą 
zarówno w Warszawie jak i Krakowie.

Spośród miesięcy największą dodatnią tendencją odznaczył się październik w Warsza-
wie (1,58 dni/10lat) oraz lipiec w Krakowie (1,19 dni/10lat), natomiast najwidoczniejsza 
tendencja ujemna wystąpiła w czerwcu na stacji warszawskiej (-0,78 dni/10lat), a we 
wrześniu w Krakowie (-0,51 dni/10lat). Najmniej wyraźny trend miał kwiecień w oby-
dwu miastach.
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Na obu rozpatrywanych stacjach wystąpiły widoczne spadkowe tendencje liczby dni 
pochmurnych, wyraźniejsze w Warszawie (-8,38 dni/10lat), niż w Krakowie (-6,65 dni /10lat). 
Malejący kierunek tendencji potwierdziły wszystkie pory roku w Warszawie i Krakowie, 
poza jesienią na stacji krakowskiej, kiedy nastąpił wzrost liczby dni pochmurnych.

Spośród pór roku największym trendem spadkowym odznaczyła się zima, zarówno 
w Warszawie (-3,37 dni/10lat) jak i Krakowie (-3,60 dni/10lat).

Największy spadek liczby dni pochmurnych wystąpił w miesiącach cechujących się 
najwyraźniejszym trendem ujemnym wielkości zachmurzenia, w więc w maju w Warsza-
wie (-1,72 dni/10lat) oraz w lipcu w Krakowie (-1,90 dni/10lat). Największy wzrost tej 
charakterystyki wystąpił we wrześniu, w miesiącu harakteryzującym się najwyraźniejszą 
tendencją wielkości zachmurzenia, osiągając w Warszawie 0,85 dni/10lat, natomiast 
w Krakowie 1,14 dni/10lat. 

Liczba dni z mgłą odznaczyła się wyraźnym trendem spadkowym w Warszawie 
(-8,02 dni/10 lat), natomiast w Krakowie tendencja ta osiągnęła -2,37 dni/10lat. Na sta-
cji warszawskiej tendencje wszystkich pór roku przyjęły kierunek spadkowy, w Krako-
wie tylko wiosną wystąpiła tendencja wzrostowa. 

Największy trend spadek liczby dni z mgłą wystąpił zimą na obydwu stacjach osią-
gając w Warszawie -3,07 dni/10lat, a w Krakowie -1,65 dni/10lat (rys. 12): 

Warszawa y = -0,3069x + 18,431
Kraków y = -0,165x + 26,234

Natomiast najmniej wyraźny trend wystąpił wiosną na badanych stacjach. 
Najbardziej widoczna tendencja spadkowa tej charakterystyki wystąpiła w paździer-

niku w Warszawie (-1,50 dni/10lat) oraz w styczniu w Krakowie (-1,00 dni/10lat). Naj-
wyraźniejszy trend rosnący uwidocznił się w lipcu na stacji warszawskiej (0,18 dni/10lat), 
zaś w kwietniu na stacji krakowskiej (0,56 dni/10lat). 

Silny wpływ na wielkość zachmurzenia wywarły typy cyrkulacji atmosferycznej na 
obydwu stacjach. Współczynnik korelacji z typami cyklonalnymi osiągnął 0,494 w War-
szawie oraz 0,517 w Krakowie, natomiast z typami antycyklonalnymi -0,531 na stacji 
warszawskiej i -0,549 na stacji krakowskiej.  Tak więc wzrost częstości typów niżowych 
powodował zwiększenie się średniej wielkości zachmurzenia w tym okresie, zaś większa 
aktywność cyrkulacji wyżowej wpływała na zmniejszenie się tego elementu. Z typów cy-
klonalnych największe znaczenie dla przebiegu wielkości zachmurzenia osiągnął typ E0, 
zaś z typów antycyklonalnych typ C2D.

Liczba dni pogodnych również wykazała dużą zależność od typów cyrkulacji atmos-
ferycznej. Wzrost aktywności cyklonalnej powodował zmniejszenie się liczby dni pogod-
nych, a współczynnik korelacji osiągnął -0,438 w Warszawie oraz -0,447 w Krakowie. Od-
wrotną, dodatnią korelację liczba dni pogodnych osiągnęła z typami antycyklonalnymi i 
wyniosła w Warszawie 0,481, a w Krakowie 0,473. Wzrostowi liczby typów cyklonalnych 
towarzyszył spadek liczby dni pogodnych, zaś większy udział typów antycyklonalnych 
wpływał na zwiększenie się liczby dni pogodnych na obydwu stacjach. Z poszczególny-
mi typami cyklonalnymi i antycyklonalnymi zależność ta okazała się mniejsza.

Przeciwną zależność od cyrkulacji niż liczba dni pogodnych wykazała liczba dni po-
chmurnych. Wzrost częstości cyrkulacji o charakterze cyklonalnym powodował wzrost 
liczby dni pochmurnych, zaś większy udział typów antycyklonalnych wpływał na zmniej-
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szenie się tej charakterystyki. Typy niżowe odznaczyły się silniejszym wpływem na licz-
bę dni pochmurnych w Krakowie (0,448), niż w Warszawie (0,355). Również typy wy-
żowe w większym stopniu korelowały z liczbą dni pochmurnych w Krakowie (0,466) ani-
żeli w Warszawie (-0,397). Najsilniejszą korelację typy cyklonalne jak i antycyklonalne 
osiągnęły latem, najsłabszą zaś zimą.

Najmniejszą zależnością od częstości cyrkulacji cyklonalnych i antycyklonalnych wy-
kazała się liczba dni z mgłą. Współczynnik korelacji w Warszawie z typami niżowymi 
wyniósł w Warszawie 0,015, natomiast oraz 0,031 w Krakowie, podobne wartości tego 
współczynnika liczba dni z mgłą osiągnęła z typami wyżowymi. Znacznie większy wpływ 
na tę charakterystykę wywarły poszczególne typy cyrkulacji. Największy wzrost liczby 
dni z mgłą występował przy zwiększonym udziale typu E (antycyklonalny) w Warszawie 
oraz typu E0 (cyklonalny) w Krakowie, zaś ujemnie na tę charakterystykę wpływał typ D 
na stacji warszawskiej oraz typ A na stacji krakowskiej.

Tabela 1. Tendencje liczby dni pogodnych w Warszawie i Krakowie w porach roku: 
zima,wiosna, lato jesień

Zima Grudzień Styczeń Luty

L. dni pogodnych/10lat
Warszawa -0,20 -0,04 0,37
Kraków -0,41 0,16 0,34

Test t-Studenta
Warszawa 0,39 0,09 0,69
Kraków 0,82 0,33 0,59

Wiosna Marzec Kwiecień Maj

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa 0,05 0,03 1,29
Kraków -0,35 -0,08 0,16

Test t-Studenta
Warszawa 0,08 0,05 1,87
Kraków 0,54 0,14 0,29

Lato Czerwiec Lipiec Sierpień

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa -0,78 0,89 0,29
Kraków -0,42 1,19 0,44

Test t-Studenta
Warszawa 1,23 1,16 0,38
Kraków 0,85 1,90 0,67

Jesień Wrzesień Październik Listopad

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa -0,46 1,58 0,03
Kraków -0,51 0,27 0,25

Test t-Studenta
Warszawa 0,64 1,94 0,07
Kraków 0,71 0,36 0,47
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Tabela 2. Tendencje liczby dni pochmurnych w Warszawie i Krakowie w porach roku: 
zima, wiosna, lato, jesień

Zima Grudzień Styczeń Luty

L. dni pogodnych/10lat
Warszawa -1,07 -1,48 -1,32
Kraków -0,57 -1,87 -1,40

Test t-Studenta
Warszawa 1,35 1,87 1,50
Kraków 0,59 2,12 1,44

Wiosna Marzec Kwiecień Maj

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa 0,44 -0,32 -1,72
Kraków -0,63 0,14 -1,23

Test t-Studenta
Warszawa 0,64 0,43 3,76
Kraków 0,54 0,14 0,29

Lato Czerwiec Lipiec Sierpień

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa -0,61 -0,79 -0,42
Kraków 0,16 -1,90 -0,56

Test t-Studenta
Warszawa 1,52 1,86 0,83
Kraków 0,21 2,59 0,67

Jesień Wrzesień Październik Listopad

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa 0,85 -0,93 -1,01
Kraków 1,14 -0,56 0,63

Test t-Studenta
Warszawa 1,69 1,34 1,16
Kraków 1,27 0,72 0,75

Tabela 3. Tendencje liczby dni z mgłą w Warszawie i Krakowie w porach roku: zima, 
wiosna, lato, jesień

Zima Grudzień Styczeń Luty

L. dni pogodnych/10lat
Warszawa -1,01 -0,89 -1,28
Kraków 0,16 -1,00 -0,81

Test t-Studenta
Warszawa 1,87 1,54 2,20
Kraków 0,22 0,94 1,00

Wiosna Marzec Kwiecień Maj

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa 0,03 -0,84 -0,18
Kraków 0,44 0,56 -0,71

Test t-Studenta
Warszawa 0,06 2,56 0,74
Kraków 0,62 1,19 1,81

Lato Czerwiec Lipiec Sierpień

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa -0,48 0,18 -0,73
Kraków 0,13 -0,13 -0,32

Test t-Studenta
Warszawa 1,35 0,69 1,91
Kraków 0,29 0,37 0,53

Jesień Wrzesień Październik Listopad

L. dni pogodnych/10 lat
Warszawa -0,83 -1,50 -0,50
Kraków -0,41 -0,62 0,33

Test t-Studenta
Warszawa 1,37 2,16 0,75
Kraków 0,42 0,57 0,37
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Tabela 4. Współczynniki korelacji wielkości zachmurzenia z typami cyrkulacji w porach roku: zima, 
wiosna , lato, jesień

Zima cyklonalne antycyklonalne E0 CB D F B
Warszawa 0,373 -0,432 0,102 0,255 -0,031 0,077 0,357
Kraków 0,456 -0,496 0,150 0,382 -0,162 0,249 0,398

Zima A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,008 -0,077 -0,290 -0,144 -0,328 0,003 0,132
Kraków -0,023 -0,002 0,009 -0,287 -0,429 -0,293 -0,205

Wiosna cyklonalne antycyklonalne E0 CB D F B
Warszawa 0,495 -0,483 0,406 0,020 -0,016 0,097 0,234
Kraków 0,450 -0,466 0,401 -0,010 0,118 0,163 0,244

Wiosna A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,127 -0,260 -0,275 0,139 -0,135 -0,288 -0,026
Kraków -0,172 -0,130 -0,263 -0,044 -0,275 -0,129 -0,166

Lato cyklonalne antycyklonalne E0 CB D F B
Warszawa 0,743 -0,761 0,570 0,546 0,368 0,118 0,395
Kraków 0,574 -0,595 0,430 0,489 0,097 0,076 0,499

Lato A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,103 -0,398 -0,366 -0,356 0,132 -0,542 -0,322
Kraków -0,151 -0,206 -0,170 -0,323 -0,107 -0,458 -0,469

Jesień cyklonalne antycyklonalne E0 CB D F B
Warszawa 0,462 -0,479 0,393 0,125 -0,172 0,251 0,039
Kraków 0,389 -0,433 0,419 0,068 -0,162 0,331 0,002

Jesień A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,220 0,060 -0,200 -0,348 -0,063 -0,156 -0,250
Kraków 0,077 0,035 0,050 -0,483 -0,071 -0,085 -0,298
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Tabela 5. Współczynniki korelacji liczby dni pogodnych z typami cyrkulacji w porach roku: zima, wiosna, 
lato, jesień

Zima cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa -0,350 0,422 -0,133 -0,300 -0,128 -0,163 -0,257
Kraków -0,157 0,208 0,071 -0,231 -0,245 -0,034 -0,208

Zima A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,040 0,094 0,288 0,165 0,202 0,029 0,260
Kraków -0,102 0,034 0,365 0,038 -0,037 -0,018 0,336

Wiosna cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa -0,374 0,380 -0,235 0,025 -0,151 -0,176 -0,292
Kraków -0,447 0,355 -0,347 -0,023 0,174 -0,165 -0,292

Wiosna A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,215 0,195 0,122 -0,043 0,250 0,163 0,086
Kraków -0,075 0,088 0,307 -0,040 0,078 0,062 0,232

Lato cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa -0,511 0,543 -0,264 -0,449 -0,246 -0,025 -0,338
Kraków -0,579 0,597 -0,365 -0,470 -0,448 0,025 -0,237

Lato A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,068 0,323 0,203 0,086 -0,127 0,352 0,546
Kraków -0,011 0,320 0,519 0,138 -0,284 0,486 0,353

Jesień cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa -0,341 0,429 -0,257 -0,113 -0,004 -0,370 0,130
Kraków -0,438 0,448 -0,160 -0,211 -0,032 -0,121 -0,012

Jesień A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,075 0,083 -0,038 0,481 -0,078 0,032 0,362
Kraków -0,270 0,115 0,221 0,321 -0,066 0,132 0,149

Rok cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa -0,438 0,481 -0,325 -0,209 -0,236 -0,003 -0,074
Kraków -0,447 0,473 -0,249 -0,144 -0,241 0,087 -0,228

Rok A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,089 0,071 0,058 0,315 0,069 0,252 0,264
Kraków -0,114 -0,022 0,263 0,264 -0,009 0,173 0,395
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Tabela 6. Współczynniki korelacji liczby dni pochmurnych z typami cyrkulacji w porach roku: zima, 
wiosna, lato, jesień

Zima cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,081 -0,141 0,319 0,032 -0,077 0,119 0,517
Kraków 0,349 -0,401 0,178 0,386 -0,276 0,225 0,405

Zima A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,370 0,026 0,139 -0,465 -0,224 -0,143 0,052
Kraków -0,092 0,071 0,107 -0,320 -0,404 -0,300 -0,223

Wiosna cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,212 -0,308 -0,235 0,025 -0,151 -0,176 -0,292
Kraków 0,328 -0,363 -0,347 -0,023 0,174 -0,165 -0,292

Wiosna A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,215 0,195 0,122 -0,043 0,250 0,163 0,086
Kraków -0,075 0,088 0,307 -0,040 0,078 0,062 0,232

Lato cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,501 -0,518 0,670 0,172 0,079 0,260 0,291
Kraków 0,562 -0,573 0,482 0,493 0,053 0,026 0,495

Lato A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,306 -0,234 -0,048 -0,299 -0,118 -0,444 -0,215
Kraków -0,233 -0,154 -0,137 -0,428 -0,206 -0,395 -0,367

Jesień cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,307 -0,299 0,400 -0,097 -0,242 0,237 0,217
Kraków 0,299 -0,307 0,469 0,001 -0,321 0,273 0,109

Jesień A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,096 0,344 -0,058 -0,329 -0,289 -0,035 -0,217
Kraków -0,003 0,214 -0,066 -0,405 0,032 -0,178 -0,236

Rok cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,355 -0,397 0,308 -0,255 0,279 0,057 0,068
Kraków 0,448 -0,466 0,406 -0,068 0,163 0,060 0,116

Rok A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,015 -0,168 -0,028 0,024 -0,165 -0,373 0,092
Kraków -0,104 -0,045 -0,224 -0,120 -0,214 -0,093 -0,130
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Tabela 7. Współczynniki korelacji liczby dni z mgłą z typami cyrkulacji w porach roku: zima, wiosna, 
lato, jesień

Zima cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,254 -0,242 0,313 -0,067 0,021 0,003 0,389
Kraków -0,112 0,092 0,479 -0,305 -0,098 0,144 0,092

Zima A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,216 -0,086 -0,050 -0,205 -0,196 0,121 0,188
Kraków -0,390 -0,074 0,433 -0,381 -0,156 -0,129 0,325

Wiosna cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,387 -0,362 0,261 -0,222 0,208 0,310 0,297
Kraków 0,062 -0,173 0,104 -0,192 0,267 0,022 0,230

Wiosna A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,149 -0,161 -0,244 0,083 -0,134 -0,107 -0,114
Kraków -0,344 0,031 0,034 -0,210 -0,156 -0,148 -0,098

Lato cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,316 -0,305 0,411 0,164 -0,007 0,329 0,072
Kraków 0,416 -0,392 0,498 0,188 0,010 -0,003 0,527

Lato A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,312 -0,062 -0,295 -0,090 -0,024 -0,418 -0,185
Kraków -0,168 -0,084 -0,294 -0,254 -0,012 -0,415 -0,166

Jesień cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa -0,256 0,296 -0,133 -0,221 -0,148 -0,120 -0,004
Kraków -0,357 0,366 -0,043 -0,342 0,123 -0,062 0,009

Jesień A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa 0,253 0,170 -0,008 0,345 0,118 -0,216 0,053
Kraków -0,262 0,039 0,040 0,402 0,226 -0,286 0,168

Rok cyklonalne antycyklonalne. E0 CB D F B
Warszawa 0,015 0,034 0,091 0,015 -0,289 -0,105 0,378
Kraków 0,031 -0,024 0,372 0,031 -0,347 -0,003 0,237

Rok A E E1 C2D D2C E2C G
Warszawa -0,115 0,418 -0,102 0,044 -0,274 -0,108 -0,199
Kraków -0,472 0,343 0,069 -0,177 -0,351 -0,158 0,045
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Zachmurzenie - rok
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Rys. 1. Tendencje rocznych zmian zachmurzenia w Warszawie i Krakowie (1966-1995)

Zachmurzenie - lato
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Rys. 2. Tendencje wielkości zachmurzenia w Warszawie i Krakowie latem (1966-1995
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Zachmurzenie - zima

y = -0,108x + 75,743 y = -0,1691x + 73,988
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Rys. 3. Tendencje wielkości zachmurzenia w Warszawie i Krakowie zimą (1966-1995)
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Rys. 4.Tendencje liczby dni pogodnych w Warszawie i Krakowie (1966-1995)
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Liczba	dni	pogodnych	-	lato

y = 0,0403x + 14,076 y = 0,1219x + 12,977
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Rys. 5. Tendencje liczby dni pogodnych w Warszawie i Krakowie latem (1966-1995)

Liczba dni pogodnych - zima
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Rys. 6. Tendencje liczby dni pogodnych w Warszawie i Krakowie zimą (1966-1995)



76

Liczba dni pochmurnych - rok

y = -0,8383x + 102,73 y = -0,6652x + 164,04
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Rys. 7. Tendencje liczby dni pochmurnych w Warszawie i Krakowie (1966-1995)

Liczba dni pochmurnych - lato
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Rys. 8. Tendencje liczby dni pochmurnych w Warszawie i Krakowie latem (1966-1995)
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Rys. 9. Tendencje liczby dni pochmurnych w Warszawie i Krakowie zimą (1966-1995)

Rys. 10. Tendencje liczby dni z mgłą w Warszawie i Krakowie (1966-1995)
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Rys. 11. Tendencje liczby dni z mgłą w Warszawie i Krakowie latem (1966-1995)

Rys. 12. Tendencje liczby dni z mgłą w Warszawie i Krakowie zimą (1966-1995)
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3.6. Zmiany opadów atmosferycznych w Warszawie w latach 
1966-1995

Autor: Mariola GÓRSKA
Opiekun naukowy: Maria STOPA-BORYCZKA

Celem pracy było określenie zmienności opadów atmosferycznych w Warszawie w la-
tach 1966-1995.

Najpierw rozpatrywano sumy 30-letnie w poszczególnych miesiącach, porach roku, 
półroczach i roku. Potem zajęto się średnimi 5-letnimi, kładąc nacisk na zmienność oraz 
zakres wahań najwyższych i najniższych sum miesięcznych.

W analizowanym okresie (1966-1995) średnia suma opadów atmosferycznych wyno-
si 522 mm. Najbardziej deszczowym miesiącem okazał się czerwiec ze średnią sumą opa-
dów 70 mm, co stanowi około 13% średniej rocznej sumy opadów. Najsuchszy był luty 
bowiem średnia suma opadów w tym miesiącu wyniosła tylko 21 mm, co z kolei daje 
około 4% średniej rocznej. Uzyskane wyniki nie potwierdzają zatem poznanych prawi-
dłowości dotyczących rocznego przebiegu sum opadów atmosferycznych w Polsce, po-
nieważ przyjmuje się, że w ciągu roku sumy opadów wzrastają od lutego do lipca i po-
tem znów maleją. Zatem można przyjąć, że największe czerwcowe sumy opadów są ewe-
nementem w przebiegu rocznym opadów.

Najwięcej wody deszczowej spada latem, bo aż 193 mm (ok. 37%), a najmniej opa-
dów występuje w porze zimowej – 83 mm (16%). Dane te po raz kolejny potwierdzają, 
że opady sezonu letniego są dużo bardziej obfite ponieważ ruch konwekcyjny powietrza 
jest duży, a rozbudowujące się chmury burzowe (Cb) mają dużą miąższość i wodność. 
Stwierdzono również przewagę średniej sumy jesieni nad sumą wiosny, odpowiednio: 126 
mm (24%) i 117 mm (22%). Analizując podział roku na półrocza chłodne i ciepłe, zna-
leziono potwierdzenie prawidłowości dotyczącej całego kraju, a mianowicie około 1/3 
średniej sumy rocznej przypada na chłodną połowę roku, a 2/3 na półrocze ciepłe. W ni-
niejszym opracowaniu jest to dokładnie 36% dla półrocza chłodnego (194 mm) i 64% dla 
półrocza ciepłego (333 mm).

Podział badanego okresu na 5-lecia umożliwił jeszcze bardziej szczegółową analizę. 
Najwięcej opadów było w okresie 1971-1975, którego średnia roczna suma opadów wy-
niosła 557, co stanowi 107% średniej rocznej z 30 lat. Natomiast średnia roczna 477 mm 
(91%) reprezentuje najsuchsze 5-lecie 1986-1990.

Najmniejsza 5-letnia średnia suma opadów wystąpiła w lutym (1981-1985) i wynosi-
ła 17 mm, co stanowi 81% najmniejszej średniej sumy opadów badanego okresu. Z ko-
lei największa średnia suma wystąpiła w czerwcu 1971-1975 i była wyższa od „czerwco-
wej” średniej z całego analizowanego 30-lecia aż o 20 mm (128%).

Następnie zajęto się zbadaniem sum opadów w poszczególnych miesiącach i latach. 
Najbardziej wyróżniają się:

• Luty 1976 – suma miesięczna opadu wyniosła 0 mm,
• Lipiec 1970 – spadło aż 193 mm wody deszczowej,
• Rok 1976 – najsuchszy spośród 30 analizowanych lat (347 mm),
• Rok 1970 – największa roczna suma opadów atmosferycznych (768 mm).
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Zbadano również częstość występowania sum opadów w 20-milimetrowych przedzia-
łach w miesiącach i porach roku oraz w 50-milimetrowych przedziałach w półroczach 
i roku.

W miesiącach zimowych występują najmniejsze opady, które ograniczają się do 0-80 
mm. W grudniu i styczniu maksimum częstości przypada na klasę 20-40 mm, w lutym na-
tomiast na przedział 0-20 mm. Opady z przedziału 60-80 mm występują jedynie w grudniu.

W miesiącach wiosennych obserwuje się wzrost sum opadów atmosferycznych. Roz-
kład marcowych sum opadów jest podobny do miesięcy zimowych, najczęściej występu-
ją opady z przedziału 20-40 mm. Kwietniowe i majowe sumy opadów zawierają się w 5 
przedziałach czyli od 0 do 100 mm. W kwietniu – podobnie jak w marcu – najczęściej 
pojawiają się sumy z przedziału 20-40 mm, w maju maksimum częstości przypada na ko-
lejny przedział, tj. 40-60 mm.

Zwiększenie liczby klas opadów następuje w miesiącach letnich, a maksima nie za-
znaczają się już tak wyraźnie.

W czerwcu ani razu nie pojawiła się suma z przedziału 0-20 mm, maksimum często-
ści przypada na przedział 40-60 mm. Zdarzają się sumy opadów 140-160 mm. Najwięk-
sze zróżnicowanie sum miesięcznych opadów występuje w lipcu od 0-20 do 180-200 mm. 
Najczęściej pojawiają się sumy z klas 60-80 i 80-100 mm. W sierpniu możliwe są opady 
od 0 do 180 mm, jednak najczęściej występują te z klasy 40-60 mm.

Ponowne zwiększenie udziału małych sum miesięcznych oraz zmniejszenie zróżnico-
wania sum opadów następuje w miesiącach jesiennych. We wszystkich miesiącach opa-
dy z przedziału 20-40 mm pojawiają się z maksymalną częstością.

W porach roku najczęściej występują sumy w klasach: zimą (60-80 mm), wiosną 
(100-120 mm), latem (160-180 i 180-200 mm), jesienią (60-80 i 100-120 mm).

W półroczu chłodnym sumy opadów mieszczą się od 100 do 350 mm, z maksimum 
częstości w klasie 100-150 mm. Ciepła połowa roku charakteryzuje się znacznie więk-
szym zróżnicowaniem sum od 200 do 550 mm, z maksimum częstości w przedziale 
300-350 mm.

Roczne sumy opadów atmosferycznych mieszczą się w granicach od 300 do 800 mm. 
Maksimum częstości przypada na przedział 450-500 mm, ale prawdopodobieństwo wy-
stąpienia opadów z przedziałów powyżej 500 mm jest także bardzo duże.

Dodatkowym sposobem ukazania zróżnicowania sum opadów atmosferycznych w ko-
lejnych porach roku jest częstość pojawiania się danego typu sezonu. Dzięki uporządko-
waniu miesięcy w sezonie od miesiąca z najmniejszą sumą opadów do miesiąca z sumą 
największą oraz analizie średnich sum opadów w poszczególnych typach stwierdzono, że 
miesiącem zimowym o najmniejszej sumie opadów jest luty, a największej grudzień. Moż-
na zatem uogólnić, że suma opadów zimowych maleje od grudnia do lutego i charakte-
ryzuje się stałością przebiegu. Warto zauważyć, że jeżeli w grudniu występowały wyso-
kie sumy opadów, to także w pozostałych miesiącach sezonu nie brakowało śniegu lub 
deszczu. W sezonie wiosennym najsuchszym miesiącem jest marzec, najbardziej desz-
czowym maj. Jednak o tym, czy sezon jest suchy bądź deszczowy decyduje kwiecień. La-
tem najmniej opadów występuje w sierpniu, czerwcowe i lipcowe sumy są zbliżone. Nie 
można również stwierdzić, który z miesięcy tego sezonu decydująco wpływa na ostatecz-
ną wysokość letnich opadów.
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W porze jesiennej najczęściej najmniejszą sumą opadów atmosferycznych charakte-
ryzuje się październik, a największą wrzesień. Na ostateczną wysokość jesiennych opa-
dów ma wpływ, podobnie jak wiosną, miesiąc środkowy sezonu – październik.

Cechą charakterystyczną opadów atmosferycznych jest zmienność, która prowadzi do 
konieczności ustalenia zakresu wartości normalnych. Określenie częstości pojawiania się 
opadów normalnych i anomalnych w Warszawie (1966-1995) w poszczególnych miesią-
cach, porach roku, półroczach i latach umożliwia wydzielenie okresów niedoborów, jak i 
nadmiarów wody deszczowej. Istotne jest także określenie normy opadowej dla Warsza-
wy, która ma znaczenie praktyczne, tym cenniejsze, że zarówno niedostatek, jak i nadmiar 
opadów jest niekorzystny dla środowiska przyrodniczego i działalności człowieka (rys. 1).

Rys. 1. Przebieg roczny normy opadowej w Warszawie (1966-1995)

Punktem wyjścia do określenia zakresu normy opadowej jest średnia suma opadów 
w dowolnie przyjętym przedziale czasu.

Warto podkreślić, że zakres normy opadowej w poszczególnych miesiącach analizo-
wanego 30-lecia jest znacznie szerszy niż dotychczas przyjmowany ±10% (Merecki 1914, 
Kaczorowska 1962). Maksymalne odchylenie dolnej granic normy od średniej wielolet-
niej występuje w lutym i październiku (-48%), najmniejsze w maju (-30%), w przypad-
ku górnej granicy normy największe odchylenie występuje w październiku (+80%), naj-
mniejsze w listopadzie (+36%). Dodatkowo przedział normy opadowej jest asymetrycz-
ny – górna granica jest bardziej oddalona od średniej sumy niż granica dolna. Wyjątek 
stanowią tylko czerwiec i styczeń, a największą asymetrią odznaczają się granice normy 
w październiku (od -48 do +80%). Ponadto granice tak wyznaczonej normy wyrażone 
w procentach średniej sumy są tym węższe, im do dłuższego okresu się odnoszą.

W zasadzie wartość górnej granicy normy wzrasta w ciągu roku wraz ze wzrostem 
średniej miesięcznej sumy opadów. Jednak na tle roku wyróżnia się lipiec ponieważ cha-
rakteryzuje się opadami mniejszymi niż czerwiec, ale cechuje się największym przedzia-
łem normy (44-103 mm). Mniej regularnie zmienia się wartość dolnej granicy normy, 
chociaż ogólnie także wzrasta wraz ze średnią miesięczna sumą opadów. Odstępstwa od 
tej reguły występują w kwietniu, lipcu i listopadzie.

Dolna granica normy w poszczególnych miesiącach waha się od 52% średniej sumy 
wieloletniej w październiku do 70% w maju, górna od 136% w listopadzie do 180% 
w październiku.
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Udział miesięcy o opadach normalnych wynosi od 50 do 63%, a więc przeważnie mie-
sięczne opady normalne są częstsze niż anomalne. Wyjątek stanowi tylko czerwiec, w któ-
rym opady normalne występują z taką samą częstością jak anomalne (po 50%). Niedobór 
opadów występuje częściej niż nadmiar. Największą przewagą częstości anomalii ujem-
nej nad dodatnią wyróżnia się październik, odpowiednio: 30 i 7%. Wyjątkiem jest ponow-
nie czerwiec, z częstością anomalii dodatniej większą (27%) niż anomalii ujemnej (23%) 
oraz grudzień z jednakową częstością obydwu (po 23%).

Przedziały sum opadów uznane za normalne w porach roku wyniosły: na wiosnę 80-
130%, w lecie 79-127%, jesienią 71-132% i zimą 73-131%. Sezony z opadami mieszczą-
cymi się w tych przedziałach pojawiały się z częstością równą i większą od 60%, wyją-
tek stanowi jedynie zima (53%). Utrzymał się także asymetryczny charakter normy opa-
dowej.

Półrocze chłodne cechuje się szerszym zakresem normy niż półrocze ciepłe, odpo-
wiednio: 77-129% i 86-121%. W każdym z półroczy przedziały są asymetryczne. Nor-
malne opady występują rzadziej w półroczu chłodnym niż w ciepłym (43 i 50%).

W roku granice określone zostały przez wartości 89-122%. Opady normalne wystąpi-
ły w większości przypadków (57%). Częściej pojawiały się opady poniżej normy (27%) 
niż te powyżej (17%).

W badanym okresie wystąpiło aż 8 lat anomalnie suchych 5 anomalnie deszczowych. 
Pojawiały się one zazwyczaj pojedynczo i bez wyraźnej regularności w czasie,a najbar-
dziej odbiegające od normy były lata 1970 (768 mm) i 1976 (347 mm).

Jednym z najważniejszych problemów badawczych w niniejszym opracowaniu było wy-
kazanie cykliczności i tendencji zmian opadów w Warszawie w latach 1966-1995 (tab. 1).

Z wartości współczynnika regresji A (P = At + A0) wynika, że tylko wiosną i zimą wystę-
puje tendencja rosnąca opadów atmosferycznych, odpowiednio; A = 1,91 i A = 1,70 mm/10 lat. 
W pozostałych sezonach, półroczach i roku obserwuje się spadek sum opadów. Największy 
spadek zaznaczył się latem i wynosił on A = -19,09 mm/10 lat.

Tabela 1. Tendencje zmian opadów atmosferycznych 
w Warszawie (1966-1995)

Sezon, półrocze, rok mm /10 lat
Wiosna 1,91

Lato -19,09
Jesień -7,14
Zima 1,70

Półrocze chłodne -13,40
Półrocze ciepłe -7,02

Rok -11,24

Wśród wszystkich wykrytych okresów (9) w poszczególnych porach roku, półroczach 
i roku cykle krótkookresowe występują najczęściej. Najsilniejszym z nich, o dużych war-
tościach współczynnika korelacji wielokrotnej R, jest cykl 3,5 lat rocznych sum opadów 
(R = 0,564) oraz cykl 2,7 lat (R = 0,532) występujący wiosną. Najsłabsze z cykli to cykl 
wiosenny 3,0 lat (R = 0,124), jesienny 2,4 lat (R = 0,134) oraz występujący w półroczu 
chłodnym 2,6 lat (R = 0,136) (rys. 2, 3, 4 ,5 ,6).
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Rys. 2. Widmo opadów atmosferycznych w Warszawie (1966-1995) – Wiosna

Rys. 3 Widmo opadów atmosferycznych w Warszawie (1966-1995) – Lato

Rys. 4. Widmo opadów atmosferycznych w Warszawie (1966-1995) – Jesień

Rys. 5. Widmo opadów atmosferycznych w Warszawie (1966-1995) – Zima
Warto zauważyć, że ciągi opadów w Warszawie cechują się podobną okresowością 

jak np. ciągi czasowe temperatury powietrza (około 4-letnią), a w szczególności sumy je-
sienne, zimowe, półrocza chłodnego i roczne.

Ciągi sum opadów w Warszawie wykazują także okresowość około 8-letnią, szcze-
gólnie w sezonie letnim (8,2 lat – R = 0,583), w półroczu ciepłym (8,0 lat – R= 0,462) 
oraz w roku (7,5 lat – R = 0,417).
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Rys. 6. Widmo opadów atmosferycznych w Warszawie (1966-1995) – Rok

Znana od dawna około 11-letnia cykliczność temperatury powietrza wiązana jest z cy-
klem 11-letnim plam na Słońcu. Podobną cykliczność wykazują także sumy opadów at-
mosferycznych. Okresy o długości 9,0-13,5 lat występują w Warszawie pojedynczo w każ-
dym sezonie, półroczach i roku. Najsilniejszy z nich jest cykl 13,0 letni wiosennych sum 
opadów (R = 0,499), a najsłabszy – cykl 11,8 letni opadów rocznych (R = 0,226).

Cykle długie, powyżej 14,3 lat występują bardzo rzadko, najdłuższy z nich jest cykl 
27,3 lat, charakteryzujący roczne ciągi opadów (R = 0,286), a najsilniejszy (R = 0,380) to 
cykl 24,9 lat występujący jesienią.

Interferencja wyznaczonych cykli opadów atmosferycznych pozwoliła na prognozo-
wanie opadów na kolejne 15 lat (tab. 2). Ogólnie można stwierdzić, że prognozowane 
średnie sumy opadów będą niższe od średnich sum analizowanego okresu 1966-1995. 
W sezonach, półroczach i roku sumy opadów są bardzo zmienne, nie tworzą ciągów lat 
deszczowych ani suchych. Wyjątek stanowi lato, ponieważ od 2006 roku następować bę-
dzie powolne obniżanie sum opadów, a lato 2010 będzie najsuchszym z prognozowanych 
sezonów letnich (rys. 7).

Rys. 7. Zmiany wieloletnie opadów atmosferycznych w Warszawie (1966-1995) – rok
Tabela 2. Oceny dokładności funkcji aproksymujących 
(prognostycznych) (ε2 – wariancja resztkowa; R – 
współczynnik korelacji wielokrotnej)

ε2 R
Wiosna 160,08 0,945
Lato 557,79 0,913
Jesień 585,83 0,853
Zima 187,86 00,867
Półrocze chłodne 1014,10 0,824
Półrocze ciepłe 1388,80 0,862
Rok 2059,26 0,878
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3.7. Warunki synoptyczne sprzyjające powstawaniu burz 
w Warszawie

Autor: Katarzyna W E S O Ł O W S K A  (G R A B O W S K A)
Opiekun naukowy: Maria S T O P A - B O R Y C Z K A

Burza to jedno lub kilka wyładowań atmosferycznych w postaci krótkich i silnych bły-
sków (piorunów i błyskawic) oraz dudnienia i głośnych trzasków (grzmotów) wewnątrz 
chmury Cumulonimbus lub między chmurą a Ziemią.

Burzami w Polsce zajmowano się wcześ¬niej: M. Stopa (1962), Cz. Koźmiński (1963), 
W. Wiszniewski (1949), L. Kolendowicz (1995). W pracach tych przedstawiono przebie-
gi roczne liczby dni z burzą i ich przestrzenny rozkład na obszarze Polski w różnych prze-
działach czasowych. Były też próby powiązania dni z burzą z różnymi typami cyrkulacji 
atmosferycznej.

Celem pracy jest określenie zmienności i prawidłowości w przebiegu dni burzowych 
w Warszawie w 30-leciu 1951-1980 oraz związków tego zjawiska z aktywnością Słońca, 
typami cyrkulacji, temperaturą powietrza i warunkami synoptycznymi sprzyjającymi bu-
rzom.

Materiały źródłowe z lat 1954-1980 pochodzą z rocznika „Opadów atmosferycznych” 
a z okresu 1951-1953 z archiwum IMGW – wykazów miesięcznych.

W Warszawie, podobnie jak w innych regionach kraju, zdecydowanie przeważają bu-
rze późnowiosenne, letnie i wczesnojesienne. Natomiast burze zimowe późnojesienne są 
zjawiskiem sporadycznym (rys. 1). W ciągu 30 lat na 800 dni burzowych w okresie od 
listopada do lutego było ich zaledwie 13.

Rys. 1. Przebieg roczny liczby dni z burzą w Warszawie (1951-1980)

Najwięcej dni z burzami wystąpiło w lipcu, a najmniej w grudniu i styczniu. Pierw-
sze burze wiosenne najwcześniej pojawiły się w marcu, a najpóźniej w początkach maja. 
Okres występowania dni burzowych w ciągu roku trwał najdłużej 315 dni (1956 r.), a naj-
krócej 121 dni (1959 r.), średnio 194 dni (rys. 2).

W badanym okresie 1951-1980 bardzo burzowymi latami były: 1955, 1961, 1963, 
1968 i 1972 – w sumie 5. Do lat bardzo ubogich w burze zaliczono tylko 3 lata: 1953, 
1973 i 1976 (rys. 3).

Widma oscylacji oraz okresy (wyznaczone metodą J. Boryczki „sinusoid regresji”, 
1993) parametrów astronomicznych, procesów klimatotwórczych i elementów klimatu są 
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podobne. Dla okresu czterech miesięcy (maj-sierpień), kiedy aktywność burzowa jest naj-
silniejsza, wyznaczono cykle rzeczywiste liczb Wolfa, cyrkulacji atmosferycznej (wschod-
niej, zachodniej, południkowej i wskaźnika cyrkulacji strefowej wg klasyfikacji G. J. Wan-
genheima (Kożuchowski, 1990) temperatury powietrza i liczby dni z burzą.

Rys. 2. Długość okresu występowania dni z burzą w Warszawie (1951-1980)

Rys. 3. Zmienność liczby dni z burzą w Warszawie (1951-1980)

Wzmożonej aktywności plam słonecznych na ogół odpowiada zwiększona liczba dni 
z burzą, a osłabionej – zmniejszona. Wzrostom częstości cyrkulacji wschodniej i południ-
kowej towarzyszy wzrost liczby dni z burzą. Pojawienie się latem cyrkulacji zachodniej 
powoduje zmniejszenie liczby dni burzowych. Z kolei przy wystąpieniu cyrkulacji za-
chodniej o charakterze cyklonalnym, następuje wzrost liczby dni z burzami pochodzenia 
frontalnego, związanych z wędrówką niżów nad obszarem Polski. We wszystkich bada-
nych parametrach wyznaczono cykle rzeczywiste zbliżone do około 11-letniego cyklu 
plam słonecznych: cyrkulacja wschodnia – 12,0-letni, cyrkulacja zachodnia – 12,3-letni, 
cyrkulacja południkowa – 9,8-letni, temperatura powietrza – 10,4-letni, liczba dni burzo-
wych – 11,2-letni (tab. 1).
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Poznanie zmienności dni burzowych z roku na rok pozwala wyznaczyć tendencje, 
umożliwiające prostą prognozę. W ciągu trzech pierwszych miesięcy (maj-lipiec) tenden-
cje dni burzowych były powoli malejące, zaledwie o 2 dni na 30 lat. Jedynie w sierpniu 
wystąpiła tendencja rosnąca, choć także niewielka. Spadek liczby dni z burzą od maja do 
lipca związany był z niewielkim wzrostem udziału cyrkulacji zachodniej i dużym wzro-
stem cyrkulacji wschodniej. Z kolei wzrost liczby dni z burzą w sierpniu spowodowany 
był osłabieniem cyrkulacji wschodniej oraz zwiększeniem udziału innych jej typów.

Zbadano także zmiany liczby dni z burzą w zależności od typów cyrkulacji atmosfe-
rycznej, korzystając z zaproponowanych dla Polski dwóch klasyfikacji: J. Lityńskiego 
(Stępniewska-Podrażka 1991) i B. Osuchowskiej-Klein (1978, 1991).

Tabela 1. Okresy Θ (lata) aktywności Słońca, cyrkulacji atmosferycznej (E, W, C, CS), średniej 
temperatury powietrza i liczby dni z burzą w Warszawie w latach 1951-1980 (maj-sierpień), oraz 
wyraz wolny (a), amplituda (b), przesunięcie fazowe (c), współczynnik korelacji (R) ( średnich 
konsekutywnych 4-miesięcznych)

L. Wolfa Cyrk. Wsch. Cyrk. Zach. Cyrk. Połud. Cyrk. Stref. Temp. pow
Θ 11,08 12,50 12,33 9,83 8,00 10,42
a 77,524 64,695 25,232 33,255 2,687 16,814
b 66,440 8,459 2,570 6,264 0,627 0,246
2b 132,880 16,918 11,140 12,528 1,254 0,492
c -2633 -3,093 0,732 -2,857 -1,501 0,836
R 0,891 0,382 0,316 0,377 0,481 0,211

Według klasyfikacji J. Lityńskiego dniom burzowym (maj-sierpień) sprzyjała cyrku-
lacja o charakterze cyklonalnym (podczas 30 lat: 65 dni w maju, 88 – w czerwcu, 89 – 
w lipcu i 61 w sierpniu). Były to burze głównie pochodzenia frontalnego, najczęściej to-
warzyszące frontowi chłodnemu, raczej rzadko powstawały przy tym charakterze cyrku-
lacji burze termiczne. Od maja do lipca burze często występowały przy cyrkulacji SWC, 
a w sierpniu – SC. Zdarzały się również takie sytuacje, że pojawieniu się danego typu cyr-
kulacji zawsze towarzyszyła burza. W czerwcu należał do nich typ SWC, w lipcu typy 
SEC i SE0, a w sierpniu też typ SE0. Można je więc określić „burzowymi typami cyrku-
lacji sezonu letniego”.

Najwięcej dni burzowych, według klasyfikacji B. Osuchowskiej-Klein, w letnich mie-
siącach powstało pod wpływem północno-wschodniej i wschodniej cyrkulacji cyklonal-
nej (typ E0) oraz północno-zachodniej cyrkulacji cyklonalnej (CB), w których burze zwią-
zane są z przechodzeniem frontów atmosferycznych (burze frontalne). Natomiast gdy 
masy powietrza przemieszczają się pod wpływem cyrkulacji północno-wschodniej anty-
cyklonalnej (typ E) powstają burze wewnątrzmasowe – termiczne. Prawie zawsze burze 
nie pojawiały się przy centralnej cyrkulacji antycyklonalnej (G) i południowej cyrkulacji 
pośredniej między cyrkulacją cyklonalną i antycyklonalną (BE).

W latach 1951-1980 stwierdzono różne okresy dni z burzą w Warszawie. Najkrótszy 
trwał 1 dzień, a najdłuższy 5 dni. Najwięcej, bo aż 457 było pojedynczych dni, mniej – 113 
pojawiło się okresów 2-dniowych, 25 razy wystąpiły okresy 3-dniowe, 8 razy – 4-dnio-
we. Najmniej było ciągów 5-dniowych, które oczywiście pojawiły się w sezonie letnim: 
od 7 do 11 czerwca 1961 r. oraz od 24 do 28 sierpnia 1968 r.
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W czerwcu 1961 roku przez pierwsze trzy dni na obszarze Polski występowały burze 
pochodzenia termicznego w masie powietrza polarnego morskiego starego.

 W dwóch ostatnich dniach przechodził front chłodny na którym pojawiły się burze 
frontalne (przed nim w masie powietrza polarnego morskiego starego i za nim w masie 
powietrza polarnego).

Rys. 4. Częstość występowania dni z burzą w poszczególnych typach cyrkulacji 
cyklonalnej w lipcu w Warszawie (1951-1980) według klasyfikacji J. Lityńskiego 
(podstawa strzałki – liczba dni z burzą, długość strzałki – liczba dni z danym typem 

cyrkulacji)
W sierpniu 1968 roku przez trzy dni przemieszczały się nad Polską układy niskiego 

ciśnienia z burzami frontalnymi w masie powietrza polarnego morskiego starego.
W następnych dwóch dniach rozbudował się układ wysokiego ciśnienia nad środko-

wą Rosją i w godzinach popołudniowych wystąpiły burze termiczne w jednorodnej ma-
sie powietrza także polarnego morskiego starego.

W dłuższych ciągach burzowych mamy więc do czynienia najczęściej zarówno z bu-
rzami frontalnymi, jak i termicznymi. Burze termiczne wystąpiły przy wyższym ciśnie-
niu atmosferycznym 1013-1020 hPa i temperaturze powietrza powyżej 25°C (nawet 
28°C). Natomiast burze frontalne pojawiły się przy niższej temperaturze około 21°C, choć 
ciśnienie atmosferyczne sięgało podobnych wartości 1013-1019 hPa.

Poznane prawidłowości rozkładu dni z burzą, ich cykliczności i tendencji zmian w cza-
sie, a przede wszystkim warunków synoptycznych sprzyjających temu zjawisku pozwa-
lają przewidzieć i uniknąć wielu zagrożeń związanych z wyładowaniami elektrycznymi, 
gradobiciami, wichurami i ulewami.
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Rys. 5. Częstość występowania dni z burzą w poszczególnych typach cyrkulacji w 
lipcu w Warszawie (1951-1980) według klasyfikacji B. Osuchowskiej-Klein (podstawa 
strzałki – liczba dni z burzą, długość strzałki – liczba dni z danym typem cyrkulacji)
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3.8. Zmiana warunków meteorologicznych w Warszawie po 
przejściu burzy1

Przemysław K O T Y N I A, Maria S T O P A - B O R Y C Z K A, Jerzy B O R Y C Z K A

Wprowadzenie

Dotychczasowe wyniki badań burz w Polsce przyczyniły się głównie do poznania cech 
aktywności tego zjawiska w zależności od pory roku i pory dnia oraz od cyrkulacji at-
mosferycznej. Najwięcej publikacji pochodzi z drugiej połowy XX wieku, a do najważ-
niejszych z nich należą następujące publikacje:

 – Stopa M., 1960, Burze w Polsce, Prace Geograficzne IG PAN nr 34
 – Stopa M., 1965, Rejony burzowe w Polsce. Dokumentacja Geograficzna IG PAN, z. 1
 – Bielec Z., 2000, Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania 

burz w Polsce (1949-1998), praca doktorska, UŚ, Katowice
 – Grabowska K., 2002, Burze w Polsce i ich uwarunkowania (1951-2000), praca doktor-

ska, UW, Warszawa
Celem pracy jest określenie warunków meteorologicznych przed burzą i po jej przej-

ściu. Próby rozwiązania tego problemu przedstawiono na przykładzie stacji synoptycznej 
Warszawa-Okęcie. Stan atmosfery opisują takie elementy jak temperatura i wilgotność 
powietrza, a także ciśnienie atmosferyczne oraz kierunek i prędkość wiatru.

Materiały źródłowe pochodzą z danych archiwalnych (dzienniczków synoptycznych) 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obejmują one stosunkowo od-
legły okres, bo dziesięciolecie 1951-1960, które wielokrotnie było badane w opracowaniach 
klimatologicznych z wyodrębnieniem burz. Dane dotyczące burz wypisano z codziennych 
– 24 godzinnych obserwacji. Dotyczą one także warunków meteorologicznych z terminów 
bezpośrednio przed i po burzy.

Wzięto pod uwagę wszystkie przypadki burz – zarówno bliskich jak i odległych, przyj-
mując półgodzinny odstęp czasu między dwiema burzami. Jeżeli burza występowała na 
przełomie doby, wówczas zaliczano ją do tej doby, w której miała swój początek.

Suma wszystkich burz w okresie 10-letnim (1951-1960) wynosi 306 przypadków. Z tej 
liczby na masę powietrza morskiego przypada 138 burz, a na masę powietrza kontynen-
talnego – 148. Resztę stanowią burze występujące w innych masach i w sytuacjach nie-
określonych.

Cyrkulacyjne uwarunkowania powstawania burz w Warszawie
Na klimat Polski dominujący wpływ mają dwa główne centra pola ciśnienia atmosfe-

rycznego: Niż Islandzki i Wyż Azorski. W zimie decydujący wpływ na kształtowanie po-
gody w Polsce ma Niż Islandzki.

Te dwa centra ciśnienia związane z różnicą temperatury między wodą Atlantyku Północ-
nego i lądem Europy są ze sobą ujemnie skorelowane (tzw. Oscylacja Północnoatlantycka).

Przy dużym południkowym gradiencie ciśnienia skierowanym na północ, powietrze znad 
Atlantyku przemieszcza się wzdłuż równoleżników z zachodu na wschód – nad obszar Pol-

1 Publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej Przemysława Kotyni pt. Warunki meteorologiczne 
sprzyjające występowaniu burz na Mazowszu (2008)(Opiekun naukowy: Maria Stopa-Boryczka)
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ski. Przy poziomym gradiencie ciśnienia skierowanym na wschód lub zachód, powietrze prze-
mieszcza się wzdłuż południków. Wówczas nad obszar Polski napływa powietrze z północy 
lub południa.

Zgodnie z ogólną cyrkulacją atmosferyczną w szerokościach geograficznych 30-60° 
dominującymi wiatrami w Polsce, podobnie jak w zachodniej i północnej Europie są wia-
try południowo-zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie.

Zmiana kierunku i prędkości wiatru po przejściu burzy
Wiatry z sektora zachodniego (SW-W-NW) cechują się częstością 40-55%. Udział 

wiatrów z sektora wschodniego (NE-E-SE) zawiera się w przedziale 15-30%, a wiatrów 
z sektora południowego jest więcej niż z północnego. Częstość wiatru zmienia się w cią-
gu roku. W lecie przeważają wiatry o kierunkach W i NW, a jesienią kierunki S i SE, lecz 
dominującym kierunkiem jest nadal W. W zimie przeważają wiatry SW przy jednocze-
snym wzroście wiatrów o kierunku E. Wiosna cechuje się dość dużym udziałem wiatrów 
północnych N, zwłaszcza w północnej części Polski.

Częstość 8 kierunków wiatru przed burzą i po burzy w Warszawie w latach 1951-1960 
przedstawiają róże wiatru na rysunkach 1 i 2. W Warszawie, przed burzą, najczęściej wy-
stępują wiatry z zachodu W (16,4%) i SW (13,6%), oraz z kierunków – południowo-
wschodniego SE (14,6%) i południowego S (10,6%). Najrzadziej przed burzą spodziewać 
się można wiatrów z kierunków północnych N (5,5%). Wśród nich najczęściej pojawiał 
się wiatr z kierunku północno-zachodniego NW (11,3%). W okresie 1951-1960 w 8% 
wszystkich przypadków zanotowano ciszę przed burzą.

Rys. 1. Kierunki wiatru przed burzą w Warszawie w latach 1951-1960

Rys. 2. Kierunki wiatru po burzy w Warszawie w latach 1951-1960
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Po burzy częstość cisz wzrasta i osiąga wartość 14,8%. Przeważają kierunki zachod-
nie – zachodni (W) – 18,2%, północno-zachodni (NW) – 14,3% oraz południowo-zachod-
ni SW (12,5%). Ponownie najmniejsza częstość przypada na kierunki północne (północ-
no-wschodni NW – 7,4% i północny N – 5,2%). Z pozostałych kierunków jedynie czę-
stość wiatru ze wschodu (E) przekracza 10%.

Rys. 3. Zmiany roczne prędkości wiatru przed burzą (v1) i po burzy (v2) 
w Warszawie w latach 1951-1960 w odniesieniu do średniej vśr

Pole prędkości wiatru w Polsce charakteryzuje się głównymi maksimami w zimie, 
a minimami w miesiącach letnich. W nizinnej części Polski prędkość wiatru w ciągu roku 
zmienia się w przedziałach 3-4 m/s zimą i 2-3 m/s w lecie.

Zakres zmian średnich miesięcznych prędkości wiatru w Warszawie cechuje się małą 
amplitudą – z minimum 3,1 m/s w sierpniu i maksimum 5,1 m/s w styczniu. W porze 
wzmożonej aktywności burzowej prędkość wiatru przed burzą jest średnio większa tylko 
o 0,5m/s. Po burzy prędkość wiatru maleje i waha się w granicach 2,7-3,9 m/s.

Zmiany temperatury powietrza po przejściu burzy
Z fizyki atmosfery wiadomo, że o powstawaniu chmur burzowych zarówno wewnątrz-

masowych jak i frontalnych decyduje przede wszystkim odpowiednia ilość pary wodnej 
i energii cieplnej znajdująca się w atmosferze. Dopływ energii cieplnej i pary wodnej do 
chmur burzowych, rozwijających się wewnątrz określonej masy powietrza, zależy głów-
nie od warunków termiczno-wilgotnościowych panujących przy powierzchni Ziemi. Dal-
szy ich rozwój – aż do stadium wystąpienia burzy – możliwy jest tylko wtedy, jeżeli tem-
peratura i wilgotność będą przyjmować określone wartości przez dostatecznie długi okres 
czasu.

Jedną z najważniejszych zmiennych opisujących cechy klimatu jest średnia miesięcz-
na temperatura powietrza. W Polsce najmniejsze wartości temperatury powietrza przypa-
dają na miesiące zimowe, największe zaś na miesiące letnie. Tak też było w 10-leciu 
1951-1960, gdzie najniższa temperatura wystąpiła w lutym – 3,3°C, najwyższa zaś w lip-
cu – 18,7°C.

Temperatura powietrza przed burzą we wszystkich miesiącach była większa od śred-
niej wieloletniej (rys. 4). Na wiosnę te różnice osiągały wartość w przedziale 7,6-10,2°C. 
W kolejnych miesiącach te różnice malały, do 2°C w sierpniu. We wrześniu i październi-
ku są one większe, jednak trzeba zauważyć małą w tym okresie liczbę dni z burzą (po-
dobnie na wiosnę i w styczniu) mogącą zniekształcić wyniki. Po burzy temperatura po-
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wietrza spada o ok. 2-3°C i tylko w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień) zbliża 
się znacząco do średniej temperatury z wielolecia.

Rys. 4. Przebieg roczny temperatury powietrza przed burzą (T1) i po burzy (T2) 
w Warszawie w latach 1951-1960 w odniesieniu do średniej Tśr

Zmiany wilgotności powietrza po przejściu burzy
Głównym źródłem pary wodnej na obszarze Polski jest parowanie z powierzchni czyn-

nej. Obejmuje ono parowanie wód powierzchniowych oraz parowanie wody zawartej 
w gruncie, także przez transpirację roślin. Istotnym źródłem pary wodnej jest także ad-
wekcja mas powietrza polarnego morskiego.

O zmienności zawartości pary wodnej w powietrzu częściowo informuje przebieg 
roczny ciśnienia pary wodnej (rys. 5).

Najmniejsze ciśnienie pary wodnej przypada na porę zimową: 4,7 hPa w styczniu i w 
lutym. W kolejnych miesiącach ciśnienie wzrasta i maksimum osiąga w lipcu – 15,8 hPa. 
Później ciśnienie e spada, jednak wartości jesienne są nieco większe od tych wiosennych. 
Przed burzą powietrze jest prawie nasycone parą wodną, wartości ciśnienia pary wodnej 
są większe od średniej w 10-leciu. Różnice te osiągają wartość średnio 2,5-3 hPa. Po bu-
rzy ciśnienie pary wodnej w zasadzie nie zmienia się – wzrasta o ok. 0,2-0,4 hPa.

Rys. 5. Przebieg roczny ciśnienia pary wodnej przed burzą (e1) i po burzy (e2) 
w Warszawie w latach 1951-1960 w odniesieniu do średniego eśr

Różnice między maksymalnym i aktualnym ciśnieniem pary wodnej w danej tempe-
raturze ukazuje niedosyt wilgotności (rys. 6). Największe wartości niedosytu ∆ występu-
ją latem – w czerwcu (7,6 hPa), lipcu (6,6 hPa) i sierpniu (6,4 hPa). W miesiącach zimo-
wych niedosyt spada do wartości 0,6-0,8 hPa.
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Rys. 6. Przebieg roczny niedosytu wilgotności przed burzą (∆1) i po burzy (∆2) 
w Warszawie w latach 1951-1960 w odniesieniu do średniego ∆śr

Przed burzą niedosyt jest znacznie większy niż wartości średnie w 10-leciu. W czerw-
cu osiąga wartość aż 10 hPa, w pozostałych miesiącach letnich utrzymuje się w granicach 
7-8 hPa i w kolejnych miesiącach systematycznie spada. Po burzy niedosyt wilgotności 
maleje. Od maja do września jest on nawet mniejszy od średniej wartości niedosytu 
w 10-leciu, w porze letniej utrzymuje się na poziomie 4,2-4,5 hPa.

Zależność korelacyjna wilgotności od temperatury powietrza 
przed burzą

Na wykresie przedstawiającym zależność ciśnienia pary wodnej od temperatury po-
wietrza (rys. 7) uwidacznia się zbiór punktów w przedziale 12,5-28,0°C. W tych grani-
cach temperatury najczęściej możemy spodziewać się przed burzą ciśnienia pary wodnej 
wahającego się w granicach 9-23 hPa. W miarę wzrostu temperatury powietrza, do ok. 
21,0°C, może wzrastać także ciśnienie pary wodnej, które przy większej temperaturze już 
nie osiąga większych wartości.

Punkty obrazujące zależność niedosytu wilgotności od temperatury powietrza układa-
ją się wzdłuż charakterystycznej paraboli o równaniu cechującym się dużą wartością 
współczynnika determinacji R2 = 0,778 (rys. 8). Parabola ma minimum w punkcie 
T = 10,6°C.

Rys. 7. Zależność ciśnienia pary wodnej (e hPa) od temperatury powietrza (T°C)
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Rys. 8. Zależność niedosytu wilgotności (∆) od temperatury powietrza (T)

Empiryczne równania stanu atmosfery przed burzą w Warszawie

W celu przedstawienia związków wilgotności powietrza z innymi elementami meteorolo-
gicznymi przed burzą wyznaczono równanie hiperpłaszczyzny regresji (o współczynniku deter-
minacji R2 = 27,25% ):

e = 0,3632T - 0,02478p - 0,2564v + 34,585

Wzrost temperatury powietrza przed burzą o 1°C powoduje wzrost ciśnienia pary wod-
nej o 0,36 hPa, przy zmianie ciśnienia atmosferycznego o 1 hPa ciśnienie pary wodnej 
maleje nieznacznie, o 0,02 hPa. Wzrastająca zaś prędkość wiatru przynosi przed burzą 
spadek ciśnienia pary wodnej o 0,27 hPa.

Zależność temperatury powietrza od ciśnienia atmosferycznego i prędkości wiatru 
przed burzą w Warszawie opisuje równanie płaszczyzny regresji o współczynniku deter-
minacji R2 = 3,39%:

T = 0,0299p + 0,1640v - 143,959

Przy zmianie ciśnienia atmosferycznego o 1 hPa, temperatura powietrza wzrasta 
o 0,04°C, a wzrostowi prędkości wiatru o 1m/s odpowiada wzrost temperatury o 0,16°C.

Prawdopodobieństwo występowania określonych wartości 
elementów meteorologicznych przed burzą

Prawdopodobieństwo występowania określonych wartości ciśnienia atmosferycznego, 
temperatury powietrza i ciśnienia pary wodnej przed burzą charakteryzują histogramy 
(V-VIII) i wykresy dystrybuant empirycznych (I-XII) na (rys. 9-15).

Ciśnienie atmosferyczne przed burzą zmieniało się od 970,7 (2.03.1956) do 1012,3 
hPa (16.08.1952), temperatura powietrza – od 3,5 (14.04.1954) do 31,6°C (13.07.1959), 
a ciśnienie pary wodnej w przedziale – od 5,7 (17.01.1956) do 30,0 hPa (5.08.1951).
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Rys. 9. Częstość dni z burzą w zależności od ciśnienia atmosferycznego (V-VIII)

Rys. 10. Dystrybuanta empiryczna ciśnienia atmosferycznego (p) przed burzą

Rys. 11. Częstość występowania burz w zależności od temperatury powietrza 
(V-VIII)

Rys. 12. Rozkład częstości różnic temperatury powietrza przed burzą i po burzy 
(V-VIII)
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Rys. 13. Dystrybuanta empiryczna temperatury powietrza (T) przed burzą (I-XII)

Rys. 14. Częstość dni z burzą w zależności od ciśnienia pary wodnej (V-VIII)

Rys. 15. Dystrybuanta empiryczna ciśnienia pary wodnej (e) przed burzą (I-XII)

Udział opadów pochodzenia burzowego w całej sumie opadów
Opady w Warszawie są zwykle wywołane przez fronty atmosferyczne przemieszcza-

jące się znad Oceanu Atlantyckiego nad Polskę. Duże natężenie deszczów występuje prze-
ważnie podczas burz frontalnych i przy silnej konwekcji wilgotnego powietrza. Miesięcz-
ne sumy opadów w porze letniej są większe niż w zimowej, co wiąże się z występowa-
niem obfitych opadów pochodzenie konwekcyjnego (burzowego). Sumy miesięczne opa-
dów w Warszawie w latach 1951-1960 wahają się w ciągu roku od 25 mm w styczniu do 
79 mm w lipcu, a suma roczna wynosi 470 mm. Opady atmosferyczne pochodzenia bu-
rzowego w porównaniu do wszystkich opadów w latach 1951-1960 charakteryzują wy-
kresy na rysunku16.
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Rys. 16. Sumy miesięczne opadów po burzy w odniesieniu do miesięcznych sum 
opadów w latach 1951-1960

Stosunek sumy opadów burzowych do sumy miesięcznej jest największy w kwietniu 
(70,4%). W większości miesięcy, stosunek opadów burzowych do całkowitego opadu 
przekracza 50%. W lutym i grudniu nie notowano burz (tab. 1).

Tabela 1. Stosunek sum opadów w dni z burzą do sum miesięcznych (%) w latach 
1951-1960

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
19,2 0,0 60,1 70,4 62,0 49,6 38,6 58,1 56,9 56,7 21,0 0,0

Stosunek sumy rocznej opadów pochodzenia burzowego (198,5mm) do sumy rocznej 
wszystkich (opadów 469,7 mm) wynosi 42,3%.
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3.9. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na sumy dobowe opadów 
> 10 mm w Warszawie i Krakowie

Autor: Joanna M A R O S Z E K
Opiekun naukowy: Jolanta W A W E R
Analizą objęto stacje w Warszawie – miejską UW i peryferyjną Okęcie (okres 

1982- 2007) oraz stację miejską UJ w Krakowie (okres 1982-2006). Przeanalizowano łącz-
nie 386 przypadków dni kiedy w Warszawie na którejś ze stacji wystąpiła suma dobowa 
> 10 mm. Oddzielnie na każdej ze stacji było to 270 (UW) i 276 (Okęcie) takich dni. Na 
stacji Kraków-UJ w badanym okresie wystąpiło 412 dni z sumą dobową > 10 mm. Na sta-
cjach w Warszawie wysoka suma dobowa na dwóch stacjach jednocześnie wystąpiła 160 
razy. Taką zbieżność pomiędzy stacjami miejskimi (Warszawa i Kraków) stwierdzono 
w 62 przypadkach.

W analizie zwrócono uwagę na warunki pogodowe. Wśród dni z maksimami dobo-
wymi powyżej 10 mm ok. 75 % stanowią dni związane z występowaniem sytuacji cyklo-
nalnych (Warszawa 1951-1995, Maroszek, 2007). Również większość dodatnich anoma-
lii opadowych jest związana z występowaniem typów cyklonalnych (Kossowska-Cezak, 
Mrugała, 1999).W poniższej tabeli (tab. 1) zestawiono udział typów cyrkulacji w dniach 
z wysokimi (> 10 mm) sumami dobowymi opadów atmosferycznych. Na wszystkich sta-
cjach występuje ponad 90 % udział typów cyklonalnych. Pierwszym warunkiem sprzyja-
jącym pojawieniu się wysokiej sumy dobowej opadu jest więc wystąpienie cyrkulacji cy-
klonalnej.

Sytuacje w których wysoką sumę dobową opadu odnotowano w tym samym terminie 
na dwóch stacjach jednocześnie (UW i Okęcie oraz UW i UJ) występują w związku z ty-
pami cyrkulacji cyklonalnej > 0,98 (98%) przypadków. Najczęściej są związane z prze-
mieszczaniem się centrum układu niżowego lub jego zatoki nad Polską i stąd możliwe 
jest zbieżne występowanie podobnych (wysokich) sum dobowych opadów na oddalonych 
od siebie stacjach.

Na trzech stacjach wysokie sumy opadów dobowych (> 10 mm) występują najczęściej 
w sytuacji zatoki lub bruzdy niskiego ciśnienia – jest to ponad 55 % badanych przypad-
ków. Na stacji w Krakowie częściej niż w Warszawie takie sumy opadów pojawiały się 
w związku z układem wyżowym, jednak ich udział nie przekraczał 0,05 (5 % ) (rys.1).

W tabeli 2 zestawiono częstość występowania określonych sytuacji barycznych wśród 
dni z opadami o sumach dobowych > 10 mm. Porównano je z wynikami z okresu 1961-
1970 na stacji Warszawa-Okęcie otrzymanymi przez Lorenc (1978).

Z każdym układem barycznym związany jest charakterystyczny rozkład wielkości opa-
dów dobowych, szczególnie wyraźny w grupie opadów > 10 mm. Największych sum do-
bowych można spodziewać się w sytuacji zatoki lub bruzdy niskiego ciśnienia. Do tej 
grupy należą wszystkie opady typu frontalnego (zwykle udział tego typu genetycznego 
opadów jest wyższy niż 50 %, Twardosz, 2005), co uzasadnia zdecydowaną przewagę tej 
kategorii pod względem liczby przypadków oraz ich wielkości. Najniższe sumy opadów 
wśród przypadków wysokich sum dobowych występowały przy układzie wyżowym. 
W Warszawie taki układ baryczny jest przyczyną występowania sum opadów dobowych 
do 20 mm. W Krakowie na stacji UJ w tej sytuacji wystąpiło absolutne maksimum dobo-
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we opadu w badanym okresie (79 mm). W sytuacjach słabogradientowych zwykle sumy 
dobowe opadów nie przekraczały 30 mm.

Na podstawie badania typów cyrkulacji (wg kalendarza Osuchowskiej-Klein) w dniach 
z maksimami dobowymi opadów > 10 mm w Warszawie (Okęcie, 1951-1995) stwierdzo-
no, że wysokie sumy dobowe opadu najczęściej pojawiały się przy adwekcji z północne-
go-zachodu (typ cyklonalny CB) oraz z północnego-wschodu i wschodu (typ cyklonalny 
E0), (Maroszek, 2007).

W grupie opadów > 10 mm największy udział mają sytuacje synoptyczne związane 
z adwekcją mas z sektora zachodniego. Stanowią odpowiednio 66 % badanych przypad-
ków w Warszawie i 72 % w Krakowie (rys. 2). Na stacjach w Warszawie największy 
udział ma kierunek zachodni (23,8 % przypadków), w Krakowie występuje dominacja 
adwekcji z północnego-zachodu (29,1%). W półroczu ciepłym zaznacza się niewielki 
wzrost udziału adwekcji z kierunków południowych (o 3,4 % w Warszawie i 1,4 % w Kra-
kowie), kosztem udziału kierunków z sektora zachodniego. Najmniej dni o dobowej su-
mie opadów powyżej 10 mm jest związanych z adwekcją z kierunku wschodniego. Wią-
że się to z małą ilością wilgoci transportowaną w tych masach powietrza, niezbędną do 
wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych.

Podobny rozkład częstości kierunków adwekcji występuje w dniach o wyższych su-
mach dobowych opadów atmosferycznych (rys. 3). W Warszawie na obu stacjach w gru-
pie opadów dobowych > 20 mm, 30 i 40 mm dominuje kierunek południowo-zachodni. 
Na stacji miejskiej (UJ) w Krakowie jest to kierunek północno-zachodni.

Zbadano wielkość dobowych sum opadów w zależności od kierunków adwekcji mas 
powietrza (rys. 4 i 5). Największe zróżnicowanie i wielkości opadów występowały 
w związku z adwekcją z sektora zachodniego, co jest skutkiem dużej częstości tych kie-
runków adwekcji w dniach o wysokich sumach dobowych opadów.

W Warszawie na stacji miejskiej w okresie 1982-2007 największa suma dobowa opa-
du wystąpiła przy adwekcji masy ze wschodu (14.06.1999, 67,1 mm). Na stacji peryfe-
ryjnej najwyższy opad dobowy – 69,9 mm (5.08.2002) stwierdzono przy napływie masy 
powietrza z północnego-zachodu. Najwięcej przypadków sum dobowych opadów > 20 
mm występowało w związku z adwekcją z sektora zachodniego. Ekstremalnie wysokie 
sumy dobowe opadów (> 40 mm) najczęściej występują przy napływie mas powietrza 
z południowego-wschodu.

W Krakowie na stacji miejskiej w okresie 1982-2006 najwyższą sumą dobową opadu 
było 79,0 mm (24.06.1989). Tego dnia dominował napływ mas powietrza z zachodu. Po-
dobnie jak w Warszawie największa liczba dni z sumą dobową opadów > 20 mm wystę-
puje w związku z adwekcją z sektora zachodniego. Ekstremalnie wysokie sumy dobowe 
opadów w Krakowie są najczęściej związane z adwekcją mas z zachodu i północnego-za-
chodu.

Adwekcja z sektora zachodniego sprzyja również występowaniu wysokich dobowych 
sum opadów na dwóch stacjach jednocześnie. Taka zbieżność pomiędzy stacjami w War-
szawie w związku z napływem z tego sektora dotyczyła 107 przypadków (67 %). Wyso-
ki opad dobowy na stacji miejskiej w Warszawie i Krakowie w dniu o tym samym kie-
runku adwekcji stwierdzono 44 razy, z czego 34 przypadki (77 %) w dniach z adwekcją 
z sektora zachodniego.
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Na podstawie analizy występowanie opadów nawalnych w Warszawie (> 10 mm) na 
stacji Okęcie w okresie 1961-1970 Lorenc (1978) stwierdziła, że 43 % takich opadów 
występuje przy spływie z sektora zachodniego, z tego 34% przy spływie z południowe-
go-zachodu. W okresie 1982-2007 na stacji Okęcie było to 67 % (udział adwekcji z sek-
tora zachodniego), w tym spływ z południowego-zachodu obejmował 30 % przypadków. 
W okresie 1961-1970 zaznaczał się również istotny – 16 % udział spływu z kierunku po-
łudniowo-wschodniego. W okresie 1982-2007 na stacji Okęcie liczba opadów związanych 
z tym kierunkiem adwekcji stanowiła zaledwie 8% wszystkich analizowanych przypad-
ków.

W ciągu roku w Polsce w większości dni napływa masa powietrza polarnego morskie-
go, co jest związane z dominacją adwekcji z sektora zachodniego w tych szerokościach 
geograficznych. Dlatego większość dni z wysokimi dobowymi sumami opadów wystę-
puje w tej masie powietrza. W Warszawie jej udział stanowi 80% (łącznie PPm, PPmc 
i PPms), w Krakowie 84,2 % (rys. 6). Występowaniu dobowych sum opadów > 10 mm 
nie sprzyja masa powietrza polarnego kontynentalnego. W obu miastach w badanym okre-
sie wystąpiło więcej opadów w związku z adwekcją arktycznych mas powietrza niż mas 
zwrotnikowych. Jest to związane z małą częstością obecności masy zwrotnikowej w roku.

Największe zróżnicowanie dobowych sum opadów występuje w masie powierza po-
larnego morskiego (rys. 7 i 8). Opady o sumach dobowych większych niż 30 mm (w War-
szawie) nie pojawiają się w masie powietrza arktycznego. Na stacji miejskiej UW wystą-
pił jeden przypadek (na 10 dni z tą masą) ekstremalnie wysokiej sumy opadu w dniu 
z masą powietrza polarnego o odmianie kontynentalnej – 49,3 mm (6.07.1997). W masie 
powietrza zwrotnikowego najwyższą sumą opadu było – 42,8 mm (4.07.1997) na stacji 
UW oraz 52,4 mm (17.06.1991) na stacji Okęcie.

W Krakowie w okresie 1982-2006 ekstremalnie wysokie sumy opadów (> 40 mm) wy-
stępowały w każdej masie powietrza za wyjątkiem masy zwrotnikowej. W masie powie-
trza arktycznego najwyższa suma dobowa wyniosła 46,1 mm (7.09.1996). W powietrzu 
polarnym kontynentalnym było to 47,1 mm (29.08.1996). W masie powietrza zwrotniko-
wego – 32,2 mm (4.08.1991).

W zależności od typu masy powietrza polarnego morskiego można spodziewać się 
różnych sum dobowych opadów atmosferycznych. W Warszawie najniższe sumy opadów 
w grupie opadów w masie powietrza polarnego morskiego związane były z typem cie-
płym. W Krakowie ekstremalne sumy dobowe opadów pojawiały się we wszystkich ty-
pach. Absolutne maksimum dobowe opadu wystąpiło w masie powietrza polarnego mor-
skiego ciepłego. Z badań prowadzonych przez Twardosza (2005) wynika, że w okresie 
1886-2002 w Krakowie najwięcej dni z opadem (> 0,1 mm) generowała masa powietrza 
polarnego morskiego, z czego połowa dni z opadem występowała w masie powietrza sta-
rego. W grupie dni o sumach dobowych wyższych niż 10 mm (1982-2006) z typem sta-
rym (PPms) było związanych jedynie 23 % opadów. Aby suma dobowa opadu przekro-
czyła wartość 10 mm konieczne jest wystąpienie masy o większym zasobie wilgoci.

Suma opadów atmosferycznych jest w znacznym stopniu uwarunkowana sytuacją syn-
optyczną. W celu określenia sytuacji najbardziej sprzyjających występowaniu wysokich 
(> 10 mm) sum dobowych opadów (w Warszawie i Krakowie) posłużono się klasyfikacją 
obejmującą 12 typów sytuacji synoptycznych. Wyróżniono następujące sytuacje: przej-
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ście frontów – ciepłego, chłodnego, okluzji oraz całego układu z dwoma frontami (Fc, 
Fch, Fok, Un), centrum niżu (N), zatoka niżowa (Nz), bruzda niskiego ciśnienia (Nb), 
skraj niżu (Ns), sytuacja słabogradientowa niżowa (Nsg), ciepły wycinek niżu (C), cen-
trum, klin lub wał wyżowy (W), sytuację słabogradientowa wyżową (Wsg).

W Warszawie w pierwszych 18 godzinach trwania doby opadowej (doba pomiaru 1) 
najczęściej warunki meteorologiczne związane były z przejściem frontu chłodnego (20,2 
%), centrum niżu (15,3%) oraz zatoki niskiego ciśnienia (14,05). Dni z wysokimi suma-
mi opadów z częściej uwarunkowane były przejściem frontu ciepłego niż okluzji. Sytu-
acje związane z szybkim przejściem całego ośrodka niżowego z układem frontów (Un) 
występują rzadko w ciągu roku, jednak są sytuacją bez wątpienia sprzyjającą pojawianiu 
się sum opadów atmosferycznych > 10 mm

W Krakowie sytuacją najbardziej sprzyjającą pojawianiu się wysokich sum dobowych 
opadów jest przejście frontu chłodnego (27,2 % przypadków). Kolejnymi sytuacjami są: 
przejście zatoki niżowej (16,2 %) oraz przejście centrum niżu (10,9 %).

W drugiej części doby opadowej (ostatnie 6 godzin, doba pomiaru 2), która przypada 
na godziny poranne zwykle występują opady o niewielkich sumach cząstkowych – jak 
wynika z badań Twardosza (2005). Jednak w pewnych sytuacjach opady te mogą w istot-
ny sposób rzutować na sumę dobową. Dlatego w analizie dobowych sum opadów ważne 
jest aby nie kończyć obserwacji na dobie zegarowej a prześledzić zmiany na kolejnych 
mapach synoptycznych

W Warszawie pod koniec doby największy udział ma sytuacja zatoki niżowej – 16,9 
%. W 66 % przypadków była ona poprzedzona (doba 1) wcześniejszym przejściem fron-
tu lub układu niżowego (32 %). W tym terminie obserwuje się wysoki (14, 7 %) udział 
sytuacji związanych z wyżami atmosferycznymi. W 88 % były to jednak nowe układy ba-
ryczne – w pierwszej części doby występowały warunki cyklonalne.

W Krakowie pod koniec doby opadowej (doba 2) dominacja sytuacji wyżowych jest 
już bardzo wyraźna, ich udział stanowi 25,0 % badanych dni. Jednak zaledwie 16 (4 %) 
z pośród 103 dni z wyżem w tym terminie wystąpiło w wyniku kontynuacji warunków 
z poprzedniego terminu obserwacji (doba pomiaru 1). Podobnie jak na początku doby 
opadowej często występowały sytuacje zatoki niżowej (19,4 %) i frontu chłodnego 
(18,0%).

W większości dni pojawianie się dobowej sumy opadu > 10 mm związane jest z wy-
stępowaniem sprzyjających sekwencji sytuacji synoptycznych i poprzedzone mniejszymi 
(pod względem sumy) epizodami opadowymi. Potwierdza to wysoki udział sytuacji zwią-
zanych z zatoką niżową oraz wystąpieniem frontu chłodnego w kolejnych terminach. Ta-
kie zależności wystąpiły na wszystkich badanych stacjach.

Dobowe sumy opadu > 10 mm w obu miastach, w ponad 80 % przypadków występo-
wały w sytuacji kiedy w trzech kolejnych terminach (doba poprzedzająca oraz kolejne dni 
pomiaru) występowała sytuacja synoptyczna kształtowana przez układ niżowy.

Następowanie po sobie różnych typów sytuacji synoptycznych w kolejnych terminach 
obserwacji (w ok. 80 % badanych przypadków) wskazuje na dużą dynamikę zmian, która 
szczególnie sprzyja występowaniu wysokich (> 10 mm) sum dobowych opadów atmosfe-
rycznych. W Warszawie wystąpiło 20 przypadków z przejściem frontu atmosferycznego 
w trzech kolejnych terminach. W Krakowie taka sekwencja wystąpiła 12 razy. Pogodę 
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kształtowaną przez zatokę niżową w trzech kolejnych dniach stwierdzono w Warszawie 
w 4 przypadkach, w Krakowie 6 – krotnie. Następowanie po sobie frontu ciepłego, ciepłe-
go wycinka niżu i frontu chłodnego (Fc-C-Fch) stwierdzono jedynie w Krakowie (3).

Zbadano rozkład sum dobowych opadów w poszczególnych typach sytuacji synop-
tycznych (rys. 13-15). Na stacjach w Warszawie największe zróżnicowanie sum stwier-
dzono w sytuacji związanej z przemieszczaniem się nad Polską Środkową centrum niżu 
(N), w Krakowie w zatoce niskiego ciśnienia (Nz). Najwięcej ekstremalnych sum opadu 
(> 40 mm) związanych było z sytuacjami przejścia frontów atmosferycznych.

We wcześniejszych publikacjach – Lorenc (1978) i Hipnarowicz (2003) prezentowa-
no podział opadów > 10 mm w zależności od typu genetycznego. W tabeli 4 zestawiono 
wyniki badań z trzech okresów – stacja Okęcie oraz ze stacji miejskich w Warszawie 
i Krakowie.

Przyjęty okres badawczy 1982-2007 stanowi przedłużenie publikowanej dotychczas 
serii wyników. Największy udział wśród wysokich sum dobowych (> 10 mm) stanowią 
opady związane ze strefą frontu. Wzrasta liczba opadów związanych z ośrodkami niżo-
wymi (bez frontów). Najniższy udział mają opady wewnątrz jednorodnych mas powie-
trza, co wynika ze stosunkowo niewielkiej częstości pojawiania się takich sytuacji syn-
optycznych w roku.
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Tabela 1. Udział sytuacji cyklonalnych i antycyklonalnych w dniach z wysokimi sumami 
dobowymi opadów w Warszawie (1982-2007) i Krakowie (1982-2006)

Półrocze ciepłe Półrocze chłodne Rok
Cykl. Antycykl.. Cykl. Antycykl. Cykl. Antycykl.

Warszawa UW 961 39 939 6,1 95,6 4,4
Waszawa-Okęcie 94,4 5,6 91,1 8,9 93,8 6,2
Kraków UJ 93,6 6,4 97,6 2,4 94,4 6,6
UW i Okęcie 99,2 0,8 96,6 3,4 98,7 1,3
UJ i UW 98,0% 2,0% 90,5% 95% 96,8% 3,2%
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Tabela 2. Częstość sum dobowych opadów atmosferycznych > 10 mm w dniach z okre-
śloną sytuacją baryczną – porównanie

Częstość (%) sum opadów 
> 10mm

Okęcie 
1951-1960

Okęcie 
1982-2007

UW
1982-2007

UJ
1982-2006

Zatoki niskiego ciśnienia 57,7 56,5 56,3 61,2
Sytuacje słabogradientowe 16,0 2,9% 4,8 1,0
Ośrodki niskiego ciśnienie 15,4 34,0 33,7 30,3
Bruzdy niskiego ciśnienia 5,8 2,9 2,6 1,9
Brzegowe strefy wyzów 5,1 4,7 2,6 5,6

Tabela 3. Dynamika zmian sytuacji synoptycznych w Warszawie 
i Krakowie (na podstawie sekwencji sytuacji synoptycznych)

Takie same sytuacje
Warszawa Kraków

Liczba Udział (%) Liczba Udział (%)
3 27 7,0 30 7,3
2 44 11,4 56 13,6
0 315 81.6 326 79,1

Tabela 4. Typy genetyczne opadów(> 10 mm) w różnych okresach badawczych.

Opady > 10 mm
Warszawa-Okęcie Warszawa 

UW
Kraków

UJ1961-1970 1971-1980
1982-2007

Lorenc Hipnarowicz 1982-2007 1982-2006
Strefa frontu 65 56 50 51 54
Wewnątrz mas 20 9 12 12 15
Ośrodki niżowe 15 35 38 37 32

Rys. 1. Udział (stosunek liczbowy) sytuacji barycznych w dniach o wysokich sumach 
dobowych opadów w Warszawie (1982-2007) i Krakowie (1982-2006)
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Rys. 2. Częstość (%) kierunków adwekcji w ciągu roku w dniach z opadami 
dobowymi powyżej 10 mm w Warszawie (1982-2007) i Krakowie (1982-2006)
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Rys. 3a. Udział (% ) wszystkich przypadków) kierunków adwekcji w dniach z 
opadami dobowymi > 20, 30 i 40 mm w Warszawie (UW i Okęcie)
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Rys. 4. Rozkład wysokich sum dobowych opadów atmosferycznych w zależności 
od kierunku adwekcji. Warszawa 1982-2007

Rys. 5. Rozkład wysokich sum dobowych opadów atmosferycznych w zależności 
od kierunku adwekcji. Kraków 1982-2006
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Rys. 7. Sumy dobowe opadów atmosferycznych > 10 mm w różnych masach 
powietrza. Warszawa 1982-2007

Rys. 8. Sumy dobowe opadów atmosferycznych > 10 mm w różnych masach 
powietrza. Kraków 1982-2006.
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Rys. 9. Sytuacje synoptyczne i ich częstość w dniu (1) o wysokiej sumie dobowej 
opadu. 1982-2007

Rys. 10. Sytuacje synoptyczne i ich częstość w dniu (1) o wysokiej sumie 
dobowej opadu. Kraków 1982-2006

Rys. 11. Sytuacje synoptyczne i ich częstość w dniu (2) o wysokiej sumie 
dobowej opadu. Warszawa 1982-2007
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Rys. 12. Sytuacje synoptyczne i ich częstość w dniu (2) o wysokiej sumie 
dobowej opadu. Kraków 1982-2006

Rys. 13. Dobowe sumy opadów (> 10 mm) w typach sytuacji synoptycznych 
w Warszawie – UW 1982-2007, * dopisano liczbę dni z sumą dobową opadu 

> 40,0 mm

Rys. 14. Dobowe sumy opadów (> 10 mm) w typach sytuacji synoptycznych 
w Warszawie – Okęcie 1982-2007
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Rys. 15. Dobowe sumy opadów (> 10 mm) w typach sytuacji synoptycznych 
w Krakowie – UJ 1982-2006
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3.10. Ostrość i śnieżność zim w Warszawie w latach 1965-1995

Autor: Rafał PŁAŻEWSKI
Opiekun naukowy: Urszula KOSSOWSKA-CEZAK

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie warunków termicznych i śnieżnych w zimie w latach 
1965- 1995. Określono charakter zmian warunków termicznych i śnieżnych podczas każ-
dej z zim. Wykazano także różnice warunków termicznych i śnieżnych między zimami 
w 30-leciu.

Praca składa się z dwóch podstawowych rozdziałów. Drugi rozdział pracy dotyczy 
warunków termicznych. W pierwszym podrozdziale opisano ogólne warunki termiczne 
w miesiącach zimowych. W następnym dokonana została próba ustalenia relacji między 
poszczególnymi miesiącami zimowymi, a w kolejnym opisano zmiany termiczne zim 
w wieloleciu. Trzeci podrozdział dotyczy zagadnienia długości zim oraz zmian długości 
zim w wieloleciu.

W czwartym rozdziale pracy scharakteryzowano warunki śnieżne podczas zim. Opisa-
no ogólne cechy śnieżności zim, a także zmiany charakterystyk śnieżności w 30-leciu. Do-
konano także próby wykazania zależności śnieżności od warunków termicznych i opadów.

W ostatnim rozdziale przedstawiono ogólny zarys warunków termicznych i śnieżnych 
w zimie, a także wnioski końcowe dotyczące tych zagadnień.

Materiały źródłowe i metody opracowania
Materiałem wyjściowym do opracowania były dane z lat 1966-1995 ze stacji Warsza-

wa-Okęcie uzyskane w Zakładzie Klimatologii WGSR. Do opracowań termicznych wy-
korzystano wartości średniej temperatury miesięcznej i liczbę dni charakterystycznych 
w poszczególnych miesiącach. Materiały zostały uzupełnione średnimi miesięcznymi 
z roku 1965, a także codziennymi wartościami temperatury otrzymanymi od dr U. Kos-
sowskiej-Cezak. W opracowaniach śnieżności wykorzystano dane dotyczące średniej 
i maksymalnej grubości pokrywy śnieżnej, a także liczby dni z opadem śniegu i liczby 
dni z pokrywą śnieżną. Materiały uzupełniono danymi z rocznika opadowego 1965.

W pracy zastosowano podstawowe metody statystyczne. W rozdziale opisującym re-
lacje między średnią temperaturą poszczególnych miesięcy zastosowano tzw. podział trój-
klasowy równoprawdopodobny, a wyniki zweryfikowano za pomocą testu χ2.

Daty początku i końca zim oparte na średnich miesięcznych wyznaczono metodą gra-
ficzną (metoda Gumińskiego). Daty początków i końca zim na podstawie wartości dobo-
wych obliczono przyjmując za nie daty pierwszego i ostatniego dnia zimowego.

Wyniki badań
Celem pracy było zbadanie zim pod kątem warunków termicznych i śnieżnych w War-

szawie w latach 1965-1995. Najczęściej za zimę przyjmuje się okres trzymiesięczny – od 
grudnia do maja – tzw. zima meteorologiczna (Piotrowicz, 2000). Tak pojęta zima jest 
także podstawowym przedmiotem badań w pracy. Ponieważ warunki pogodowe kojarzo-
ne z zimą (temperatura niższa od 0°C i opady śniegu) nie ograniczają się tylko do trzech 
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miesięcy w roku, uwzględniono także miesiące, w czasie których warunki te wystąpiły 
(październik i listopad oraz marzec, kwiecień i maj).

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tab. 1-7 i na wykresach rys. 1-16.
Ostrość zim jest w pracy jednoznaczna z warunkami termicznymi. Do opisu ostrości 

użyto następujących charakterystyk: średnia temperatura zimy i każdego z miesięcy wcho-
dzących w jej skład oraz dni zimowych (średnia temperatura dobowa < 0°C).

Opisu śnieżności dokonano na podstawie takich charakterystyk śnieżności, jak: licz-
ba dni z opadem śniegu i z pokrywą śnieżną oraz średnia i maksymalna grubość pokry-
wy śnieżnej.

W pracy zbadano przebieg każdej z charakterystyk tak średni w ciągu zimy, jak i z 
roku na rok w 30-leciu. Została także podjęta próba ustalenia związków między średnią 
temperaturą kolejnych miesięcy zimowych, a także związków między warunkami opado-
wymi w zimie.

Średnio w 30-leciu najchłodniejszym miesiącem w zimowym jest styczeń (-2,6°C), 
drugim luty (-1,6°C), a najcieplejszy jest grudzień (-0,6°C).Taka kolejność średniej tem-
peratury miesięcy zimowych jest także widoczna w analizie innych okresów badawczych 
(1951-2000). Można więc stwierdzić, że taki przebieg średniej temperatury miesięcznej 
jest cechą charakterystyczną klimatu Polski.

Kolejność miesięcy zimowych w zależności od średniej temperatury była różna w cza-
sie poszczególnych zim. Styczeń jest nie tylko średnio najchłodniejszym miesiącem, ale 
także najczęściej (55 %) w badanych 30 zimach. Drugim miesiącem pod tym względem 
okazał luty (27 %), i w końcu grudzień (12%). 

W pracy wydzielono typy zim na podstawie kolejności rosnącej temperatury średniej. 
Okazało się, że najczęściej (30 %) występował typ zimy z najchłodniejszym styczniem 
i najcieplejszym grudniem (typ S L G). Jest to więc taka sama kolejność jak w przypadku 
średnich 30-letnich. Okazało się, że zimy o kolejności podobnej do średniej wieloletniej 
były chłodniejsze niż przeciętnie (o 1°C). Najchłodniejsze jednak były zimy z najchłod-
niejszym lutym i najcieplejszym grudniem (-4,7°C). Najcieplejsze natomiast (-0,3°C) oka-
zały się zimy także z najchłodniejszym lutym, ale z najcieplejszym styczniem (typ L G S).

W pracy ustalono związki między średnią temperaturą miesięcy zimowych, a także 
miesięcy pobocznych (listopad i marzec) ze średnią temperaturą zimy. Stwierdzono, że 
po miesiącach o danym znaku odchylenia często występuje miesiąc o takim samym zna-
ku, najrzadziej natomiast o znaku przeciwnym, co potwierdza wyniki wcześniejszych ba-
dań (Merecki, 1914; Kuziemska 1971). Najsilniejszy był związek między styczniem a lu-
tym. Uzyskane wyniki nie są jednak istotne statystycznie. Prawdopodobieństwo tego, że 
uzyskany rozkład nie był przypadkowy wahało się od 50 do 75 %. Zbadano także zależ-
ności między temperaturą zimy a miesięcy pobocznych (listopad i marzec). Uzyskane wy-
niki świadczą o tym, że istnieje związek średniej temperatury marca i zimy (XII-II). Po 
zimie z dodatnim lub ujemnym odchyleniu temperatury, częściej marzec także ma odchy-
lenie podobnego znaku. W przypadku listopada uzyskany rozkład jest bardziej zbliżony 
do równoprawdopodobnego, co świadczy o tym, że temperatura w listopadzie danego se-
zonu ma niewielki wpływ na temperaturę następującej po nim zimy.

W pracy przeanalizowano również przebieg średniej temperatury zimy i każdego 
z miesięcy w 30-leciu. Zakres średniej temperatury w miesiącach zimowych był większy 
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niż w innych porach roku. Największą zmiennością (l5,5°C) cechował się styczeń: od 
-12,3°C w 1987 do 3,2°C w 1983. Mniejszym zakresem średniej temperatury (14,3°C) 
cechował się luty: od -9,6°C w 1985 do 4,7°C w 1990. Najchłodniejszy grudzień wystą-
pił w 1969 r. – -8,5°C, a najcieplejszy w roku 1971 3,1°C tzn. 12,6 °C. Średnia tempera-
tura tych trzech miesięcy składa się na średnią temperaturę zimy i jest to podstawowy 
wskaźnik jej ostrości. Spośród zim w badanym 30-leciu najbardziej ostra okazała się zima 
1970 – -6,7°C, a najłagodniejszą zima 1990 – 2,5°C. Zakres średniej temperatury zimy 
wyniósł w badanym 30-leciu 9,2°C i był węższy niż w pojedynczych miesiącach.

Cechą charakterystyczną okresu zimowego jest to, że ujemne odchylenia temperatu-
ry średniej są zwykle większe niż odchylenia dodatnie. Ich liczba jest natomiast mniej-
sza. Najbardziej jest to widoczne w grudniu, kiedy najchłodniejszy grudzień był aż o 7,8°C 
chłodniejszy od przeciętnego, podczas gdy najcieplejszy różnił się od przeciętnego tylko 
o 3,7°C. Co pewien okres zdarzają się miesiące o wyjątkowo niskiej średniej temperatu-
rze. Ostatnim tak mroźnym miesiącem był styczeń 1987 (-12,3°C), kiedy w Warszawie 
zanotowano najniższa temperaturę w opisywanym 30-leciu – -30,7°C.

W pracy stwierdzono rosnącą tendencję temperatury w zimie, co potwierdzają wcze-
śniejsze badania (Boryczka i in., 2002). O rosnącej tendencji temperatury w zimie świad-
czą obliczone równania prostej regresji temperatury w 30-leciu w Warszawie. Wystąpiła 
ona we wszystkich miesiącach zimowych, przy czym najbardziej wzrastała średnia tem-
peratura stycznia (ponad 5°C/30 lat). Średni wzrost temperatury całej zimy wyniósł na-
tomiast 2,7 C, a więc znacznie więcej niż w okresie 1779-1990.

Bardzo mroźne zimy wystąpiły w Warszawie w latach 60. (1968; – 4,9 °C). Na począt-
ku lat 70.(1970; -6,7°C) oraz w latach 80 (1985; -6,3°C). Łagodne zimy wystąpiły w poło-
wie lat 70. (1975; 1,2°C), w końcu lat 80. i w latach 90. (1990; 2,5°C). Rosnąca tendencja 
temperatury w 30-leciu może też być związana z nakładaniem się dłuższych cykli tempe-
ratury – około kilkunastoletnich oraz około 100-letnich (Boryczka, Stopa-Boryczka, 2002).

Typowo zimowe warunki pogodowe (temperatura niższa od 0°C i opady śniegu) mogą 
wystąpić także podczas innych miesięcy w roku – od października do maja. Ważną cha-
rakterystyką ostrości zim są daty jej początku i końca oraz czas jej trwania. W celu ich 
wyznaczenia zastosowano metodę Gumińskiego opartą na średniej temperaturze miesięcz-
nej. Średnio zima zaczynała się 6 grudnia, a kończyła 27 lutego i trwała 84 dni. Jednak 
daty początku i końca zim ulegały dużym zmianom z roku na rok. Zimy zaczynały się 
coraz później (ok. 5 dni/10 lat) i kończyły coraz wcześniej (ok. 5 dni/10 lat). Ważną ce-
chą było to, że zimy ostre kończyły się później niż zimy łagodne. Warunki termiczne 
w czasie zimy miały natomiast niewielki związek z datą jej początku.

Czas trwania zimy w latach 1965-1995 ulegał zmianom z roku na rok – od 0 dni, tzn. 
braku zimy termicznej, kiedy średnia temperatura żadnego z miesięcy nie spadła poniżej 
0°C, w latach 1988-1990 do 119 dni w sezonie 1969. Ponieważ metoda opiera się na śred-
nich wartościach temperatury, widoczny jest związek długości zimy i średniej temperatu-
ry zimy. Współczynnik korelacji średniej temperatury zimy (XII- II) i jej długości wy-
niósł 0,8. Zimy mroźne są więc jednocześnie długie. Ponieważ w zimie w 30-leciu ten-
dencja temperatury była rosnąca, czas trwania zimy ulegał skracaniu. Spadek ten w po-
równaniu ze średnim czasem trwania zimy był bardzo duży i wyniósł około 14 dni/10 lat. 
Zimy w opisywanym 30-leciu stawały się coraz łagodniejsze i krótsze.
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Styczeń okazał się miesiącem, w którym większość charakterystyk śnieżności była 
największa. Jedynie średnia grubość pokrywy śnieżnej w dniach jej faktycznego wystę-
powania była największa w lutym.

O ile średnia liczba dni z opadem śniegu we właściwych miesiącach zimowych jest 
w miarę wyrównana (10 dni w lutym i w grudniu, 12 w styczniu), to liczba dni z pokry-
wą śnieżną jest bardziej zróżnicowana – od 12 w grudniu do 19 dni w styczniu. Najwyż-
sza średnia miesięczna grubość pokrywy jest w lutym 9 cm, ale w styczniu jest ona nie-
wiele mniejsza 8 – cm. Większa grubość pokrywy śnieżnej w lutym jest efektem pozo-
stałości części pokrywy śnieżnej powstałej wcześniej i dodatkowych opadów śniegu w lu-
tym. Jednak grubość pokrywy śnieżnej z uwzględnieniem wszystkich dni w miesiącu naj-
większą wartość (4,7 cm) przyjmuje w styczniu.

Podobnie jak warunki termiczne, tak i warunki śnieżne w czasie zim ulegały w War-
szawie wahaniom z roku na rok. Wszystkie opisywane charakterystyki cechują się dużą 
zmiennością. Zakres liczby dni z opadem śniegu wyniósł od 19 dni (1990) do 50 dni 
(1968). Zakres liczby dni z pokrywa śnieżną był znacznie większy od – 11 dni (1989) do 
90 dni (1970 – cały okres trzymiesięczny). Na szczególną uwagę zasługuje przebieg śred-
niej grubości pokrywy śnieżnej. Charakterystyczne jest występowanie co kilka lat zim, 
podczas których grubość pokrywy śnieżnej jest kilkakrotnie wyższa niż przeciętnie. Tak 
było w czasie zimy 1979, kiedy to intensywne opady śniegu spowodowały paraliż komu-
nikacyjny w Polsce, a maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła aż 70 cm.

Wszystkie charakterystyki śnieżności cechowały się tendencją malejącą. Szczególnie 
uwidacznia się to w liczbie dni z pokrywą śnieżną, której spadek w 30-leciu wyniósł po-
nad 11 dni/10 lat. Spadek liczby dniu z opadem śniegu było o rząd wielkości mniejszy 
(ok. l dni/10 lat).

Liczba dni z opadem śniegu różni się od liczby dni z pokrywa śnieżną. W czasie zim 
łagodnych przeważają dni z opadem śniegu, np. w czasie zimy 1988 było dwukrotnie wię-
cej dni z opadem śniegu niż z pokrywą śnieżną. Natomiast odwrotnie jest w czasie zim 
ostrych, np. w zimie 1969 (-4,9°C) było ponad dwukrotnie więcej dni z pokrywą śnież-
ną niż z opadem śniegu.

W pracy ustalono związki między pokrywą śnieżną a opadami. Okazało się, że zwią-
zek charakterystyk śnieżności z ilością opadów nie jest jednoznaczny. Taka sama grubość 
pokrywy śnieżnej może wystąpić w czasie zim o różnej sumie opadów, a z drugiej stro-
ny – w czasie zim o podobnej sumie opadów grubość pokrywy śnieżnej, a także liczba 
dni z pokrywą śnieżną może być zupełnie inna. Większy jest natomiast związek między 
sumą opadów a liczbą dni z opadem śniegu.

Większy związek pokrywa śnieżna wykazuje z warunkami termicznymi. Długi czas 
jej zalegania ma miejsce podczas zim o niskiej temperaturze, do utrzymywania się pokry-
wy śnieżnej niezbędne jest bowiem utrzymywanie się temperatury niższej od 0°C. Naj-
dłuższym czasem zalegania pokrywy śnieżnej w 30-leciu w Warszawie cechowała się naj-
mroźniejsza zima 1970 (-6,7°C). W czasie najłagodniejszych zim (1989 2,3°C i 1990 
2,5°C) pokrywa śnieżna zalegała najkrócej (1989 – 11 dni, 1990 – 12 dni). Jeśli zimą mro-
zom towarzyszy duża ilość opadów, grubość pokrywy śnieżnej może być znacząca Tak 
było w zimie 1979 (-5,4°C, 103 mm), kiedy zanotowano największą grubość pokrywy 
śnieżnej w latach 1965-1995 – 70 cm.
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Przeprowadzone badania potwierdziły wielką zmienność warunków termicznych 
i śnieżnych okresu zimowego w Polsce, a także wykazały, że proces współczesnego ocie-
plenia zaznaczył się nie tylko w rosnącej temperaturze i skróceniu zimy, ale także wyraź-
nym złagodzeniu śnieżności zim.

Tabela l. Temperatura średnia miesięczna i wybranych chłodnych okre-
sach roku (Warszawa-Okęcie, 1965-1995)

Temparatura (°C) XI XII I II III XII-II
Średnia 2,9 -0,6 -2,6 -1,6 2,6 -1,6
Maksymalna 5,6 1,8 0,0 1,5 6,6 1,1
Minimalna 0,5 -2,9 -5,3 -4,4 -1,0 -4,2
Śr. amplituda dobowa 5,1 4,7 5,3 5,9 7,6 5,3

Tabela 2. Typy zim w zależności od kolejności 
średniej temperatury miesięcznej

Liczebność Śr. temperatura (°C)
SLG 9 -2,6
S G L 7,5 -1,1
L S G 5 -4,7
L G S 4 -0,3
G S L 4,5 -1,2
G L S 0 -

Tabela 3. Odchylenia od średniej (°C) skrajnych 
termicznie zim oraz miesięcy zimowych

XII I II Zima
najchłodniejszy 7,9 9,7 8,0 5,1
najcieplejszy 3,7 5,8 6,3 4,1

Tabela 4. Zmiany temperatury °C/10 lat
XII I II Zima (XII-II)
0,66 1,66 0,34 0,89

Tabela 5. Średnia, odchylenia standardowe i tendencja dni z opadem śniegu i pokrywą śnieżną 
w latach 1966-1995

Średnia Odch. stand. Tendencje (/10lat)
Dni z opadem śniegu (XII-II) 32 7,9 -1,5
Dni z opadem śniegu w całym okresie zimowym 47 10,2 -1,1
Dni z pokrywą śnieżna w okresie (XII-II) 44 19,4 -11
Dni z pokrywa śnieżna w całym okresie zimowym 54 24 -12

Tabela 6. Średnia, odchylenie standardowe i tendencja grubości 
pokrywy śnieżnej (cm) w latach 1966-1995 w czasie zimy (XII-II)

Grubość Średnia Odch. stand. Tendencje (/l0 lat)
W dni z pokrywą 7,5 6,8 -1,5
Wszystkie dni 4,7 6,3 -1,7
Maksymalna 21,3 14,1 -1,0
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Tabela 7. Związek między grubością pokrywy śnieżnej i sumy 
opadów

Grudzień
Śnieżny Normalny Mało śnieżny

Wilgotny 6 2 2
Normalny 2 4 4
Suchy 2 3 5

Styczeń
Wilgotny 3 5 3
Normalny 4 4 2
Suchy 2 3 5

Luty
Wilgotny 2 4 4
Normalny 2 4 4
Suchy 6 3 1

Zima
Wilgotny 3 2 4
Normalny 3 4 4
Suchy 4 4 2

Rys. 1. Zmiany średniej temperatury w grudniu

Rys. 2. Zmiany średniej temperatury w styczniu
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Rys. 3. Zmiany średniej temperatury w lutym

      

Rys. 4. Zmiany średniej temperatury w zimie

Rys. 5. Długość zimy wyznaczona na podstawie średniej temperatury miesięcznej
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Rys. 6. Długość zimy wyznaczona na podstawie pierwszego i ostatniego dnia zimowego

Rys. 7. Średnia liczba dni z opadem śniegu i pokrywą śnieżną

Rys. 8. Średnia grubość pokrywy śnieżnej w dniach jej rzeczywistego występowania
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Rys. 9. Średnia grubość pokrywy śnieżnej w poszczególnych miesiącach

Rys. 10. Liczba dni z opadem śniegu w latach 1966-1995 w czasie zimy (XII-II)

Rys. 11. Liczba dni z pokrywą śnieżną w latach 1966-1995 w czasie zimy (XII-II)
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Rys. 12. Stosunek liczby dni z opadami śniegu do liczby dni z pokrywą śnieżną

Rys. 13. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej (cm) w czasie zimy (XII-II)

Rys. 14. Średnia grubość pokrywy śnieżnej (cm) w czasie zimy (XII-II) w dniach 
rzeczywistego występowania
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Rys. 15. Liczba dni z opadem (w tym z opadem śniegu) w poszczególnych miesiącach 
w Warszawie w latach 195-1995

Rys. 16. Udział (%) dni z opadem śniegu w ogólnej liczbie dni z opadem
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3.11. Charakterystyka warunków odczuwalnych otoczenia Warszawy 
na przykładzie stacji Okęcie w latach 1966-1970

Autor: Magdalena S Z U L C - B O M B A
Opiekun naukowy: Maria K O P A C Z - L E M B O W I C Z
Celem pracy nie jest opisanie cech klimatu miasta, ale terenów sąsiadujących z wiel-

kim miastem. Klimat obszarów położonych na obrzeżach miasta jest nie tylko wynikiem 
ukształtowanego klimatu pewnej jednostki fizycznogeograficznej, ale także uwarunkowa-
ny jest bliskim sąsiedztwem miasta.

Poza opracowaniem charakterystyk bioklimatycznych obszaru pozamiejskiego (na 
podstawie danych ze stacji Warszawa-Okęcie) należy spodziewać się odpowiedzi na py-
tanie; czy miasto Warszawa może przekazywać pewne cechy klimatu miejskiego obsza-
rom sąsiednim, położonym od południowo-zachodniej strony śródmieścia. W związku 
z tym, konieczne było poznanie istoty zróżnicowania bioklimatycznych warunków od-
czuwalnych między tymi dwoma obiektami. Informacje dotyczące bioklimatu Warszawy 
są zawarte w pracy magisterskiej B. Mossakowskiej (1991) opracowanej równolegle z ni-
niejszą pracą w Zakładzie Klimatologii IGSR UW. Obejmuje ona ten sam okres badań 
1966-1970 r., ten sam materiał badawczy (pomiary tych samych elementów meteorolo-
gicznych, w identycznych godzinach), a także zastosowano podobne metody opracowa-
nia.

Metody badań bioklimatu
Warunki higrotermiczne środowiska atmosferycznego kształtowane są przez tempera-

turę powietrza (T), wilgotność względną (f) i ruch powietrza (v). Odgrywają one ogrom-
ną rolę w bilansie cieplnym ustroju ludzkiego i w jego subiektywnym odczuciu zimna lub 
ciepła. Do każdego układu tych elementów meteorologicznych organizm człowieka przy-
stosowuje się dzięki procesowi termoregulacji, a do zmian przystosowuje się dzięki pro-
cesowi adaptacji. Warunki środowiska, w których zachowana jest równowaga cieplna 
ustroju, tzn. kiedy utrata ciepła jest równa jego produkcji w procesach fizjologicznych, 
nazywamy stanem komfortu termicznego (wtedy system termoregulacji znajduje się w sta-
nie fizjologicznego spokoju). Natomiast w sytuacjach, kiedy organizm musi bronić się 
przed nadmiarem zimna lub ciepła, mówimy o stanie dyskomfortu bądź z powodu prze-
chłodzenia, bądź przegrzania.

Ocenę komfortu termicznego, w rozumieniu bioklimatologii, przeprowadza się naj-
częściej na podstawie temperatury efektywnej (TE). Jest to zespołowy wskaźnik klimatu 
odczuwalnego, który uwzględnia oddziaływanie na organizm ludzki trzech elementów 
meteorologicznych: temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru. Został on 
opracowany w Stanach Zjednoczonych w latach 30-tych naszego wieku, a jego wartości 
uzyskano badając populacje liczące tysiące osób. Ludzie ci byli poddawani działaniu wy-
mienionych elementów meteorologicznych w różnych jego kombinacjach, w komorach 
klimatycznych. Określali swoje subiektywne odczucia ciepła, ale równocześnie badano 
cały szereg obiektywnych objawów, jak: temperatura skóry, ciśnienie tętnicze, tętno i inne. 
Widać więc, że temperatura efektywna jest nie tylko fizycznym, ale w pewnej mierze i fi-
zjologicznym wskaźnikiem klimatu odczuwalnego.



124

Opracowano trzy rodzaje temperatury efektywnej:
• uwzględniającą tylko wpływ temperatury powietrza i wilgotności względnej (przy 

założeniu bezruchu powietrza) – do oceny warunków odczuwalnych w pomiesz-
czeniach, dla v = 0:

TE = T - 0,4 (T - 10)(1 - 0,01f)

• poza temperaturą powietrza i wilgotnością względną, uwzględniającą dodatkowo 
wpływ ruchu powietrza (dla v>0) do oceny warunków odczuwalnych na otwartej 
przestrzeni (wzór empiryczny Missenarda):

TE = 37 - (37 - T)((0,68 - 0,0014 f + (1,76+1,4v0,75)-1)-1 - 0,29T(1-0,01f)

gdzie: T – temperatura powietrza (°C), f – wilgotność względna powietrza (%), v – 
prędkość wiatru (m/s).

• tzw. radiacyjną temperaturę efektywną (TE), w skład której wchodzi także wiel-
kość promieniowania pochłoniętego przez powierzchnię skóry bądź odzieży – jej 
zastosowanie dotyczy głównie helioterapii.

W pracy został wykorzystany wzór Missenarda. Temperatura efektywna zostanie omó-
wiona w aspekcie zmian jej wartości w przebiegu pięcioletnim, średnim dziennym i ter-
minowym. Ponadto posłuży ona do określenia częstości występowania dni z konkretny-
mi stopniami odczuwalności termicznej. One z kolei pozwolą na opisanie stopnia bodź-
cowości bioklimatu. Dla niektórych dni, w czasie których następowały duże zmiany tem-
peratury efektywnej, zostały przeprowadzone analizy sytuacji synoptycznej dające próbę 
wytłumaczenia gwałtownie zmieniających się odczuć cieplnych.

Najważniejsze wyniki pracy
Charakterystyka warunków odczuwalnych panujących na terenach pozamiejskich, re-

prezentowanych przez stację Warszawa-Okącie, opracowana została na podstawie kom-
pleksowego wskaźnika biometeorologicznego, jakim jest temperatura efektywna (rys. 1-2).

W latach 1966-1970, które są okresem badawczym, najwyższe średnie wartości wskaź-
nika TE zanotowano w lipcu 1967 r., który to rok jednocześnie został uznany za najbar-
dziej „komfortowy” w badanym okresie. Najniższa wartość temperatury efektywnej wy-
stąpiła w grudniu 1969 r należącego do jednego z najmniej korzystnych okresów. Poja-
wienie się najniższej rocznej temperatury efektywnej w grudniu, stanowi anomalię lat 
1966-1970, gdyż w pozostałych czterech latach badanego okresu notowano ją w stycz-
niu. Także pora letnia wykazuje przesunięcia pojawienia się najwyższej wartości TE, gdyż 
w 1968 r. miała ona miejsce w czerwcu, a w 1970 r. w sierpniu. Wszystkie te odchylenia 
od stanu średniego znajdują potwierdzenie w podobnych przebiegach temperatury powie-
trza, przy współudziale prędkości wiatru.

Zdecydowanie najwyższe wartości temperatury efektywnej pojawiały się w terminie 
południowym tzn. o godz. 1300, natomiast najniższe jej wartości zazwyczaj w godzinach 
rannych. Niekiedy, wyjątkowo następował silny spadek temperatury efektywnej o godz. 
2100 i najczęściej był on spowodowany obniżeniem się temperatury powietrza.

Wykreślone przebiegi roczne wartości wskaźnika TE były punktem wyjściowym opisu 
warunków bioklimatycznych terenu peryferyjnego, odznaczającego się osobliwymi cechami.
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Przede wszystkim jest to obszar o dość niskich temperaturach efektywnych, szczegól-
nie zimą, które powodują długotrwałe okresy z silnym przechłodzeniem organizmu czło-
wieka. Z jednej strony jest to przyczyną stosunkowo dużego udziału warunków dyskom-
fortowych z powodu przechłodzenia, z drugiej jednak niweluje w znacznym stopniu wa-
runki „ciepła” i „gorąca”, także niekorzystne dla człowieka. Zaledwie 19% średni pięcio-
letni udział warunków komfortu uznać należy za nieduży i jest to kolejną negatywną ce-
chą bioklimatu peryferyjnej dzielnicy Warszawy-Okęcie.

Te najbardziej odpowiadające człowiekowi warunki komfortu panowały prawie przez 
cały rok, z kolei charakterystyczne warunki zimna, utrzymywały się z różnym „natęże-
niem” przez cały rok, z największą częstością w porze zimowej (niekiedy wszystkie dni 
miesiąca należały do „zimnych”), a najmniejszą w okresie letnim.

Specyfiką badanej stacji meteorologicznej Warszawa-Okęcie, był niewielki udział sta-
nów dyskomfortowych z powodu przegrzania. „Ciepło” utrzymywało się w miesiącach 
lata, niekiedy, w pojedynczych w czasie wiosny i jesieni, a „gorąco” tylko w lecie i nie 
zawsze we wszystkich jego miesiącach.

Zmienność warunków odczucia termicznego, na peryferiach Warszawy od strony po-
łudniowo-zachodniej, była niewielka, gdyż zaledwie 7,2% dni pięciolecia charakteryzo-
wało się gwałtownymi zmianami temperatury efektywnej z dnia na dzień, a aż 92,8% dni 
stanowiły niewielkie wahania wskaźnika TE, w obrębie podobnych czy „sąsiednich” wa-
runków odczuwalnych.

Utrzymywanie się tych samych wartości temperatury efektywnej w kolejnych dniach 
było bardzo częste i stałość ta jest niewątpliwie dodatnią cechą bioklimatu, świadczącą 
o niskiej bodźcowości i małej uciążliwości dla człowieka. Należy wziąć pod uwagą, że 
sam brak zmian warunków odczuwalnych w następujących po sobie dniach nie zawsze 
jest korzystny dla ustroju ludzkiego, bo im większa jest stałość warunków skrajnych, tym 
gorzej reaguje na nią organizm ludzki, a więc dochodzi do bardziej niekorzystnego stanu 
z punktu widzenia bioklimatologicznego. Niestety, taka sytuacja miała miejsce na stacji 
Warszawa-Okęcie, gdyż najwięcej dni okresu 1966-1970 stanowiły dni „zimne”, a ponad-
to stany ciągłego „zimna” utrzymywały się bardzo długo dochodząc nawet do 53 dni). 
Jest to ujemną cechą bioklimatu, ponieważ brak zmian warunków odczuwalnych, jeśli są 
to warunki niekorzystne, potęguje i tak już dyskomfortowe odczucia człowieka.

W obrębie zmian małobodźcowych przeważały także te, w grupie dyskomfortu z po-
wodu przechłodzenia. Niewielkie wahania wskaźnika TE najczęściej odbywały się w kie-
runku wartości wyższych. W przypadku gwałtownych skoków temperatury efektywnej, 
miała ona tendencję do częstszych spadków niż wzrostów. Duże dzienne różnice średniej 
TE były najbardziej widoczne w lecie, które uznane zostało za sezon o najsilniejszych ce-
chach bodźcowych. Nagłe zmiany temperatury efektywnej, uwarunkowane sytuacją syn-
optyczną nad kontynentem europejskim, w porze letniej miały w przeważającej mierze 
charakter spadkowy. Najbardziej stabilna sytuacja panowała zimą, kiedy dość niskie war-
tości temperatury efektywnej (notowane jako stan zimna) nie miały tendencji do gwał-
townych wzrostów (choć i te można było zaobserwować), ale analogicznie jak w miesią-
cach letnich – do spadków. Biorąc pod uwagę pięciostopniową skalę odczuwalności, nie 
można było niskich dziennych wartości TE zaszeregować w innym przedziale jak „zim-
no”. W przypadku bardziej rozbudowanej skali może można byłoby zaklasyfikować naj-
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niższe wartości wskaźnika TE do kategorii nazwanej przykładowo „bardzo zimno” czy 
„mroźno” i statystycznie bioklimat pory zimnej okazałby sią także wysokobodźcowy.

Aby potwierdzić specyficzny charakter bioklimatu terenów pozamiejskich, porówna-
no uzyskane wyniki z wnioskami opracowanymi na podstawie danych pochodzących 
z centrum miasta (stacja Warszawa-Uniwersytet). Wiadomo, że miasto jako twór antro-
pogeniczny, niekiedy w znacznym stopniu modyfikuje pola elementów meteorologicz-
nych, a przede wszystkim temperaturę powietrza. Cieplejszy reżim miasta miał wyraz tak-
że w przebiegach wartości temperatury efektywnej.

Podobnie jak na terenie otwartym, w Śródmieściu Warszawy największa średnia tem-
peratura efektywna pojawiła się w lipcu 1967 r., jednak była wyższa o około 2,0°TE. Na-
tomiast inaczej niż na Okęciu przedstawia się sytuacja dotycząca najniższej wartości 
wskaźnika TE. Nie zaobserwowano jej w grudniu, ale w styczniu 1969 r. i była wyższa o 
7°TE (przy czym najniższa temperatura powietrza wystąpiła jednak we wspom nianym 
grudniu, ale bardzo niskie prędkości wiatru poprawiły stan odczuć termicznych w grud-
niu na niekorzyść stycznia). Widać więc, że różnice temperatury efektywnej okresu zi-
mowego były znacznie większe niż w lecie, a powodem tego było dodatkowe, sztuczne 
źródło ciepła, podwyższające temperaturę powietrza w mieście – ciepło antropogeniczne.

W toku analizy zostały potwierdzone przebiegi temperatury efektywnej sezonu letnie-
go lat 1968 i 1970 (przesunięcie wystąpienia najwyższej wartości wskaźnika TE), co wska-
zuje na to, iż nie były one specyfiką terenu otwartego, ale wynikiem ogólnej sytuacji syn-
optycznej.

Podobnie jak na peryferiach, także w centrum miasta temperatury efektywne notowa-
ne w terminie południowym zazwyczaj były najwyższymi, jednak w styczniu 1968 r. tem-
peratura efektywna o godz. 1300 była niższa niż o godz. 2100 (podobny przebieg wykazy-
wała temperatura powietrza). Inną specyfiką stacji śródmiejskiej było znaczne podwyż-
szenie wartości wskaźnika TE w okresie listopad – grudzień 1970 r. o godz. 700, która zo-
stała zanotowana jako najwyższa we wspomnianych miesiącach.

Zmienność temperatury efektywnej z dnia na dzień wykazuje podobnie małą bodźco-
wość stacji miejskiej, z tą jednak różnicą, że w zmianach małobodźcowych udział stanów 
dyskomfortu, których przyczyną było przechłodzenie, jest znacznie niższy od notowane-
go na peryferiach miasta, ale jednocześnie wzrastają udziały stanów ciepła i gorąca. Te 
niewielkie wahania w większej mierze związane są ze wzrostami niż spadkami warun-
ków odczuwalnych zarówno na Okęciu, jak i w Śródmieściu Warszawy.

Jeśli chodzi o wysokobodźcowe zmiany, to tylko o 0,8% było ich więcej na obszarze 
aglomeracji i podobnie jak poza miastem, były to bardziej widoczne spadki niż wzorsty 
temperatury efektywnej.

W przypadku porównania częstości występowania warunków odczuwalnych, odnoto-
wano, że na terenie zurbanizowanym prawie o połowę zmniejszył się udział stanów zim-
na (z 50 do 27%), nastąpił wzrost liczby dni „ciepłych” i „gorących” (odpowiednio z 9 
do 18% i z 1 do 4%), a warunki najkorzystniejsze – komfort były tylko o 3% dni częściej 
spotykane w śródmieściu. Najwyższe udziały dni „zimnych”, podobnie jak na peryferiach, 
występowały w centrum w okresie grudzień-styczeń, natomiast wzrost częstości dni „cie-
płych” i „gorących” związany był z występowaniem wyżej wymienionych stanów w więk-
szej liczbie miesięcy niż na Okęciu – oczywiście z największym „natężeniem” w porze 
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letniej. Na terenie Okęcia „ciepło” nie miało miejsca w styczniu, lutym i grudniu, a w 
mieście można je było stwierdzić przez cały rok. W przebiegach rocznych częstości wa-
runków termicznych, cieplejszy reżim miasta uwidocznił się tym, że nie tylko jeden mie-
siąc (jak to miało miejsce na Okęciu) pozbawiony był dni „zimnych”, ale dodatkowo nie 
notowano tych stanów w pięciu innych miesiącach. Nie ma natomiast takiego przypad-
ku, aby warunki zimna stanowiły 100% dni miesiąca (na Okęciu wystąpiły te sytuacje 
dwukrotnie). Zanotowano równoległą poprawę stosunków termicznych w miesiącu paź-
dzierniku w porównaniu z wrześniem i w listopadzie w porównaniu z październikiem, 
a pogorszenie się ich w marcu w stosunku do lutego na obydwu stacjach.

Jedną ze specyficznych cech był brak odczuć gorąca na Okęciu w całym 1970 r., na-
tomiast zjawisko to nie miało miejsca w śródmieściu (“gorąco” występowało w każdym 
z badanych lat okresu 1966-1970). Specyfika termiczna obszaru aglomeracji miejskiej 
wyrażała się w tendencji do utrzymywania warunków dyskomfortowych związanych 
z przegrzaniem, czego potwierdzeniem jest obraz ich długotrwałości. Na terenie miasta 
znacznie zmalał czas bezustannego trwania “zimna” (z największej liczby 53 dni na Okę-
ciu do 20 dni na stacji miejskiej). Warunki chłodu występowały przez podobną liczbę dni 
najdłużej, na obu stacjach. Najkorzystniejsze stany komfortu pojawiły się na tych dwu 
odmiennych terenach najdłużej po dwa razy przez 7 dni. W grupie “ciepła” i “gorąca” 
różnice ponownie zaostrzyły się, bowiem “ciepło” w śródmieściu panowało nieprzerwal-
nie przez okres 11 dni dwukrotnie (na Okęciu trzy przypadki sześciodniowe), a warunki 
reprezentujące najwyższe temperatury efektywne – “gorąco” najdłużej trwały przez 7 dni 
(przy zaledwie 4 dniach na Okęciu).

Powyższe wnioski pozwalają na stwierdzenie, iż bioklimat śródmieścia jest bardziej 
korzystny dla człowieka ze względu na; wyższe wartości temperatury efektywnej w zi-
mie, wysoki udział zmian małobodźcowych, niższe częstości warunków zimna przy nie 
tak stosunkowo dużym wzroście udziału stanów ciepła i gorąca, nieco częstsze występo-
wanie komfortu termicznego, zmniejszenie czasu trwania okresów zimnych. Jednak na-
leży pamiętać, że zdecydowanie na niekorzyść miasta świadczy ogromne zanieczyszcze-
nie powietrza i hałas. Te dwa czynniki nie były w pracy brane pod uwagę, ale bez wąt-
pienia ich wpływ na pogorszenie się samopoczucia czy wręcz zdrowia człowieka jest 
ogromny.

Powyższe porównanie nie jest nowatorskim w literaturze polskiej. Jak wspomniano 
we wstępie pracy, istnieją opracowania podejmujące problem porównania bioklimatu mia-
sta i jego okolic. Większość wniosków niniejszej pracy znajduje w nich potwierdzenie. 
Przede wszystkim potwierdzają się przebiegi temperatury efektywnej. W miastach ochła-
dzanie katatermometryczne (jeden ze wskaźników bioklimatycznych będący odwrotno-
ścią przebiegu wskaźnika TE) jest niższe o około 1/3 niż na terenie peryferyjnym, w zi-
mie (Kłysik i inni, 1984 r.), (co potwierdza wyniki pracy) i przybiera najwyższe wartości 
w styczniu, a najniższe w lipcu (Lewińska, 1982 r.).

Jeśli chodzi o generalnie cieplejszy reżim miasta, to uzewnętrznia się on przede 
wszystkim w spadku amplitud temperatury powietrza w porównaniu z terenami pozamiej-
skimi (Sikorska, 1981 r.). Na przykład, amplitudy na stacji śródmiejskiej są większe w 
przedziale do T-8°C kosztem dużych, ostrych wahań, a na stacji pozamiejskiej sytuacja 
jest zupełnie przeciwna tzn. wzrasta udział wysokich amplitud na niekorzyść tych do 8°C.
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Oprócz tego, w przebiegu rocznym, warunki klimatu odczuwalnego w mieście cha-
rakteryzują sią łagodną zimą i latem z “przegrzaniem” (Kłysik i inni, 1984 r.) np. w lu-
tym, w śródmieściu pojawiają sią warunki “łagodne” i “pobudzające”, a poza miastem 
“mroźne-drażniące”; w lipcu na obszarze miasta spotykane były warunki “upału”, pod-
czas gdy na obrzeżach miasta nie notowano ich wcale.

Obraz częstości średniodobowego ochładzania katatermometrycznego wskazuje na 
fakt, iż w porze letniej, w mieście, najczęściej notowane były warunki odczuwalne typu 
“łagodne” i “gorące” 30%, a niektóre osłonięte od wiatru obszary charakteryzowały się 
stanami “upał”, natomiast poza miastem udziały wspomnianych warunków były małe (Le-
wińska, 1982 r.).

W chłodnej porze roku tereny zurbanizowane przeciwdziałały nadmiernemu wychło-
dzeniu, a warunki obszarów pozamiejskich aż w 18% posiadały charakter odczuć kom-
fortowych. Fakt ten wskazuje na mniejsze różnice w częstości warunków odczuwalnych 
Krakowa i jego okolic w porównaniu z Warszawą i jej otoczeniem, gdyż w zimie udział 
“komfortu” był znacznie mniejszy na Okęciu, a w całej pentadzie stanowił tylko 19%.

Wprowadzony w pracy J. Lewińskiej, 1982 r. “stosunek ochładzania” mówi o procen-
towym udziale niedostatecznego do nadmiernego ochłodzenia i pokazuje, że na terenach 
pozamiejskich nadmierne wychłodzenie jest przeszło dwukrotnie większe niż niedosta-
teczne (15/36), a obszary śródmieścia charakteryzują się bardzo wyrównaną sytuacją 
o niewielkiej przewadze nadmiernego wychłodzenia (20/24) tzn. tu są warunki bardziej 
korzystne dla człowieka.

Ponadto w pracach pojawił się stosunek bodźcowości (M. Sikorska, 1981 r.). Jest to 
charakterystyka mówiąca o stosunku amplitud temperatury powietrza T powyżej 12°C do 
zmian poniżej tej granicy. W niniejszej pracy większą bodźcowością charakteryzowało 
się Śródmieście. Natomiast w pracy M. Sikorskiej wskaźnik był niższy w mieście tzn. 
wahania temperatury poniżej 12°C muszą być duże, a te powyżej 12°C niewielkie. Nato-
miast na obszarach pozamiejskich jest on 3 razy wyższy, tzn. generalnie amplitudy duże 
(powyżej 12°C) musiały być częstsze. Świadczy to o bardziej bodźcowym bioklimacie 
peryferii (więcej zmian gwałtownych), Przyczyna tej niezgodności może leżeć w fakcie, 
że w pracy, bodźcowość opisywana była na podstawie pięcio-stopniowej skali odczuwal-
ności, a istniały także przypadki kiedy spadki temperatury efektywnej zimą dochodziły 
do 16°TE, ale zawsze, nawet te najniższe jej wartości, znajdowały się w przedziale “zim-
no”. Może, gdyby skala odczuć cieplnych była bardziej szczegółowa obraz bodźcowości 
byłby taki jak w opracowaniu M. Sikorskiej.

Ponadto stwierdzono, że bodźcowość poza miastem jest większą w lecie, a w zimie 
zmienność warunków termicznych ulega złagodzeniu. Tak więc, sytuacja jest diametral-
nie różna od obserwowanej w pracy K. Kłysika z 1984 r., ale ponownie może być to spo-
wodowane małą szczegółowością samej skali odczuwalności.

Niniejsza praca potwierdza większość wyników prac prowadzonych wcześniej, a róż-
nice wynikały prawdopodobnie z faktu stosowania nieco odmiennych metod badawczych.
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Rys. 1. Częstość warunków odczuwalnych – średnia z lat 1966-1970

 

Rys. 2. Częstość warunków odczuwalnych w latach 1966-1970
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IV. KLIMAT LOTNISKA W WARSZAWIE W ARCHIWALNYCH PRACACH 
MAGISTERSKICH ZAKŁADU KLIMATOLOGII

4.1. Rola mas powietrza w kształtowaniu warunków termicznych 
w Warszawie

Autor: Dominika P I Ę T A K
Opiekun naukowy: Krzysztof O L S Z E W S K I

Cel pracy oraz zarys treści
Celem opracowania jest przedstawienie wpływu mas powietrza na kształtowanie wa-

runków termicznych w Warszawie. Możliwość przewidywania wartości temperatury śred-
niej dobowej, minimalnej oraz maksymalnej jest bardzo istotna dla wielu gałęzi gospo-
darki. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia przymrozków lub bardzo wysokiej 
temperatury jest ważna np. dla rolnictwa i transportu. Rodzaj napływającej masy powie-
trza można z dość dużą dokładnością przewidzieć co najmniej na dzień wcześniej. Zatem 
istotne jest zbadanie wpływu typu masy na temperaturę powietrza.

W pracy przedstawiono: materiały źródłowe i metody, główne typy mas powietrza na-
pływające nad Warszawę i częstość ich występowania w badanym okresie1981-1990, 
przebieg roczny temperatury minimalnej, maksymalnej oraz średniej w zależności od na-
pływającej masy powietrza, występowanie dni charakterystycznych (przymrozkowych, 
mroźnych, bardzo mroźnych, gorących oraz upalnych) w zależności od napływającej masy 
powietrza, częstość temperatury średniej, minimalnej oraz maksymalnej, w przedziałach. 
Ponadto sprawdzono w jaki sposób rodzaj zalegającej masy powietrza wpływa na rozpro-
szenie tych wartości i obliczono prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury poniżej 
i powyżej danych wartości, w zależności od napływającej masy powietrza.

Materiały źródłowe, metody badań
W niniejszym opracowaniu posłużono się danymi temperatury (średniej dobowej, mi-

nimalnej oraz maksymalnej) i rodzaju napływającej masy powietrza nad Warszawę z dzie-
sięciolecia 1981-1990. Masy powietrza określono na podstawie map synoptycznych Cen-
tralnego Biura Prognoz IMGW. Zebrany materiał statystyczny posłużył do opracowania 
kalendarza mas powietrza w latach 1981-1990. Średnie dobowe oraz ekstremalne warto-
ści temperatury mierzonej na 2 m pochodzą ze stacji synoptycznej Warszawa-Okęcie. Po-
łożenie stacji na rozległym, nizinnym terenie, pozwala uznać wyniki za reprezentatywne 
dla Polski środkowej.

Utworzony kalendarz posłużył do analizy częstości występowania poszczególnych 
mas powietrza nad Warszawą.

Aby dokonać pomiaru transformacji mas powietrza zalegających przez kolejne dni, 
wyszukano odcinki czasowe z adwekcją tej samej masy. Najczęściej występowały 3-dnio-
we odcinki i do nich się ograniczono. Obliczono średnią temperaturę z pierwszego, dru-
giego oraz trzeciego dnia zalegania danej masy. Brano pod uwagę tylko dane średniej do-
bowej temperatury powietrza.

Następnym krokiem było wyznaczenie równań prostych regresji i współczynników 
determinacji R2 średnich dobowych wartości temperatury powietrza. Obliczono współ-
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czynniki kierunkowe linii trendu, tj zmiany temperatury w °C/1 dobę, które w opisie ob-
liczano w °C/10 lat. 

Określając dni charakterystyczne posługiwano się ekstremalnymi wartościami tempe-
ratury w danej dobie, a na podstawie wartości progowych, wyznaczono dni przymrozko-
we, mroźne, bardzo mroźne, gorące oraz upalne. Dni przymrozkowe charakteryzują się 
temperaturą minimalną poniżej 0°C i maksymalną powyżej 0°C, mroźne – temperaturą 
maksymalną poniżej 0°C, bardzo mroźne – temperaturą minimalną poniżej -10°C, gorą-
ce – maksymalną wartością temperatury w ciągu doby powyżej 25°C, a upalne to dni, 
w których wartość temperatury maksymalnej przekracza 30°C. 

Użyto skumulowanych wartości częstości w wyznaczonych klasach dla temperatury 
minimalnej i maksymalnej. Wyznaczono logarytmiczną linię trendu. Na jej podstawie 
określono, prawdopodobieństwo (w każdej z pór roku i oddzielnie dla masy powietrza 
polarnego morskiego, kontynentalnego, arktycznego oraz zwrotnikowego) wystąpienia 
temperatury wyższej oraz niższej od danych wartości.

Charakterystyka mas powietrza
Typy, pochodzenie i właściwości

W procesie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej, powietrze troposfery rozczłonkowuje 
się na poszczególne masy powietrza. Masy te zachowują swoje naturalne, pierwotne wła-
ściwości przez różny okres czasu, przemieszczając się z jednych miejsc na Ziemi, na dru-
gie (Chromow, 1968). W poziomie masy powietrze mają rozciągłość co najmniej tysiąca 
kilometrów. Właściwości danej masy powietrza są odbiciem cech obszaru nad którym się 
ukształtowała – obszaru źródłowego. Wyróżniono cztery podstawowe rodzaje mas powie-
trza: arktyczne (na półkuli południowej – antarktyczne), polarne, zwrotnikowe i równi-
kowe.

Pierwsze trzy masy podzielono dodatkowo na typy morskie i kontynentalne, biorąc 
pod uwagę wpływ obszaru źródłowego oraz drogę masy nad różnym podłożem W powie-
trzu równikowym nie dokonano takiego podziału, gdyż podłoże jest stale wilgotne (oce-
an lub wilgotne lasy równikowe). 

Właściwości mas powietrza ciągle ulegają zmianom – podczas ich wędrówki z jed-
nych obszarów nad inne odbywa się transformacja mas powietrza. Masy przetransformo-
wane nazywa się starymi, natomiast takie, które napływają, nie zmieniając w znacznym 
stopniu swoich pierwotnych właściwości – świeżymi.

Masy powietrza, napływające z obszarów chłodniejszych nad cieplejsze, nazywa się 
masami chłodnymi (Kożuchowski, 2007). Powodują one oziębienie na tych obszarach, 
nad które napływają, równocześnie same się od podłoża ogrzewają. Powstają w nich duże 
pionowe gradienty i konwekcja z chmurami Cu i Cb oraz przelotne opady. 

Masy powietrza napływające nad obszary chłodniejsze nazywa się masami ciepłymi. 
Przynoszą one ocieplenie nad obszar, na którym się pojawiają, same jednak się ochładza-
ją od niego. W dolnych warstwach występują małe gradienty temperatury, nie rozwija się 
konwekcja. Przeważają w niej chmury warstwowe i mgły.

Masy powietrza są rozdzielone wąskimi pasami, silnie nachylonymi do powierzchni 
Ziemi – frontami atmosferycznymi. Strefy frontalne mają długość tysięcy kilometrów, 
szerokość – dziesiątek kilometrów, a na wysokość często sięgają do stratosfery.
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Polska znajduje się pod wpływem powietrza arktycznego, polarnego morskiego, po-
larnego kontynentalnego oraz zwrotnikowego (tab. 1-3).

Powietrze polarne kontynentalne tworzy się nad rozległymi obszarami lądowymi 
w szerokościach umiarkowanych. Latem jest ono względnie suche i ciepłe.

Tabela 1. Liczba dni z daną masą powietrza (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Masa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
PA 31 23 19 34 14 10 6 8 10 12 30 15 212

PAm 4 7 9 10 10 8 4 1 3 3 0 17 76
PAms 3 1 0 0 1 0 0 0 2 1 8 1 17
PAs 28 36 17 45 41 35 10 4 23 17 38 29 323
PPk 42 44 50 32 18 13 21 21 11 28 16 28 324
PPks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
PPm 80 56 71 46 81 94 106 126 106 77 63 78 984
PPmc 55 43 41 57 54 37 38 43 67 78 69 53 635
PPms 61 69 96 70 74 88 116 86 68 72 71 82 953

PZ 1 0 1 5 10 9 6 13 8 12 3 3 71
PZm 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 10
PZs 0 0 2 0 1 0 0 5 2 6 0 0 16

Front 4 2 2 1 6 4 2 1 0 4 1 2 29

Masy powietrza podzielono na podtypy według stopnia świeżości ponieważ transfor-
macja danej masy wpływa na temperaturę powietrza.

W okresie 1981-1990 odnotowano najwięcej przypadków wystąpienia masy powie-
trza polarnego morskiego w odmianach, świeżej, starej oraz ciepłej.

W ciągu badanego okresu odnotowano najwięcej przypadków wystąpienia powietrza 
polarnego morskiego świeżego – 984 razy. Dominowało ono w styczniu, maju i czerw-
cu. W lutym, marcu, kwietniu, lipcu, listopadzie oraz grudniu – dominowało powietrze 
polarne morskie w odmianie starej (przetransformowanej), w październiku natomiast – po-
wietrze polarne morskie ciepłe. Aby uniknąć przy charakterystyce problemu różnej dłu-
gości miesięcy, wyliczono częstość (w %) występowania danej masy powietrza (tab. 2). 
Ta metoda daje możliwość porównania opracowań z różnych okresów czasu, np. pięcio-
lecie z dziesięcioleciem. W omawianym okresie występowanie mas w ciągu roku waha 
się od 0,1% do 26,9%. Najrzadziej pojawiają się masy powietrza polanego kontynental-
nego w odmianie starej, najczęściej – powietrze polarne morskie świeże (maksimum 
w sierpniu – 40,6% wszystkich dni), także w styczniu, maju, czerwcu, wrześniu oraz grud-
niu jest masą powietrza najczęściej występującą nad stolicą.

Powietrze polarne morskie stare w ciągu roku występuje tylko o 0,8% rzadziej niż po-
wietrze polarne morskie świeże. Dominuje w lipcu, gdzie odnotowano je 37,4% dni. Naj-
większy jego udział obserwuje się także od lutego do kwietnia oraz w listopadzie i grud-
niu. 

Trzecią co do częstości występowania masą (17,4% rocznie) jest powietrze polarne 
morskie ciepłe. Dominuje ono wśród wszystkich mas w październiku – zalega w 25,2% 
wszystkich dni. Najrzadziej występuje w czerwcu oraz w lipcu – 12,9% przypadków.
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Tabela 2. Częstość (%) występowania mas powietrza (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Masy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
PA 10,0 8,2 6,1 11,3 4,5 3,3 1,9 2,6 3,3 3,9 10,0 4,8 5,8

PAm 1,3 2,5 2,9 3,3 3,2 2,7 1,3 0,3 1,0 1,0 0,0 5,5 2,1
PAms 1,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 2,7 0,3 0,5
PAs 9,0 12,8 5,5 15,0 13,2 11,7 3,2 1,3 7,7 5,5 12,7 9,4 8,8
PPk 13,5 15,6 16,1 10,7 5,8 4,3 6,8 6,8 3,7 9,0 5,3 9,0 8,9
PPks 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
PPm 25,8 19,9 22,9 15,3 26,1 31,3 34,2 40,6 35,3 24,8 21,0 25,2 26,9
PPmc 17,7 15,2 13,2 19,0 17,4 12,3 12,3 13,9 22,3 25,2 23,0 17,1 17,4
PPms 19,7 24,5 31,0 23,3 23,9 29,3 37,4 27,7 22,7 23,2 23,7 26,5 26,1

PZ 0,3 0,0 0,3 1,7 3,2 3,0 1,9 4,2 2,7 3,9 1,0 1,0 1,9
PZm 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,6 0,3
PZs 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 1,6 0,7 1,9 0,0 0,0 0,4

Front 1,3 0,7 0,6 0,3 1,9 1,3 0,6 0,3 0,0 1,3 0,3 0,6 0,8

Przypadki adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego świeżego stanowią 8,9% 
dni w roku. Najczęściej, przez 16,1% dni, masa ta występuje w marcu, najrzadziej – 3,7% 
dni we wrześniu. Nieco rzadziej niż poprzednio opisywana masa zalega powietrze ark-
tyczne stare – 8,8% rocznie. Najczęściej notuje się adwekcję tej masy w kwietniu – 15% 
dni, najrzadziej w sierpniu – 1,3% dni.

Powietrze arktyczne świeże zaobserwowano w 5,8% dni rocznie. Najczęściej masa ta 
zalegała w kwietniu – 11,3% przypadków, najrzadziej w lipcu – 1,9% dni.

Pozostałe masy powietrza nie przekroczyły progu 3% częstości występowania – ich 
liczebność w ciągu dziesięciolecia była poniżej 100 dni.

Dlatego w dalszej części opracowania zostały połączone w grupy. Uwzględniano głów-
ne typy mas powietrza, bez podziału na stopień ich przetransformowania.

Poniżej (tab. 3) przedstawiono występowanie mas powietrza w różnych okresach cza-
su, korzystając z wcześniejszych opracowań. Uwzględniono główne typy mas powietrza. 
Ponieważ w niektórych z poniższych opracowań podano bardziej szczegółowy podział, 
dokonano obliczeń, aby wyniki ujednolicić.

Tabela 3. Częstość (w %) występowania mas powietrza (Warszawa-Okęcie)

Mas p. 1946-19561 1951-19602 1961-19703 1976-19804 1981-19905 1991-20016

PA 3,7 9,8 9,5 21,8 17,2 21,3
PPk 29,3 38,5 24,3 13,2 8,9 11,3
PPm 64,6 46,1 63,8 57,7 70,4 61,8
PZ 2,0 0,4 2,5 2,2 2,7 5,7

Pozostałe 0,4 5,2 0,0 4,9 0,8 0,0
1Bołaszewska, Reutt, 1962, 2Tomaszewska, 1963, 3,6Błażejczyk, 2002, 4Błocki, 1994, 5Piętak
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Zmiany roczne temperatury w poszczególnych masach powietrza
Średnia temperatura w masach powietrza w roku waha się od -9,7°C (w styczniu 

przy adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego) do 22,2°C (w lipcu przy adwekcji 
powietrza zwrotnikowego) (rys. 1). Od lutego do listopada najmniejsze wartości notuje 
się przy adwekcji powietrza arktycznego, w styczniu i grudniu – powietrza polarnego kon-
tynentalnego. Największe wartości średniej temperatury notuje się podczas adwekcji po-
wietrza zwrotnikowego – oprócz lutego, wtedy największe wartości obserwuje się pod-
czas adwekcji powietrza polarnego morskiego.

Rys. 1. Przebieg roczny średniej dobowej temperatury (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

W ciągu roku największe różnice średniej temperatury powietrza obserwuje się przy 
adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego, wynoszące 30,9°C. Najmniejsze nato-
miast w przypadku adwekcji powietrza polarnego morskiego – 16,9°C.

Średnia temperatura minimalna waha się od -12,8°C w styczniu, podczas adwekcji po-
wietrza polarnego kontynentalnego, do 17,8°C w lipcu, podczas napływu powietrza zwrot-
nikowego (rys. 2). Od lutego do sierpnia oraz w październiku i listopadzie najmniejsze 
wartości średniej temperatury minimalnej notuje się podczas napływu mas powietrza ark-
tycznego, w styczniu, wrześniu oraz grudniu – podczas adwekcji powietrza polarnego 
kontynentalnego. Największe natomiast, przez dziesięć miesięcy w roku, podczas napły-
wu mas powietrza zwrotnikowego. W lutym największa wartość średniej temperatury mi-
nimalnej obserwuje się przy napływie powietrza zwrotnikowego oraz polarnego morskie-
go, w sierpniu– powietrza polarnego kontynentalnego. Największe wahania średniej tem-
peratury w ciągu roku obserwuje się przy napływie mas powietrza kontynentalnego 
(27,7°C), najmniejsze – przy adwekcji powietrza polarnego morskiego wynoszące 14,0°C.

Najmniejsze wartości temperatury minimalnej odnotowano w dziewięciu miesiącach 
podczas adwekcji powietrza arktycznego. W styczniu wartość ta została osiągnięta pod-
czas napływu powietrza polarnego kontynentalnego, w czerwcu oraz we wrześniu – pod-
czas adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego. Największe zanotowane wartości 
temperatury minimalnej w 11 miesiącach przypadają na dni z adwekcją powietrza zwrot-
nikowego, tylko w sierpniu – powietrza polarnego morskiego. W miesiącach zimowych 
najniższą zaobserwowaną temperaturą minimalną było -30,7 C (8 stycznia 1987 r.) pod-
czas adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego, z wyżem kształtującym się na Wy-
spach brytyjskich, słabym wiatrem z zachodu, ciśnieniem ok. 1026. W miesiącach wio-
sennych najniższa temperaturą minimalną było -21,5°C w dniu 1 marca 1986 r. podczas 
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napływu masy powietrza arktycznego z wyżem w granicach Polski, wiatrem z zachodu 
i bezchmurnym niebem. W miesiącach letnich najniższa zanotowana temperatura mini-
malna to 2,6°C w dniu 1 czerwca 1987 r. podczas adwekcji powietrza polarnego morskie-
go starego, ze słabym wiatrem północno-zachodnim, ciśnieniem około 1017 hPa i bez-
chmurnym niebem 29 listopada 1989 r. Odnotowana najniższa temperatura minimalna 
w miesiącach jesiennych wynosiła -17,0°C, wystąpiła podczas adwekcji powietrza ark-
tycznego starego, w towarzystwie słabego wiatru z zachodu, bezchmurnego nieba oraz 
wysokiego ciśnienia ok. 1032 hPa. 

Rys. 2. Przebieg roczny średniej minimalnej temperatury (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Średnia temperatura maksymalna waha się od -6,1°C (styczeń, adwekcja PPk) do-
28,9°C (w lipcu podczas adwekcji PZ) (rys. 3). Od marca do grudnia najmniejsze warto-
ści średniej temperatury maksymalnej notuje się podczas adwekcji powietrza arktyczne-
go, w styczniu oraz lutym – powietrza polarnego kontynentalnego. Największe wartości 
średniej temperatury maksymalnej przez 10 miesięcy w roku obserwuje się przy napły-
wie powietrza zwrotnikowego, w przypadku pozostałych 2 miesięcy – w lutym podczas 
adwekcji powietrza polarnego morskiego, w sierpniu – polarnego kontynentalnego. 

Rys. 3. Przebieg roczny średniej maksymalnej temperatury (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Największe wahania temperatury średniej maksymalnej w ciągu roku (analogicznie 
jak w przypadku temperatury średniej oraz średniej minimalnej) występują podczas ad-
wekcji powietrza polarnego kontynentalnego (33,7°C), a najmniejsze (20,3) – powietrza 
arktycznego hPa. Temperatury ekstremalne absolutne wahają się od -30,7 do 33,4°C. Tem-
peratura minimalna waha się od -30,7 do 14,7°C. 
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Zmiana warunków termicznych mas powietrza
W celu zbadania zmian właściwości termicznych mas powietrza, z badanego dziesię-

ciolecia wybrano dni z zaleganiem każdego rodzaju powietrza nad Warszawą i wyzna-
czono proste regresji temperatury średniej (Tśr), minimalnej (Tmin) oraz maksymalnej 
(Tmax). Współczynnik kierunkowy prostych określał zmianę temperatury powietrza (śred-
niej dobowej) w latach 1981-1990. 

Największe współczynniki otrzymano w przypadku połączonych typów powietrza ark-
tycznego (starego oraz morskiego starego) w jedną grupę. W grupie tej zaznacza się naj-
większy wzrost temperatury np. temperatura maksymalna wzrasta o 0,0017°C, na dobę, 
czyli po przeliczeniu ok. 6°C na 10 lat. Podobnie w powietrza zwrotnikowym – wzrost 
temperatury maksymalnej wynosi (0,0013) ponad 4,7°C przez dziesięć lat (tab. 4-7).

Tabela 4. Zmiana warunków termicznych powietrza polarnego morskiego 
świeżego i starego morskiego ciepłego (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Polarne morskie świeże Polarne morskie ciepłe
R2 R2

Tmax y = 0,0002x + 6,7855 0,00090 y = -0,0003x + 25,592 0,0017
Tmin y = 0,00024x - 1,59434 0,00183 y = -0,00038x + 18,17212 0,00449
Tśr y = 0,0003x + 1,6592 0,00160 y = -0,0003x + 19,051 0,0017

Tabela 5. Zmiana warunków termicznych powietrza polarnego morskiego 
starego i powietrza arktycznego (świeżego oraz morskiego (Warszawa-Okęcie, 
1981-1990)

Polarne morskie stare Arktyczne (świeże oraz morskie)
R2 R2

Tmax y = 0,0001x + 9,1142 0,00020 y = 0,0004x - 6,6925 0,00280
Tmin y = -0,00007x + 7,27031 0,00011 y = -0,00002x - 1,03161 0,00001
Tśr y = 0,0001x + 5,6956 0,00020 y = 0,0003x - 6,4677 0,0015

Tabela 6. Zmiana warunków termicznych powietrza arktycznego (starego oraz 
morskiego starego) i kontynentalnego (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Arktyczne (stare oraz morskie stare) Polarne kontynentalne
R2 R2

Tmax y = 0,0017x - 46,493 0,0354 y = -0,0011x + 41,97 0,0072
Tmin y = 0,00073x - 23,98951 0,00871 y = -0,00100x + 31,30075 0,0088
Tśr y = 0,0014x - 39,241 0,0265 y = -0,001x + 36,693 0,0081

Tabela 7. Zmiana warunków termicznych 
powietrza powietrza zwrotnikowego 
(Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Powietrze zwrotnikowe
R2

Tmax y = 0,0013x - 19,276 0,0377
Tmin y = 0,00075x - 11,90604 0,02873
Tśr y = 0,001x - 15,23 0,0338

Dni charakterystyczne
Analizując warunki termiczne danego obszaru, warto jest wyznaczyć dni charaktery-

styczne. Należą do nich dni z przymrozkami (charakteryzujące się temperaturą minimal-
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ną poniżej 0°C i maksymalną powyżej 0°C), mroźne (z temperaturą maksymalną poniżej 
0°C), bardzo mroźne (z temperaturą minimalną poniżej -10°C), gorące (z maksymalną 
wartością temperatury w ciągu doby powyżej 25°C) oraz upalne (w których wartość tem-
peratury maksymalnej przekracza 30°C). 

Dni z przymrozkami
Podczas badanego dziesięciolecia (1981-1990) odnotowano na stacji Warszawa-Okę-

cie 577 dni z przymrozkami (tab. 8), najwięcej (317) przypadało na dni z adwekcją po-
wietrza polarnego morskiego. Podczas adwekcji powietrza arktycznego w badanym okre-
sie wystąpiło180 dni omawianego typu, podczas adwekcji powietrza polarnego kontynen-
talnego – 80. W ciągu roku dni z przymrozkami występowały przez wszystkie miesiące 
oprócz letnich (czerwca, lipca i sierpnia). Najczęściej, bo w prawie połowie wszystkich 
dni (44,5%), odnotowywane były w marcu. Najmniej, bo tylko jeden przypadek przez 
całe dziesięciolecie – we wrześniu. Takie dni można również często zaobserwować w li-
stopadzie (32% dni listopadowych) oraz w lutym (36,5% dni lutowych).

Podczas adwekcji powietrza polarnego morskiego najczęściej dni przymrozkowe wy-
stępują od stycznia do marca (powyżej 30% ) wszystkich dni z napływem tej masy w oma-
wianych miesiącach. Najrzadziej, po jednym przypadku w ciągu dziesięciolecia, wystą-
piły te dni w maju oraz we wrześniu. 

Podczas adwekcji powietrza arktycznego najczęściej (powyżej 50% dni z tą masą po-
wietrza) notuje się dni przymrozkowe w listopadzie oraz w marcu, najrzadziej – tylko je-
den przypadek – w maju.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia dni przymrozkowych notuje w marcu 
podczas adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego – 64,0%. Najrzadziej w tej ma-
sie powietrza dni przymrozkowe obserwuje się w kwietniu – 6,3% dni. W maju oraz we 
wrześniu podczas napływu tej masy nie występują dni przymrozkowe.

Omawiane dni wystąpiły w pojedynczych przypadkach podczas dni z frontami – przez 
całe dziesięciolecie było ich 5.

Tabela 8. Występowanie dni z przymrozkami (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Tmin < 0°C 
Tmax > 0°C

PPm PPk PA Front Suma

lp. % lp. % lp. % lp. % lp. %

Wrzesień 1 0,4 1 0,3

Październik 13 5,7 15 39,5 8 28,6 36 11,6

Listopad 45 22,2 42 55,3 9 32,1 1 100,0 96 32

Grudzień 24 11,3 24 38,7 10 35,7 2 100,0 58 18,7

Styczeń 64 32,7 15 22,7 5 11,6 2 50,0 84 27,1

Luty 71 42,3 18 26,9 14 31,8 103 36,5

Marzec 83 39,9 23 51,1 32 64 138 44,5

Kwiecień 15 8,7 42 47,2 2 6,3 59 19,7

Maj 1 0,5 1 1,5 2 0,6

Suma 317 180 80 5 577

*100% oznaczałoby, że wszystkie dni w danym miesiącu z powietrzem polarnym mor-
skim są z przymrozkami. Dla pozostałych mas powietrza i rodzajów dni charakterystycz-
nych stosuje się analogiczną metodę.
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Dni mroźne
W ciągu dziesięciolecia 1981-1990 na stacji Warszawa Okęcie odnotowano 357 dni 

mroźnych (tab. 9). Wystąpiły one od listopada do marca. Najwięcej z nich (162) wystą-
piło podczas napływu arktycznych mas powietrza. Mniej dni mroźnych (102) wystąpiło 
podczas adwekcji powietrza polarnego morskiego. Powietrze polarne kontynentalne to-
warzyszyło w ciągu dziesięciolecia 93 dniom mroźnym. Najczęściej te dni występowały 
w styczniu oraz lutym – odpowiednio 38% oraz 36,5%. Najrzadziej obserwowano je 
w marcu – 6% dni, co odpowiada 19 przypadkom.

W dniach z napływem powietrza polarnego morskiego najczęściej dni mroźne wystą-
piły w grudniu oraz styczniu – odpowiednio 16,9% oraz 16,8% przypadków. Najrzadziej, 
podczas adwekcji tej masy powietrza zaobserwowano omawiane dni w marcu – zaledwie 
dwa przypadki w całym dziesięcioleciu. 

Dni z adwekcją powietrza arktycznego obfitują w więcej dni mroźnych niż podczas 
napływy mas powietrza polarnego morskiego. Najczęściej wystąpiły one w styczniu oraz 
lutym, z frekwencją powyżej 70% dni z napływem tej masy powietrza, najrzadziej w li-
stopadzie, w 25% przypadków. Największe prawdopodobieństwo pojawienia się dni przy-
mrozkowych jest w styczniu, w dniach z napływem powietrza polarnego kontynentalne-
go – 88,4%. Podczas napływu tej masy powietrza, najrzadziej występują dni mroźne 
w marcu – 8%. Tylko jeden dzień mroźny zaobserwowano z przechodzącymi silnymi 
frontami. Miało to miejsce w styczniu. Był to jeden z czterech frontowych dni pojawia-
jących się w omawianej dekadzie w pierwszym miesiącu roku.

Tabela 9. Występowanie dni mroźnych (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Tmin < 0°C 
Tmax > 0°C

PPm PPk PA Front Suma
lp. % lp. % lp. % lp. % lp. %

Listopad 7 3,4 19 25,0 4 14,3 30 10,0 
Grudzień 36 16,9 32 51,6 17 60,7 85 27,4
Styczeń 33 16,0 49 74,2 38 88,4 1 25,0 120 37,0
Luty 24 14,3 49 73,1 30 68,2 103 36,0
Marzec 2 1,0 13 28,9 4 8,0 9 6,1
Suma 102 162 93 1 357

Dni bardzo mroźne
W ciągu dziesięciolecia 1981-1990 na stacji Warszawa Okęcie odnotowano 96 dni 

bardzo mroźnych (tab. 10). Wystąpiły od listopada do marca, ale z wyłączeniem stycz-
nia. Najwięcej przypadków tych dni odnotowano podczas adwekcji powietrza arktyczne-
go – 55 razy. Mniej odnotowano podczas adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego 
– 25, najmniej natomiast w dniach z napływem powietrza polarnego morskiego – 16 
w ciągu całego dziesięciolecia. Najczęściej dni bardzo mroźne wystąpiły w lutym – 
w 21,3% dni w tym miesiącu, najrzadziej w listopadzie – zaledwie w 5 przypadkach w ca-
łej dekadzie.

W dniach z napływem powietrza polarnego morskiego dni bardzo mroźne obserwo-
wano w listopadzie, grudniu oraz lutym. Najczęściej te dni wystąpiły w lutym – 5,4% 
przypadków. Najrzadziej, podczas adwekcji tej masy powietrza zaobserwowano omawia-
ne dni w listopadzie – zaledwie 1 sytuacja w całym dziesięcioleciu.
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Podczas dni z adwekcją powietrza arktycznego, najczęściej dni bardzo mroźne obser-
wuje się w lutym – 50,7% przypadków, najrzadziej natomiast w listopadzie – 5,3% dni 
z tą masą powietrza (4 sytuacje).

W czasie napływu powietrza polarnego kontynentalnego omawiane dni pojawiają się 
w grudniu, styczniu oraz lutym. Najczęściej obserwuje się je w lutym – 38,6% dni z ad-
wekcją tej masy powietrza, najrzadziej w marcu – 6,0% dni.

W miesiącach zimowych najniższą zaobserwowaną temperaturą minimalną było 
-30,7°C (8 stycznia 1987 r.) podczas adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego. 
(rys. 10).

Tabela 10. Występowanie dni bardzo mroźnych (Warszawa-Okęcie)

Tmin < -10°C
PPm PPk PA Suma

lp. % lp. % lp. % lp. %
Listopad 1 0,5 4 5,3 5 1,7
Grudzień 6 2,8 8 12,9 5 17,9 19 6,1
Luty 9 5,4 34 50,7 17 38,6 60 21,3
Marzec 9 20,0 3 6 12 3,9
Suma 16 55 25 96

Dni gorące
W badanym dziesięcioleciu zanotowano 342 dni gorące (tab. 11). Wystąpiły one od 

kwietnia do września. Najwięcej takich dni zanotowano przy adwekcji powietrza polar-
nego morskiego – 240. W przypadku adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego za-
obserwowano 51 takich dni, podczas adwekcji powietrza zwrotnikowego 43, natomiast 
w dniach z napływem powietrza arktycznego – 6. W ciągu roku najwięcej takich dni za-
notowano w lipcu – 113 przypadków – 36,5% dni lipcowych. Nieco mniej ich jest w sierp-
niu – 106 dni (34,2% przypadków), a najmniej (tylko 2 dni) zaobserwowano w kwietniu.

Podczas adwekcji powietrza polarnego morskiego najczęściej dni gorące występują 
w lipcu – 33,1% dni z adwekcją tej masy, czyli 86 przypadków. Najrzadziej natomiast ob-
serwuje się je w kwietniu – zaledwie 2 dni z napływem masy powietrza polarnego mor-
skiego w całej dekadzie.

Dni gorące zaobserwowano nawet przy udziale adwekcji powietrza arktycznego. Były 
to pojedyncze przypadki (w całej dekadzie 6) od maja do lipca.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących zanotowano w sierpniu 
podczas adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego – 90,5%. Podczas napływy tej 
masy dni z temperaturą maksymalną wyższą niż 25°C notuje się od maja do września. 
Najrzadziej występują one we wrześniu – zanotowano w całej dekadzie zaledwie 2 przy-
padki.

Podczas adwekcji powietrza zwrotnikowego dni gorące obserwowano od maja do 
września. Największy ich udział zaobserwowano w maju i czerwcu – powyżej 90% dni 
z adwekcją tej masy, to właśnie dni gorące. Najmniejszy udział (30%) zaobserwowano 
we wrześniu.

W całym badanym okresie zaobserwowano 2 dni gorące podczas pogody frontalnej. 
Sytuacja ta miała miejsce w lipcu – i były to jednocześnie wszystkie sytuacje frontalne 
lipca.
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Tabela 11. Występowanie dni gorących (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Tmax > 25°C
PPm PPk PA PZ Front Suma

lp. % lp. % lp. % lp. % lp. % lp. %
Kwiecień 2 1,2 2 0,7
Maj 23 11 1 1,5 5 27,8 10 90,9 39 12,6
Czerwiec 42 19,2 2 3,8 8 61,5 10 90,9 62 20,7
Lipiec 86 33,1 3 15 17 77,3 5 83,3 2 100 113 36,5
Sierpień 72 28,2 19 90,5 15 75 106 34,2
Wrzesień 15 6,2 2 18,2 3 30 20 6,7
Suma 240 6 51 43 2 342

Dni upalne
W okresie 1981-1990 na stacji Warszawa-Okęcie zanotowano 36 dni upalnych 

(tab. 12). Zaobserwowano je od maja do sierpnia. Najwięcej z nich wystąpiło podczas ad-
wekcji powietrza polarnego morskiego – 19, najmniej – 8, podczas adwekcji powietrza 
polarnego kontynentalnego. W ciągu roku najwięcej takich dni pojawiło się w sierpniu 
– 14 w całej dekadzie, najmniej w maju – 2 w dziesięcioleciu. Podczas adwekcji powie-
trza polarnego morskiego najczęściej obserwuje się dni upalne w lipcu i sierpniu – odpo-
wiednio 3,5% oraz 3,1% dni z adwekcją tej masy powietrza. Najrzadziej, w maju i czerw-
cu – po 0,5% dni z adwekcją tej masy.

Dni gorące podczas adwekcji powietrza polarnego kontynentalnego notuje się od 
czerwca do sierpnia. Najczęściej występują one w sierpniu – 23,1% dni z adwekcja tej 
masy (co odpowiada 3 przypadkom), najrzadziej w lipcu – 9,1% dni z napływem tego po-
wietrza. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia dni z temperaturą maksymalna po-
wyżej 30°C zaobserwowano w lipcu w dniach z adwekcją powietrza zwrotnikowego. Naj-
rzadziej, podczas napływu tej masy powietrza notuje się dni upalne w maju – w omawia-
nej dekadzie wystąpił zaledwie jeden przypadek.

Tabela 12. Występowanie dni upalnych (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Upalne
PPm PPk Pz Suma

lp. % lp. % lp. % lp. %
Maj 1 0,5 1 9,1 2 0,6
Czerwiec 1 0,5 3 23,1 3 27,3 7 2,3
Lipiec 9 3,5 2 9,1 2 33,3 13 4,2
Sierpień 8 3,1 3 14,3 3 15,0 14 4,5
Suma 19 8 9 36

Prawdopodobieństwo wystąpienia określonych wartości 
temperatur ekstremalnych

W badanym dziesięcioleciu temperatura minimalna zimą była zawsze niższa od 10°C 
(rys. 4). W dniach z adwekcją powietrza arktycznego temperatura minimalna była mniej-
sza od 2°C, polarnego morskiego oraz zwrotnikowego – mniejsza 10°C, powietrza kon-
tynentalnego – 0°C. W dniach z adwekcją powietrza arktycznego ponad połowa przypad-
ków (58%) charakteryzuje się temperaturą minimalną poniżej -8°C, ale nie spadającą po-
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niżej -28°C. W sytuacji zalegania powietrza polarnego morskiego wartość temperatury 
minimalnej była poniżej 0°C w 58% przypadków, nie spadła jednak ani razu poniżej 
-14°C. W dniach z napływem powietrza polarnego kontynentalnego, w blisko połowie sy-
tuacji (48%) temperatura minimalna spadła poniżej -8°C, ale nie zaobserwowano niższych 
wartości od -30°C. Dni z adwekcją powietrza zwrotnikowego, charakteryzujące się tem-
peraturą minimalną nie przekraczającą 4°C, stanowiły 71% przypadków, ale nigdy nie 
odnotowano spadku tej wartości. 

Rys. 4. Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej danej wartości 
w masach powietrza, miesiące zimowe (Warszawa-Okęcie, 1981-1990)

Wszystkie dni letnie charakteryzowały się temperaturą maksymalną przekraczającą 
12°C (rys. 5). 

Rys. 5. Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury maksymalnej powyżej danej wartości 
w masach powietrza, miesiące letnie (Warszawa-Okęcie, 1981-1990) 

W dniach z adwekcją powietrza arktycznego i polarnego morskiego temperatura mak-
symalna wyniosła co najmniej 12°C, powietrza polarnego kontynentalnego –16°C, zwrot-
nikowego natomiast – 20°C. Ponad połowa dni (60%) z adwekcją powietrza arktyczne-
go charakteryzowała się temperaturą maksymalną powyżej 18°C, ale nie wyższa niż 30°C. 
W 54% dni z napływem powietrza polarnego morskiego, temperatura maksymalna osią-
gnęła wartość powyżej 22°C, ale maksymalna była niższa od 34°C (dotyczy to również 
dwóch pozostałych mas powietrza). Dni z napływem powietrza polarnego kontynental-
nego (w 70% przypadków) charakteryzowały się temperaturą maksymalną wynoszącą co 
najmniej 26°C. W dniach z adwekcją powietrza zwrotnikowego, z prawdopodobieństwem 
51% możemy przewidzieć, że temperatura maksymalna będzie wyższa od 28°C. 
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4.2. Częstość burz w różnych masach powietrza w Warszawie

Autor: Izabela Z A B Ł O C K A
Opiekun naukowy: Krzysztof O L S Z E W S K I

Cel pracy i zarys treści
Celem pracy jest określenie częstości występowania burz w różnych masach powie-

trza w Warszawie w latach 1961-1980. W tym celu zdefiniowano pojęcie burzy i masy 
powietrza oraz wyjaśniono związek burz z masami powietrza.Przedstawiono także zmia-
ny roczne liczby dni z burzą w zależności od rodzaju mas powietrza.

Podział burz
Burze wewnątrzmasowe adwekcyjne pojawiają się w chłodnych, chwiejnych ma-

sach powietrza, które docierają nad rozgrzaną powierzchnię Ziemi za frontem chłodnym, 
w tylnej części niżu lub przedniej wyżu.. Burze te są tym silniejsze im większy jest kon-
trast termiczny między napływającym powietrzem a podłożem. Są one dosyć dobrze izo-
lowane.

Burze wewnątrzmasowe konwekcyjne powstają w chwiejnych, ciepłych masach po-
wietrza, które przez kilka dni zalegają nad danym obszarem. Nazywane są one czasami 
burzami miejscowymi, cieplnymi lub termicznymi. Ich powstanie związane jest bezpo-
średnio z promieniowaniem słonecznym, które nagrzewa powierzchnię ziemi. Występu-
ją warunki sprzyjające powstawaniu burz, pojawiają się chmury Cumulonimbus. W związ-
ku z tym burze te pojawiają się często w godzinach popołudniowych i nocnych, a ich po-
wstawaniu sprzyja małe zachmurzenie, ciepła pora roku i duże nasłonecznie. Charakte-
ryzuje je silny, przelotny opad deszczu oraz intensywne wyładowania atmosferyczne.

Burze frontalne powstają na frontach atmosferycznych, czyli na styku mas powietrza 
o różnych właściwościach fizycznych. Ich występowanie nie jest związane z porą dnia, 
czy roku, lecz z momentem przechodzenia frontu przez dany obszar. Po przejściu takie-
go frontu zmienia się typ pogody. Przejście tego typu burz jest poprzedzone spadkiem ci-
śnienia, zmianą temperatury powietrza i wilgotności oraz wzrostem prędkości i porywi-
stości wiatru.

Burze frontu chłodnego są najczęściej występującymi wśród burz frontalnych. Poja-
wiają się one, gdy powietrze chłodne wypycha powietrze ciepłe ku górze. W wyniku 
wznoszenia się ciepłych mas powietrza rozbudowują się chmury Cumulonimbus, które 
układają się wzdłuż całego frontu. Szerokość strefy objętej tego rodzaju zachmurzeniem 
wynosi 60-80 km. Burze frontu chłodnego charakteryzują się małą aktywnością elektrycz-
ną.

Burze frontu ciepłego pojawiają się zdecydowanie rzadziej niż burze na froncie 
chłodnym. Pojawiają się one, gdy ciepłe, napływające powietrze jest wilgotne i konwek-
cyjnie chwiejne. Podstawa chmury Cumulonimbus znajduje się nad warstwą inwersyjną, 
czyli nad powierzchnią frontu. Chmura burzowa jest wbudowana w system zachmurze-
nia frontowego, dlatego o obecności burzy dowiadujemy się po obserwowanych wyłado-
waniach atmosferycznych i dużych opadach deszczu.

Burze frontu okluzji pojawiają się najczęściej w ciepłej połowie roku. Latem domi-
nują nad Europą okluzje o charakterze chłodnym, a zimą o charakterze ciepłym. Wobec 
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tego częściej obserwuje się burze na okluzji chłodnej. Jeśli jednak burze pojawią się na 
froncie okluzji ciepłej są one często bardzo gwałtowne.

Materiały źródłowe i metody i ch opracowania
Dane dotyczące burz i mas powietrza w latach 1961-1980 potrzebne do tego opraco-

wania pochodzą z IMGW oraz ze stacji meteorologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Terminy wystąpienia dnia z burzą zostały spisane z Zeszytów Klimatologicznych. Stacja 
Warszawa-Uniwersytet usytuowana jest na jednym z placów na terenie Uniwersytetu War-
szawskiego w centrum Warszawy. Uznano, że stacja ta jest reprezentatywna dla obszaru 
Warszawy. Na potrzeby badania genezy powstawania burz spisano również dokładne ter-
miny ich wystąpienia.

Do określenia rodzaju burz jak i masy powietrza w jakiej one wystąpiły przeanalizo-
wano mapy synoptyczne z terminów 00 i 12 UTC dostępnych w Biuletynach Synoptycz-
nych PIHM (obecnie IMGW).

Założono, że w niniejszej pracy burze będą charakteryzowane przez dzień burzowy, 
a nie liczbę burz. Za dzień z burzą przyjęto uznawać dzień, w którym wystąpiła choć jed-
na burza w godzinach od 00:01 do 00:00 czasu urzędowego. Za przykładem M. Stopy 
(1960) i K. Grabowskiej (2002) postanowiono posługiwać się skrótem literowym LDB 
oznaczającym liczbę dni z burzą.

Podstawowymi metodami badań jest analiza statystyczna występowania dni z burzą, 
poszczególnych mas powietrze jak i LDB w masach powietrza. Przede wszystkim posłu-
żono się średnią arytmetyczną i obliczono średnie miesięczne, w porach roku, roczne i z 
wielolecia. Część danych prezentowana jest jako sumy arytmetyczne.

M. Stopa (1964) dokonała analizy mas powietrza, zwracając szczególną uwagę na wy-
stępowania w nich dogodnych warunków do powstawania burz. Ze względu na niewiel-
ką liczbę dni burzowych w masie arktycznej i zwrotnikowej autorka postanowiła w swo-
im opracowaniu zająć się jedynie masą polarną morską i kontynentalną.

K. Grabowska (2002) w swojej pracy doktorskiej badała zmienność występowania 
burz w Polsce w latach 1951-1990, czyli w tym samym okresie co Kolendowicz (1995). 
Celem jej było przede wszystkim określenie cykliczności burz w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem cyklu rocznego, zmienności z roku na rok oraz związków burz z aktyw-
nością Słońca, cyrkulacją atmosferyczną i wybranymi elementami meteorologicznymi. 
Swoje badania autorka oparła na danych z 20 stacji meteorologicznych IMGW w Polsce.

Ważniejsze wyniki badań zestawiono w tabelach 1-6 i na rysunkach 1-8.

Czestość napływu mas powietrza w Warszawie w latach 1961-1980
W badanym dwudziestoleciu nad Warszawę najczęściej napływała masa polarna mor-

ska (60% dni) i kontynentalna (19%) (tab. 1-3, rys. 1). Znacznie rzadziej występowała 
adwekcja masy arktycznej (12%) i zwrotnikowej (7%). Każda masa ma wyraźny prze-
bieg roczny.

Polarna morska najczęściej napływa w okresie letnim (max. w lipcu). Od tego mie-
siąca następuje systematyczny spadek liczby dni z napływem tej masy aż do lutego. Póź-
niej powietrze polarne morskie zaczyna napływać nad Warszawę coraz częściej. W przy-
padku masy polarnej kontynentalnej częstość adwekcji jest odwrotna w porównaniu z na-
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pływem masy morskiej. Najwięcej dni z PPk notowano w styczniu, a najmniej w paź-
dzierniku. Masa arktyczna napływa najczęściej wiosną i jesienią, a najrzadziej latem 
i zimą. Maksimum liczby dni z PA wystąpiło w kwietniu, a wtórne w październiku. 
W przypadku masy zwrotnikowej główne maksimum zanotowano w październiku, a dru-
gorzędne w maju. Warto zwrócić uwagę na to, że masa arktyczna napływa częściej zimą 
niż latem, a zwrotnikowa odwrotnie.

Częstość burz w masach powietrza w roku
W latach 1961-1980 na stacji Warszawa Uniwersytet burze w poszczególnych masach 

powietrza występowały w kolejnych latach z różną częstością. Można porównywać licz-
bę dni burzowych w różnych masach, ale ważny jest też procentowy udział burz w danej 
masie.

W przypadku powietrza polarnego morskiego w miesiącach od września do kwietnia 
częstość występowania burz jest bardzo mała i wynosi poniżej 5% (tab.4). Trochę wyż-
sza jest w lipcu (6,6%) i sierpniu (8,6). Można powiedzieć, że przy napływie powietrza 
polarnego morskiego w co dziesiątym dniu w maju (10,6%) i czerwcu (11,7%) występu-
je burza.

W przypadku powietrza polarnego kontynentalnego dysproporcje częstości w poszcze-
gólnych miesiącach są jeszcze wyższe. Od października do marca burze w tej masie prak-
tycznie nie występują. Zwiększają one swoją częstość na wiosnę wynosząc w kwietniu 
6%, a w maju już 10,6%. Zdecydowanie najczęściej burze w tej masie występują w czerw-
cu (17,4%). W kolejnych miesiącach roku częstość ta spada do 12,1% w lipcu, 7,8% 
w sierpniu i 5,6% we wrześniu. W masie arktycznej burze występują niezwykle rzadko. 
Można powiedzieć, że prawie przez cały rok częstość występowania dni burzowych w tym 
powietrzu jest zbliżona do 0%. Nieznacznie pod tym względem wyróżnia się maj (3,7%) 
oraz lipiec (8%).

W powietrzu zwrotnikowym częstość występowania burz jest natomiast dosyć duża 
prawie w każdym miesiącu. Jedynie w styczniu, lutym i kwietniu wartość częstości spa-
da poniżej 5%. Wiosną, oprócz kwietnia, częstość ta wzrasta do 14,3% w marcu i 15,4% 
w maju. Latem natomiast dzień burzowy przy napływie powietrza zwrotnikowego wystę-
puje nawet co drugi lub trzeci dzień z maksimum w lipcu (30%). Jesienią częstość spada 
do 8,3% we wrześniu, a w kolejnych miesiącach jest praktycznie zerowa.

Przebieg roczny burz w Warszawie
W latach 1961-1980 w Warszawie występowało rocznie średnio 16 dni z burzą. Naj-

częściej pojawiały się burze na froncie chłodnym (36% dni burzowych) i konwekcyjnych 
(34%). Rzadziej notowano adwekcyjne (15%). Sporadycznie w badanym okresie poja-
wiały się burze na froncie zokludowanym (8%) i ciepłym (6%).

Burze najczęściej występują późną wiosną, latem i wczesną jesienią. Późną jesienią, 
zimą i wczesną wiosną pojawiają się one sporadycznie. W badanym okresie najwięcej dni 
burzowych zanotowano w czerwcu (73), a najmniej w grudniu i styczniu (po 1). Przebieg 
roczny liczby dni z poszczególnymi typami genetycznymi burz jest podobny do przebie-
gu ogólnej liczby dni z burzą. Minima aktywność burzowej w przypadku wszystkich ty-
pów burz występują w porze zimowej, zaś maksima w letniej. Warto zwrócić uwagę na 
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to, że sporadycznie pojawiające się zimą burze są zazwyczaj związane z frontem chłod-
nym lub adwekcyjne. W miesiącach od października do marca pozostałe typy burz nie 
występują, poza nielicznymi wyjątkami.

Burze w Warszawie najczęściej pojawiają się latem (59%), w następnej kolejności do-
piero wiosną (28%), jesienią (11%) i zimą (2%). Jednak warto zwrócić uwagę, że wiosną 
i jesienią najczęściej pojawiają się burze na froncie chłodnym (odpowiednio 45% i 49%), 
latem konwekcyjne (45%), a zimą tylko adwekcyjne (83%) i na froncie chłodnym (17%).

Częstość występowania typów genetycznych burz w masach 
powietrza polarnego

W latach 1961-1980 na stacji Warszawa Uniwersytet w masie polarnej najczęściej po-
jawiały się burze pochodzenia konwekcyjnego (91 LDB), a dopiero w drugiej kolejności 
burze na froncie chłodnym (88 LDB). Większość dni burzowych na froncie chłodnym 
występuje w powietrzu pochodzenia morskiego (69 LDB). Jest to związane z tym, że 
w Polsce przeważa cyrkulacja zachodnia, która przy takim napływie masy powietrza po-
woduje częste przechodzenie frontów przez obszar kraju. Ze względu na to, że kierunek 
przemieszczania się frontów jest zazwyczaj z zachodu na wschód, wobec tego sytuacje 
inne niż wymieniona są zdecydowanie rzadsze. Zrozumiałym jest więc fakt, że burze na 
froncie chłodnym w masie polarnej kontynentalnej występują znacznie rzadziej (19 LDB) 
niż w powietrzu morskim.

W przypadku dni z burzą pochodzenia konwekcyjnego jest inaczej. Latem niże są czę-
sto mniej rozbudowane niż zimą wobec czego częstość przechodzenia frontów jest mniej-
sza. W ciepłej porze roku częste są sytuacje, gdy po przejściu frontu chłodnego powie-
trze na dłuższy okres czasu zatrzymuje się nad obszarem Europy. Masa polarna morska 
jest dosyć wilgotna, co przy nagrzaniu powierza od podłoża stwarza dogodne warunki do 
powstawania burz konwekcyjnych. W ciągu badanego okresu na stacji Warszawa Uni-
wersytet wystąpiło 58 dni z burzą pochodzenia konwekcyjnego. Natomiast powietrze po-
larne kontynentalne w miesiącach letnich jest zdecydowanie cieplejsze i suchsze niż po-
wietrze pochodzenia morskiego. W tej masie występują dostateczne warunki do powsta-
nia burzy. W tym wypadku wilgoć może być pobierana z podłoża, przede wszystkim z po-
wierzchni wodnych. W przypadku Warszawy może być to Wisła, Jezioro Zegrzyńskie, 
czy inne mniejsze akweny. W badanym dwudziestoleciu w Warszawie zanotowano 33 dni 
z burzą pochodzenia konwekcyjnego w masie polarnej kontynentalnej.

Liczba dni z burzą pochodzenia adwekcyjnego jest mniejsza w porównaniu do po-
przednich rodzajów burz i wynosi 40. Jednak większość burz tego typu pojawia się w ma-
sie pochodzenia morskiego. Jak już wcześniej zostało wspomniane masa ta jest stosun-
kowo wilgotna. Chwiejność atmosfery utrzymuje się przez wiele setek kilometrów za 
frontem chłodnym, co sprzyja powstawaniu burz tego typu. W masie polarnej pochodze-
nia morskiego zanotowano 34 dni z burzą pochodzenia adwekcyjnego. Natomiast sytu-
acja w przypadku powietrza polarnego kontynentalnego jest analogicznie odwrotna, czy-
li napływające powietrze ma niewielkie zasoby wilgoci. Przez 20 lat wystąpiło tylko 6 
dni z burzami adwekcyjnymi w masie polarnej kontynentalnej. Wartość ta wskazuje na 
to, że tego typu burze w powietrzu kontynentalnym są możliwe, ale jednocześnie są nie-
zwykle rzadkie.
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Dni z burzą na froncie zokludowanym w masie polarnej w ogóle występuje mało. 
W badanym 20-leciu wystąpiło ich tylko 17, z czego 12 było w masie pochodzenia mor-
skiego, a pozostałe 5 w powietrzu kontynentalnym. W powietrzu polarnym dni z burzą 
na froncie ciepłym było 17, czyli tyle samo, co w przypadku frontu zokludowanego. Ale 
proporcje były trochę inne, mianowicie w powietrzu morskim odnotowano 15 dni burzo-
wych, a w kontynentalnym zaledwie 2.

W latach 1961-1980 na stacji Warszawa Uniwersytet w masie polarnej pochodzenia 
morskiego najwięcej wystąpiło burz na froncie chłodnym (37%) i konwekcyjnych (31%). 
Dni z burzami pochodzenia adwekcyjnego było w badanym okresie o około połowę mniej 
(18%) niż dni z burzami na froncie chłodnym, za którym to właśnie pojawiają się najczę-
ściej burze adwekcyjne. Te trzy rodzaje burz stanowią łącznie aż 86% wszystkich burz 
w powietrzu polarnym morskim. Pozostałe 14% to dni z burzami na froncie zokludowa-
nym (8%) i ciepłym (6%).

W dwudziestoleciu 1961-1980 na stacji Warszawa Uniwersytet w masie powietrza po-
larnego kontynentalnego aż 51% dni burzowych, to były burze pochodzenia konwekcyj-
nego. W ciepłej porze roku powietrze jest silnie nagrzane, co ułatwia rozwój konwekcji. 
W powietrzu kontynentalnym zdarzają się przypadki wystąpienia tzw. burz suchych, czy-
li takich, gdzie z chmury Cumulonimbus są burze na froncie chłodnym (29%). Są one 
związane z przemieszczaniem się układów niżowych z południa na północ oraz z zahamo-
waniem ruchu ośrodka niżowego przez wyż. Tylko ¼ liczby dni burzowych w powietrzu 
polarnym kontynentalnym była związana z adwekcją (9%), frontem zokludowanym (8%) 
i ciepłym (3%). Ogólnie w powietrzu polarnym (morskim i kontynentalnym) najczęściej 
pojawiały się dni z burzami na froncie chłodnym i pochodzenia konwekcyjnego (po 35%). 
Dwa razy rzadziej występowały dni z burzami pochodzenia adwekcyjnego (16%). Nato-
miast po 7% wszystkich dni burzowych w powietrzu polarnym stanowiły dni z burzami 
na froncie zokludowanym i ciepłym. Częstość występowania dni z poszczególnymi rodza-
jami burz w powietrzu polarnym jest bardzo podobna do częstości burz w masie polarnej 
morskiej. Jest to spowodowane tym, że 74% wszystkich burz w powietrzu polarnym, to 
burze w masie pochodzenia morskiego, a tylko 26% w kontynentalnym.

Częstość burz w masach powietrza arktycznego
W latach 1961-1980 na stacji Warszawa Uniwersytet zaobserwowano zaledwie 8 dni 

burzowych w masie arktycznej. Większość tych burz wystąpiła wiosną (5 LDB) i tylko 
po jednej pojawiło się w pozostałych porach roku . Przypadki pojawienia się burz w tej 
masie są rzadkie, ale zdarza się, że wystąpią dogodne warunki do rozwoju chmury Cu-
mulonimbus. Wiosną w badanym 20-leciu zaobserwowano dni z prawie każdym rodza-
jem burzy, oprócz konwekcyjnej. Były to jednak przypadki pojedyncze w ciągu całego 
okresu, jedynie dni z burzami na froncie zokludowanym było 2. Latem natomiast tylko 
raz wystąpiła burza, która była w tym przypadku pochodzenia konwekcyjnego. Oznacza 
to, że w tym dniu zaistniały dogodne warunki do rozwoju konwekcji termicznej. Nato-
miast jesienią i zimą zaobserwowano po jednym przypadku burzy adwekcyjnej. Dzień 
z burzą w masie arktycznej pojawia się średnio co ponad 2 lata. Dlatego mając dane z za-
ledwie 20 lat trudno jest poszukiwać jakiś prawidłowości w ich rozkładzie. Możliwe to 
by było w wypadku zgromadzenia długiej serii danych.
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Częstość burz w masach powietrza zwrotnikowego
W latach 1961-1980 na stacji Warszawa Uniwersytet zanotowano w masie zwrotni-

kowej trochę więcej dni burzowych (15 LDB) niż w masie arktycznej. Jest to zrozumia-
łe ze względu na właściwości fizyczne powietrza zwrotnikowego. Jak widać na wykresie 
aktywność burzowa w masie powietrza zwrotnikowego największa jest w ciepłej połowie 
roku, głównie wiosną i latem. Jesienią zdecydowanie słabnie, a w zimę w badanym 20-le-
ciu nie zanotowano ani jednej burzy w tej masie. Wiosną obserwowano dni z burzami na 
froncie chłodnym (4 LDB) oraz konwekcyjnymi (2 LDB). Latem pojawiały się burze pra-
wie każdego rodzaju, oprócz adwekcyjnych. Najczęstsze były te na froncie chłodnym 
i konwekcyjne (po 3 LDB), a rzadsze na froncie zokludowanym i ciepłym (po 1 LDB). 
Jesienią wystąpił tylko jeden dzień burzowy i była to burza na froncie ciepłym. Taki roz-
kład aktywności burzowej jest po części związany z częstością napływu masy zwrotniko-
wej. Przypomnijmy, że w kwietniu i maju następuje duży wzrost częstości napływu tej 
masy dlatego też zaczynają się pojawiać te burze. Następnie latem wartości te nie są tak 
duże jak wiosną, ale wtedy już istnieją bardziej dogodne warunki termiczne do rozwoju 
chmur Cumulonimbus. Jesienią w październiku jest maksimum napływu masy zwrotni-
kowej, ale w pozostałych miesiącach tej pory roku ta częstość jest mniejsza. Zimą nato-
miast powietrze zwrotnikowe napływa nad obszar naszego kraju najrzadziej.

Tabela 1. Liczba dni z masą powietrza 
w Warszawie w latach 1961-1980

Masa powietrza Liczba dni
PPm 4377
PPk 1383
PA 876
X 522
PZ 147

Tabela 2. Liczba dni z poszczególnymi masami 
powietrza w Warszawie w latach 1961-1980

PPm PPk PA PZ X
I 311 204 65 2 38
II 267 170 76 4 48
III 326 157 87 7 43
IV 316 84 125 24 51
V 330 113 108 26 43
VI 369 144 41 10 36
VII 454 91 25 10 40
VIII 430 90 43 14 43
IX 373 90 80 12 45
X 409 53 89 27 42
XI 404 77 68 8 43
XII 388 110 69 3 50

Razem 4377 1383 876 147 522
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Tabela 3. Częstość napływu poszczególnych mas powie-
trza w Warszawie w latach 1961-1980 w porach roku

wiosna lato jesień zima
PPm L dni 972 1253 1186 1103

% 54 68 65 61
PPk L dni 354 325 220 391

% 19 18 12 21
PA L dni 320 109 237 202

% 17 6 13 11
PZ L dni 57 34 47 9

% 3 2 3 0
X L dni 137 119 130 131

% 7 6 7 7

Tabela 4. Liczba dni z typami genetycznymi burz w porach roku w Warszawie w latach 
1961-1980

F. chłodny Konwekcyjne Adwekcyjne F. zokludowany F. ciepły Suma
Wiosna 40 16 15 11 6 88
Lato 57 83 22 10 14 186
Jesień 17 7 5  4  2 35
Zima  1  0 5  0  0  6
Suma 115 106 47 25 22 315

Tabela 5. Częstość [%] występowania burz 
w masach powietrza w roku w Warszawie 
w latach 1961-1980

PPm PPk PA PZ X
I 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
II 0,7 0,0 1,3 0,0 2,1
III 2,1 0,0 1,1 14,3 0,0
IV 3,2 6,0 0,0 4,2 0,0
V 10,6 10,6 3,7 15,4 18,6
VI 11,7 17,4 0,0 20,0 8,3
VII 6,6 12,1 8,0 30,0 15,0
VIII 8,6 7,8 0,0 21,4 32,6
IX 4,0 5,6 1,3 8,3 11,1
X 0,7 0,0 0,0 0,0 2,4
XI 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XII 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabela. 6. Liczba dni z typami genetycznymi burzami w powietrzu polarnym w porach 
roku w Warszawie w latach 1961-1980

Front 
chłodny Konwekcyjna Adwekcyjna Front 

zokludowany
Front 
ciepły

PPm 27 8 10 5 2
WiosnaPPk 4 6 3 2 2

PP razem 31 14 13 7 4
PPm 32 43 18 5 12

LatoPPk 11 27 3 2 0
PP razem 43 70 21 7 12
PPm 9 7 3 2 1

JesieńPPk 4 0 0 1 0
PP razem 13 7 3 3 1
PPm 1 0 3 0 0

ZimaPPk 0 0 0 0 0
PP razem 1 0 3 0 0

1. PPm
2. PPk
3. PA
4. Pz
5. X

Rys. 1. Czestość napływu mas powietrza w Warszawie w latach 1961-1980

Rys. 2. Liczba dni z burzą w Warszawie w latach 1961-1980
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Rys. 3. Liczba dni z burzą na froncie chłodnym w Warszawie w latach 1961-1980

Rys. 4. Liczba dni z burzą pochodzenia konwekcyjnego w Warszawie w latach 1961-1980

Rys. 5. Liczba dni z burzą pochodzenia adwekcyjnego w Warszawie w latach 1961-1980
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Rys. 6. Liczba dni z burzą na froncie zokludowanym w Warszawie w latach 1961-1980

Rys. 7. Liczba dni z burzą na froncie ciepłym w Warszawie w latach 1961-1980

1. Front chłodny
2. Konwekcyjna
3. Adwekcyjna
4. Front zokludowany
5. Front ciepły

Rys. 8. Czestość wystepowania typów genetycznych burz w Warszawie w latach 1961-1980
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4.3. Cykliczność i tendencje zmian hydrometeorów w Warszawie

Autor: Monika M A R K S
Opiekun naukowy: Jolanta W A W E R

Cel pracy i zarys treści

Hydrometeory są grupą zjawisk atmosferycznych o dużym znaczeniu gospodarczym 
i choć są pochodną takich elementów klimatu jak temperatura czy wilgotność, częstość 
ich występowania stanowi ważną samodzielną charakterystykę klimatologiczną obszaru. 
Mgła i zamglenie, a także intensywny opad śnieżny wpływają na zmniejszenie widzial-
ności, grad powoduje uszkodzenia mechaniczne, szadź przyczynia się do obciążania i zry-
wania przewodów wysokiego napięcia, zaś gołoledź powoduje utrudnienia w ruchu.

Niniejsza praca jest kontynuacją badań nad częstością występowania hydrometeorów 
w Warszawie, podjętych w pracy licencjackiej autorki (Marks 2006). Celem pracy jest 
przedstawienie przebiegów rocznych, wyznaczenie cykli występowania rosy, szronu, sza-
dzi, gołoledzi, śniegu, gradu, mgły i zamglenia oraz charakterystyka tendencji zmian licz-
by dni z poszczególnymi zjawiskami w wybranych porach roku i miesiącach w Warsza-
wie w latach 1966-2000. Ponadto w pracy porównano otrzymane cykle z okresami in-
nych elementów meteorologicznych, jak temperatura, ciśnienie i opady atmosferyczne 
oraz wilgotność względna.

W omówieniu każdego z hydrometeorów zawarto przebieg roczny liczby dni ze zja-
wiskiem oraz ich częstość w poszczególnych porach roku. Następnie scharakteryzowano 
ich zmiany roczne w wieloleciu oraz ukazano tendencje zmian liczby tych dni, analizu-
jąc współczynniki regresji oraz przebiegi średnich konsekutywnych 5-letnich liczby dni 
ze zjawiskiem (rys. 1-14).

Materiały źródłowe i metody opracowania
W pracy wykorzystane zostały dane obserwacyjne ze stacji synoptycznej Warszawa-

Okęcie. Materiał badawczy stanowiła liczba dni z rosą, szronem, szadzią, gołoledzią, gra-
dem, mgłą, zamgleniem oraz opadem śniegu, w latach 1966-2000.

Tendencje zmian liczby dni z poszczególnymi zjawiskami (y) scharakteryzowano przy 
użyciu równań prostych regresji:

y = A0 + At

gdzie: A0 – wyraz wolny, A – współczynnik regresji wyrażający przyrost lub spadek licz-
by dni ze zjawiskiem w jednostce czasu, t – czas.

Istotność statystyczną współczynnika regresji A (współczynnika determinacji R2) oce-
niono stosując test t-Studenta.

Do badania cykliczności zastosowano metodę Boryczki „sinusoid regresji” (1998). 
Metoda ta polega na aproksymacji ciągu czasowego wyników pomiarów y1, …, yn (tak-
że niekompletnego), wykonanych w dowolnych odstępach czasu t1, …, tn kolejnymi si-
nusoidami regresji:







 +
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gdzie: Θ – okres, b – amplituda, c – faza. Zmieniano okres sinusoidy ∆Θ z odstępem cza-
su ∆Θ = 0,1 roku.

Okresy optymalne Θk to minima lokalne wariancji resztkowej εk
2, a maksima lokalne 

współczynnika korelacji Rk. Do oceny istotności amplitud bk cykli (współczynnika kore-
lacji Rk) zastosowano test Fishera-Snedecora o 2 i n-3 stopniach swobody:
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gdzie s2 – wariancja zjawiska y.

Cykl roczny liczby dni z hydrometeorami
Szron jest charakterystyczny w miesiącach zimowych oraz wczesną wiosną. Na porę 

zimową przypada blisko połowa przypadków zjawiska (47% dni ze szronem z 35-lecia 
1966-2000), wiosną odnotowano 28% dni z osadem, zaś jesienią 23%. Miesiącami naj-
częstszego występowania szronu w Warszawie są marzec i styczeń (średnio ponad 8 dni). 
Częste wystąpienia szronu obserwuje się również w grudniu i lutym (7 dni). W miesią-
cach letnich (czerwiec-sierpień) występują jedynie pojedyncze przypadki osadu. Znaczą-
cy wzrost liczby dni ze szronem następuje przeważnie w październiku.

Rys. 1. Przebieg roczny liczby dni ze szronem w Warszawie w latach 1966-2000

Maksimum liczby dni ze szronem przypada z reguły w styczniu, marcu i grudniu. 
W latach 1966-2000 absolutne maksimum wystąpiło w grudniu 1972 roku, kiedy zaob-
serwowano 23 dni z tym osadem.

Szadź występuje niemal wyłącznie w miesiącach zimowych. W tej porze roku było 
ponad 82% wszystkich przypadków szadzi z wielolecia 1966-2000. Po 8% wystąpień było 
wiosną i jesienią. Zjawisko to występuje najczęściej w styczniu (srednio1,5 dnia z sza-
dzią), lutym i grudniu (odpowiednio: 1,2 i 1,1). Także na styczeń najczęściej przypada 
roczne maksimum dni z szadzią, choć warto zwrócić uwagę że może ono wynosić zarów-
no 8 dni (1971 r.) jak i 1 dzień (1967 r.).

Ponad 86% dni z gołoledzią w wieloleciu 1966-2000 wystąpiło w miesiącach zimo-
wych. Nieco ponad 9% przypadków odnotowano jesienią, zaś na wiosnę przypadło 4%. 
Zjawisko to w ogóle nie występuje w miesiącach letnich.
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Rys. 2. Przebieg roczny liczby dni z szadzią w Warszawie w latach 1966-2000

Rys. 3. Przebieg roczny liczby dni z gołoledzią w Warszawie w latach 1966-2000

Miesiącami najczęstszego występowania gołoledzi są styczeń (2,1 dnia), grudzień (1,8) 
i luty (1,3). Maksimum roczne najczęściej przypadało na grudzień (15 razy w 35-leciu) 
i styczeń. Poza miesiącami letnimi, ani jeden przypadek gołoledzi nie wystąpił we wspo-
mnianym wieloleciu w kwietniu i październiku.

Śnieg występuje przeważnie w miesiącach zimowych – 66% dni z opadem śnieżnym. 
Zimą liczba dni ze śniegiem stanowi ponad 68% liczby wszystkich dni z opadem. W ba-
danym okresie śnieg dosyć często występował także wiosną (20%) oraz jesienią (12%).
Miesiącami najbardziej śnieżnymi są styczeń, grudzień i luty – podczas których notuje 
się średnio (odpowiednio) 22, 21 oraz 19 dni ze śniegiem. Opad ten w ogóle nie wystę-
puje w lipcu i sierpniu, a w okresie maj-czerwiec oraz wrzesień-październik obserwuje 
się jedynie pojedyncze przypadki.

Styczeń jest także miesiącem, w którym najczęściej występuje roczne maksimum licz-
by dni śnieżnych. W badanym 35-leciu odnotowano je w tym miesiącu 15 razy, podczas 
gdy w lutym– 10 razy, zas w grudniu zaledwie 8. Maksimum absolutne wyniosło 22 dni, 
w styczniu1979 i 1995 roku.

Blisko połowa (44%) dni z rosą przypada na miesiące letnie, 30 % na jesień, zaś 24% 
na wiosnę. Na miesiące zimowe w badanym 35-leciu przypadł zaledwie 1% dni z rosą. 
Miesiącem, w którym zjawisko to występuje najczęściej jest sierpień (średnio 19 dni), 
niemal równie często rosa notowana jest we wrześniu i lipcu. Ogólnie rzecz biorąc okre-
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sem dużej częstości rosy jest okres od maja do września. Maksimum liczby dni z rosą 
także najczęściej występowało w sierpniu (15 razy w 35-leciu). Znaczące pod tym wzglę-
dem były też lipiec i wrzesień. Maksimum absolutne odnotowano w sierpniu 1966 oraz 
wrześniu 1974. Wyniosło ono wówczas 29 dni, a więc wystąpienia rosy obserwowane 
były w tych miesiącach niemal codziennie.

Rys .  4 .  Średni miesięczny udział liczby dni z opadem śnieżnym w liczbie dni z opadem ogółem 
w Warszawie w latach 1966-1995

Rys. 5. Przebieg roczny liczby dni z rosą w Warszawie w latach 1966-2000

Mgła jest typowa w miesiącach jesiennych, 38% dni ze zjawiskiem przypadało na tę 
właśnie porę. Niewiele mniej, bo 34% dni z mgłą występuje zimą, a już zdecydowanie 
mniej wiosną.

Miesiącem najczęstszego występowania mgły jest październik (średnio 6 dni z mgłą 
w roku), ale też listopad i grudzień (5 dni). Podobny jest rozkład odnotowanych w wie-
loleciu maksimów. Maksimum absolutne przypadło na styczeń 1971 i wyniosło 13 dni. 
Najmniej dni mglistych wystąpiło w lipcu, maju i czerwcu (nieco ponad 1).

Zamglenie najczęściej notowane było zimą i jesienią (odpowiednio 32 i 28% przy-
padków), na wiosnę i lato przypadało nieco mniej, ale również znaczący udział 21 i 17% 
wszystkich dni z zamgleniem z wielolecia. Miesiącami najczęstszego występowania za-
mglenia są grudzień (25,7) styczeń (25,3), oraz listopad (24,1 dni ze zjawiskiem). Za-
mglenie jest zjawiskiem często notowanym w ciągu całego roku. W marcu i listopadzie 
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średnia liczba dni z zamgleniem przekracza 20, zaś w pozostałych miesiącach 12, co sta-
nowi blisko połowę dni w miesiącu. W przebiegu rocznym wyraźnie zaznacza się letnie 
minimum (od maja do sierpnia) w którym częstotliwość występowania zamglenia jest wy-
równana i oscyluje około 12 dni w miesiącu.

Rys. 6. Przebieg roczny liczby dni z mgłą w Warszawie w latach 1966-2000

Rys. 7. Przebieg roczny liczby dni z zamgleniem w Warszawie w latach 1966-2000

Grad występuje przez cały rok, jednak okresem jego najczęstszego występowania jest 
zima. Na te porę przypadło 38% przypadków gradu. Wiosną i jesienią udział ten wyno-
sił odpowiednio28 i 24%, zaś latem – 8%.

Miesiącem najczęstszego występowania gradu był styczeń, na który średnio w roku 
przypada 0,4 dnia ze zjawiskiem. W całym 35-leciu wystąpiło 14 dni z gradem, 11 w li-
stopadzie i 10 w marcu. Są to wyniki zaskakujące, gdyż, jak podaje Kafar (1998) na więk-
szości nizinnych stacji Polski najbardziej gradowym miesiącem jest maj. Podobnie Koź-
minski (1963) stwierdza duże nasilenie opadów gradu w maju (23,8%) i czerwcu (18,8%), 
jako typowe dla większości polskich nizinnych stacji. Dodaje też, że w miarę przesuwa-
nia się z północnego zachodu na południowy-wschód kraju, obserwuje się coraz większą 
częstość burz gradowych, przy czym opady gradowe z burzą stanowią ok. 50% wszyst-
kich opadów gradu.

W pracy analizie poddano jedynie liczbę dni z wystąpieniem zjawiska, nie uwzględ-
niając możliwych kilkukrotnych opadów gradu w ciągu doby.W badanym okresie nie od-
notowano ani jednego przypadku gradu w sierpniu.
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Rys. 8. Przebieg roczny liczby dni z gradem w Warszawie w latach 1966-2000

Okresowe zmiany liczby dni z hydrometeorami

Cykle krótkie (3-5 lat)
Analizie poddano roczne liczby dni z każdym hydrometeorem w porach roku.

Tabela 1. Zestawienie cykli krótkich Θ (lat) elementów meteorologicznych (1966-1995) oraz 
hydrometeorów (1966-2000) w Warszawie (wg metody sinusoid regresji)

Zima Wiosna Lato Jesień Rok
Temperatura 3,5 4,0 3,9 4,7 4,7
Opady 3,7; 4,5 3,4; 3,9; 4,6 3,8 3,5; 4,1 3,5; 4,0; 4,8
Ciśnienie 3,3; 3,9; 4,8 3,1; 3,5; 4,2 3,7; 4,6 3,6; 4,3 3,6; 4,6
Wilgotność 3,5 3,1 3,4 3,4; 4,7 3,5; 4,8
Szron 3,2; 3,8 3,2 3,1; 3,6; 4,9 3,2; 3,6; 4,0
Szadź 3,3; 3,8; 4,4 3,1; 3,4; 3,9
Gołoledź 3,4; 3,9; 4,7 3,4; 4,6
Rosa 3,2; 4,3 3,2; 3,5; 4,4 3,1; 3,5; 3,9;4,5 3,1; 3,9; 4,9 3,1; 3,9; 4,5
Mgła 3,2; 3,9; 5,0 3,2; 4,0 3,1; 3,6; 4,0; 4,6 3,1; 3,8; 4,4 3,2; 3,7; 4,3
Zamglenie 3,5; 4,0 3,2; 4,4 3,5 3,5; 4,1
Grad 3,4; 3,9 3,3; 3,8; 4,3
Śnieg 3,2; 3,5; 4,1 3,1; 3,7; 4,5 3,2;3,7; 4,4 3,2; 3,6; 4,2

Cykle krótkie 3-5-letnie występują w przypadku wszystkich zjawisk (tab. 1). Istotne 
statystycznie są: 3,4-letni zimowy cykl gradu, 3,8-letni jesienny cykl mgły (mgła najczę-
ściej występuje właśnie w tej porze roku) a także 3,1-letni jesienny oraz 3,2 i 3,8-letni zi-
mowy cykl szronu.

Wyróżnia się 4,1-letni zimowy cykl śniegu, którego amplituda wynosiła 5,15 dnia, 
zdecydowanie dominując nad pozostałymi cyklami. Wyraźny jest także 5,0-letni zimowy 
cykl mgły oraz 4,7-letni zimowy cykl gołoledzi.

Cykle 5-10 lat
W porach roku wyróżnić należy 5,8-letni zimowy cykl gołoledzi i 5,3-letni zimowy 

cykl szadzi (oba istotne statystycznie). W pozostałych przypadkach wystąpiły cykle po-
jedyncze, lub nie wystąpiły w ogóle. Cykl 8-9-letni powtarza się wiosną i zimą dla opa-
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dów śniegu oraz jesienią i zimą dla mgły. Cykl ok. 9,2-letni w przypadku rosy, a także 
mgły i zamglenia powtarza się wiosną, latem i jesienią.

Cykle dłuższe (powyżej 10 lat)
Metoda sinusoid regresji pozwoliła na wykrycie ośmiu cykli rocznej liczby ze zjawi-

skami z przedziału 10,1-15,0 lat. W tym znalazły się aż 4 cykle 11-letnie (mgła, zamgle-
nie, grad i szadź), które mogą być wiązane z 11-letnia okresowością aktywności Słońca. 
Stosunkowo silny był 11,4-letni cykl liczby dni z mgła, oraz jedyny wśród nich istotny 
statystycznie, 11-letni cykl liczby dni z szadzią. Ponadto wyznaczono 4 cykle z przedzia-
łu 15,1-20,0 lat (rosa, mgła, szron i grad), wśród których na uwagę zasługuje wyjątkowo 
silny 18,2-letni cykl szronu, o amplitudzie10,28 dnia oraz wysokim współczynniku kore-
lacji (R = 0,56). Długie, około 18-letnie, istotne statystycznie i stosunkowo silne cykle rosy 
i szronu znalazły odzwierciedlenie także w poszczególnych porach roku. Wystąpiły też 3 
cykle dłuższe niż 20-lat (śnieg, szadź, gołoledź), które w przypadku gołoledzi i szadzi po-
wtórzyły się także zimą. Wśród nich znalazł się najdłuższy ze wszystkich wyznaczonych 
– 33,4-letni cykl rocznej liczby dni z szadzią. Krótki przedział czasowy analizy (35-lat) 
nie pozwolił na wyznaczenie możliwych dłuższych cykli.

Zarówno w roku, jak i w każdej porze roku zaznaczył się istotny statystycznie długi 
cykl 17-18 letni. Wyjątek stanowi zima, kiedy wystąpiły 2 istotne cykle – najkrótszy (2,4) 
i najdłuższy (19,3). Spośród wymienionych istotnych okresów najsilniejszy był 18,1-let-
ni cykl rocznej liczby dni z rosą, którego amplituda wyniosła ponad 4,3 dnia.

W zastosowaniach na potrzeby komunikacji lotniczej szczególne znaczenie ma mgła1.
Cykle (okresy Θ, amplitudy b i fazy c) liczby dni z mgłą w Warszawie w latach 1966-

2000 podano w tab. 2.

1 Mgła jest zawiesiną bardzo małych (0,002-0,12 mm średnicy) kropel wody w powietrzu, ograni-
czającą widzialność poziomą poniżej 1 km. Mgła tworzy się w wyniku przejścia pary wodnej ze sta-
nu gazowego w płynny. Przybiera przeważnie barwę białawą. Liczba kropelek w 1 cm3 waha się 
od kilkudziesięciu do kilkuset. Rodzaje mgły klasyfikuje się ze względu na stopień intensywności 
(mgła umiarkowana, gęsta i bardzo gęsta), a także ze względu na warunki występowania (mgły po-
wstające wewnątrz mas powietrznych oraz mgły frontowe). Wśród mgieł wewnątrz mas powietrz-
nych wyróżnia się mgły radiacyjne i adwekcyjne.

Mgły radiacyjne powstają podczas długich, bezchmurnych nocy, przy bliskich zeru prędkościach 
wiatru i bardzo wysokiej (97-99%) wilgotności względnej w przyziemnych warstwach atmosfery. 
Są to mgły charakterystyczne dla miesięcy jesiennych, przy czym najlepsze warunki do ich two-
rzenia panują na nizinach i w kotlinach. Mgły adwekcyjne powstają gdy nad chłodne podłoże na-
pływa ciepłe, wilgotne powietrze. Do ich powstania przyczynia się też znaczna rozpiętość tempe-
ratury miedzy podłożem a powietrzem oraz duża wilgotność względna. Występują one nawet przy 
wiatrach o prędkości 15 m/s i dużej zmienności. Mgły adwekcyjne mogą wystąpić w dowolnej po-
rze doby i trwać wiele dni.

Mgły frontowe tworzą się na linii frontu atmosferycznego i razem z nim przemieszczają. Ich 
powstaniu sprzyja mieszanie się mas powietrza o różnej temperaturze, a także uwilgotnieni podło-
ża i przyziemnej warstwy powietrza przez opady. Towarzyszą im przeważnie słabe wiatry.
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Tabela 2. Cykle liczby dni z mgłą w Warszawie w latach 1966-2000 (R – 
współczynnik korelacji, Fobl charakterystyka Fishera-Snedecora)

Θ b c R Fobl Θ b c R Fobl

Rok Wiosna
2,3 5,277 -2,0297 0,07 0,08 2,3 1,798 2,6168 0,170 0,47
2,7 0,528 0,0237 0,149 0,37 2,5 2,065 -0,1337 0,177 0,52
3,1 8,946 -0,5978 0,197 0,65 2,7 3,013 -0,2476 0,235 0,94
3,5 3,37 1,6735 0,137 0,31 3,2 1,128 -0,8934 0,142 0,33
3,9 5,712 0,1274 0,196 0,64 3,9 1,847 -0,3062 0,184 0,56
4,5 4,958 0,0463 0,104 0,17 4,4 1,542 1,7083 0,170 0,48
5,0 2,133 -1,4727 0,147 0,36 5,2 1,115 -0,4702 0,142 0,33
5,8 5,69 2,3771 0,173 0,49 5,8 l,546 1,3346 0,214 0,77
7,1 5,246 1,5830 0,246 1,03 7,2 2,530 1,2813 0,280 1,37
9,2 3,642 -1,5146 0,189 0,59 9,2 2,230 -1,8463 0,226 0,86
12,0 4,696 -1,8453 0,17 0,47 12,4 1,076 -1,5657 0,259 1,15
18,1 4,398 1,6778 0,411 3,25 18,6 1,920 1,0629 0,373 2,58

Lato Jesień
2,6 4,304 -2,3539 0,195 0,63 2,6 3,074 0,0973 0,216 0,78
3,1 4,684 -0,2499 0,225 0,86 2,9 2,325 -3,1067 0,144 0,34
3,5 2,671 2,1044 0,199 0,66 3,1 2,758 0,6005 0,211 0,75
3,9 3,119 -0,1895 0,217 0,79 3,5 1,519 1,5682 0,128 0,20
4,5 2,143 0,0967 0,121 0,24 3,9 2,365 1,2437 0,100 0,63
5,1 1,330 1,7909 0,075 0,09 4,9 3,029 0,8073 0,247 1,04
5,9 1,609 0,5636 0,168 0,46 7,0 4,301 1,1190 0,362 2,41
7,2 1,193 2,7713 0,119 0,23 9,1 0,755 2,1589 0,162 0,43
9,3 1,774 0,0873 0,172 0,49 11,9 1,281 1,3810 0,198 0,66
17,4 1,788 -0,7484 0,367 2,50 18,3 1,494 -2,1922 0,409 3,22

Zima
2,4 0,842 1,4348 0,380 2,70
2,6 0,326 2,3486 0,192 0,61
2,9 0,303 2,7290 0,151 0,38
3,2 0,467 1,7465 0,202 0,68
3,7 0,604 2,0233 0,327 1,91
4,3 0,294 3,1045 0,205 0,70
5,3 0,596 0,5893 0,220 0,81
7,3 0,208 0,1636 0,187 0,58
10,4 0,676 2,9062 0,359 2,37
19,3 0,960 0,0771 0,454 4,16
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Tabela 3. Cykle liczby dni ze śniegiem w Warszawie w latach 1966-2000

Θ b c R Fobl Θ b c R Fobl

Rok Wiosna
2,5 7,657 0,235 0,424 350 2,5 2,384 1,0116 0,342 2,11
3,2 4,633 -1,4354 0,332 1,98 2,8 1,430 2,632 0,219 0,81 
3,6 5,296 0,3737 0,359 2,37 3,1 1,593 -0,7988 0,228 0,88
4,2 3,418 0,8695 0,226 0,86 3,7 1,164 0,189 0,158 0,41 
5,0 0,373 1,1430 0,084 0,11 4,5 0,878 -2,7913 0,179 0,53
8,4 6,046 -1,6749 0,384 2,76 5,4 0,647 1,5843 0,136 0,30 
13,4 6,139 2,0398 0,422 3,48 6,4 1,774 -2,8884 0,392 2,90
26,9 2,686 1,2468 0,227 0,87 8,6 3,612 1,311 0,633 10,72

13,,2 2,987 0,2128 0,533 6,34
Jesień Zima

2,4 2,901 -0,1106 0,433 3,69 2,2 2,771 -0,7699 0,267 1,23 
2,7 0,931 -0,0233 0,231 0,91 2,6 3,329 2,2562 0,383 2,76
3 0,761 0,7022 0,183 0,56 2,9 3,600 -1,3177 0,383 2,76

3,2 0,894 -1,6731 0,202 0,68 3,2 2,662 -2,9184 0,283 1,39 
3,7 1,784 -0,3537 0,275 1,31 3,5 1,949 0,4135 0,226 0,86 
4,4 1,658 1,555 0,261 1,17 4,1 5,151 -2,5546 0,488 5,00
5,3 1,678 0,9174 0,287 1,44 6,3 1,985 -1,8520 0,236 0,95 
7,9 2,001 -2,9142 0,391 2,89 8,3 3,846 -0,0884 0,397 2,99
10,9 1,464 2,2471 0,237 0,96 13,1 3,521 -0,1535 0,359 2,37 
22,3 1,270 -0,8451 0,222 0,83 

Liczba dni z mgłą wykazuje duże zróżnicowanie cykliczności w zależności od pory 
roku. Najsilniejsze cykle dni z mgłą mają długość: rok – 18,1 lat, wiosna 18,6 lat, lato 
17,4 lat, jesień 18,3 lat i zima 19,3 lat o odpowiednich współczynnikach korelacji R – 
0,411, 0,373, 0,367, 0,409, 0,454 i statystyce Fishera-Snedecora Fobl – 3,25, 2,58, 2,50, 
3,22, 4,14.

Liczba dni śnieżnych wykazuje również duże zróżnicowanie cykliczności w porach 
roku. Najdłuższymi cyklami dni ze śniegiem są: rok – 26,9 lat, wiosna 13,2 lat jesień – 
22,3 lat i zima 13,1 lat o odpowiednich współczynnikach korelacji R – 0,227, 0,533, 0,222, 
0,359 i statystyce Fishera-Snedecora Fobl – 0,87, 6,34, 0,83, 2,37.

Przykładowo na rys. 9 przedstawiono widmo rocznej liczby dni z mgłą.
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Rys. 9. Widmo rocznej liczby dni z mgłą w Warszawie w latach 1966-2000 
(z krokiem 0,1 roku)

Tendencje wieloletnie hydrometeorów
Analiza prostych regresji ukazała spadkową tendencję zmian liczby dni ze wszystki-

mi hydrometeorami, poza gołoledzią. Największy spadek w badanym wieloleciu wystą-
pił w przypadku liczby dni z rosą (-3,58 dni/rok), najmniejszy zaś w przypadku liczby 
dni z opadem śnieżnym (-0,09 dnia/rok). Liczba dni z gołoledzią wykazała nieznaczną 
tendencję wzrostową (0,01 dnia/rok).

Roczna liczba dni z mgłą wykazała w badanym wieloleciu tendencje spadkową, któ-
rej współczynnik regresji sięgał ponad 0,6 dnia na rok. Ta tendencja utrzymuje się rów-
nież przy analizie częstości dni mglistych w poszczególnych porach roku, przyjmuje ona 
jednak większe wartości. To właśnie jesienią i zimą, a więc w porach najczęstszego wy-
stępowania mgły, zaznaczył się największy spadek częstości zjawiska – odpowiednio 0,26 
i 0,22 dnia/rok. Jesienny spadek liczby dni z mgłą w całym wieloleciu osiagnał więc war-
tość 9,1 dni, co daje blisko 40-procentowy udział w ogólnym spadku rocznej liczby dni 
z mgłą w badanym okresie. Podobnie spadek, ale już dużo mniejszy, zaobserwować moż-
na analizując proste regresji liczby dni z mgłą wiosną i latem. Spadek wiosenny wyniósł 
w badanym wieloleciu srednio 0,13 dni/rok, zaś letni zaledwie 0,08 dnia na rok. Przyczy-
nił się do tego prawdopodobnie niewielki udział przypadków mgły w tych porach roku 
w liczbie rocznej.

Rys. 10. Tendencja zmian liczny dni z mgłą w Warszawie w latach 1966-2000
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Rys. 11. Tendencje liczby dni z mgłą w zimie w Warszawie w latach 1966-2000

Rys. 12. Tendencje liczby dni z mgłą wiosną w Warszawie w latach 1966-2000

Rys. 13. Tendencje liczby dni z mgłą w lecie w Warszawie w latach 1966-2000
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Rys. 14. Tendencje liczby dni z mgłą jesienią w Warszawie w latach 1966-2000



165

4.4. Wpływ ruchu lotniczego Lotniska Warszawa-Okęcie na 
klimat akustyczny południowo-zachodniej części Warszawy

Autor: Grzegorz W I K T O R S K I 
Opiekun naukowy: Bożena K I C I Ń S K A

Celem pracy jest scharakteryzowanie wpływu hałasu lotniczego Portu im. Fryderyka Cho-
pina na okoliczne tereny południowo-zachodniej części Warszawy. Przeprowadzono analizę 
danych pomiarów akustycznych: z okresu luty 2007 – czerwiec 2010 uwzględniając aktual-
ne normy hałasowe; z okresu czerwiec 2009 – czerwiec 2010 w odniesieniu do sezonowych 
zmian pogody. Ponadto zinterpretowano obowiązujące mapy akustyczne okolic lotniska 
w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Wszelkie pomiary wykonane zostały dla 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Polskie Porty Lotnicze. 

Na całym świecie obserwuje się stale rosnący większy ruch lotniczy i większe obcią-
żenie lotnisk. Tereny w okolicy portów lotniczych należą do najbardziej zagrożonych ha-
łasem, dlatego najczęściej lotniska otoczone są nieużytkami. Międzynarodowy Port Lot-
niczy im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu jest portem o największym natę-
żeniu ruchu w kraju. Żeby sprostać wymogom, lotnisko musi być stale rozwijane i roz-
budowywane. Niestety tereny w okolicy warszawskiego portu to przede wszystkim stre-
fy mieszkalne – wraz z rozrostem miasta, lotnisko Okęcie zostało wchłonięte w granice 
stolicy. Port im. F. Chopina na Okęciu stał się jednym z głównych tematów sporów i de-
bat społecznych w walce o zdrowie i ochronę przed hałasem pobliskich terenów. Choć 
najnowsze badania i starania konstruktorów mają na celu zmniejszenie uciążliwości ha-
łasowej w lotnictwie, to nadal sporo zależy od regulacji prawnych; przestrzegania usta-
lonych stref ograniczonej zabudowy mieszkaniowej, ciągłego monitoringu hałasu lotni-
czego i planów zagospodarowania przestrzennego terenów okalających Port Lotniczy 
Okęcie. Rozwój lotnictwa powoduje, że coraz bardziej uciążliwy dla środowiska staje się 
związany z ruchem lotniczym hałas.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-4 i na rysunkach 1-14.

Charakterystyka portu lotniczego im. Fryderyka Chopina 
Warszawa-Okęcie

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina to największe lotnisko w Polsce. Ulokowane w po-
łudniowo-zachodniej części Warszawy zajmuje obszar o powierzchni 830 hektarów (ogro-
dzony obszar obejmuje 560 hektarów). Lotnisko posiada dwie, asfaltowe drogi startowe 
(DS-1 o wymiarach 2800x50 m oraz DS-3 o wymiarach 3700x60 m) wraz z całym węzłem 
28 dróg kołowania. Z pierwotnego projektu lotniska wykorzystano również pas DS-2, któ-
ry stanowi dzisiaj drogę kołowania dla samolotów. We wschodniej części lotniska znajdu-
je się Terminal A (dawniej Terminal 1 i Terminal 2), obsługujący ruch pasażerski wraz z całą 
infrastrukturą (płyta postojowa, rękawy lotnicze, parkingi samochodowe, hotel, drogi do-
jazdowe dla samochodów). Nieco bardziej na północ od terminalu zlokalizowany jest Woj-
skowy Port Lotniczy, będący wydzieloną strefą całego kompleksu portowego. Północna 
część portu to przede wszystkim obiekty serwisowo-remontowe, wraz ze strefą przed han-
garową i obszarem testowania silników. Nieco na zachód od obszaru serwisowego, zloka-
lizowany jest zespół hangarów i terminal, obsługujący małe loty prywatne General Avia-
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tion. Budynki straży pożarnej oraz zespół budynków Centrum Zarządzania Ruchem Lotni-
czym znajdują się w części południowo-wschodniej; południowo-zachodni obszar obejmu-
je Terminal Cargo wraz z płytą postojową dla jednostek transportowych.

Rys. 1. Kierunki dróg startowych w układzie azymutów magnetycznych na Okęciu

Na jakość klimatu akustycznego w okolicy lotniska zdecydowany wpływ ma liczba 
wykonywanych operacji oraz kierunki rozwoju portu lotniczego. Mimo wielu perturbacji 
ekonomicznych zapotrzebowanie na ruch lotniczy stale rośnie. Zgodnie z raportem Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego Analiza rynku lotniczego w Polsce w 2008 roku, wydanym 
w 2010 r., rynek lotniczy w Polsce nadal się rozwija, mimo zauważalnego wyhamowania 
tendencji wzrostowej w 2008 r., co według analityków jest efektem kryzysu ekonomicz-
nego, jaki dotknął światowy sektor lotniczy. Kolejne lata również potwierdzają szacunki 
i prognozy zawarte w powyższym raporcie, jednak mimo to Port Lotniczy Okęcie nadal 
dynamicznie się rozwija. Zobrazowaniem tych zmian są obliczenia, przeprowadzane przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w latach 2007-2010, dotyczące liczby prze-
prowadzonych pasażerskich operacji lotniczych.

W przypadku gorszych warunków atmosferycznych, ograniczających widoczność, kon-
trola lotów kieruje maszyny na pasy wyposażone w systemy radiowego naprowadzania na 
daną ścieżkę podejścia. W przypadku Okęcia system takiej nawigacji (ILS) drugiej katego-
rii (czyli umożliwiające nawigację przy znacznie zmniejszonej widoczności i niskiej podsta-
wie chmur) posiadają drogi w kierunkach 11 i 33 – są one wykorzystywane w operacjach lą-
dowania w pierwszej kolejności przed drogami w kierunkach 15 i 29, które wyposażone są 
w system ILS gorszej, pierwszej klasy. Kontrola lotów portu Okęcie na podstawie powyż-
szych zasad wyznaczania aktywnych pasów) ma ustalony tzw. „system preferencji” danego 
pasa, czyli pewnego rodzaju hierarchię wyboru aktywnego pasa (przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych)(tab. 2). Np. w przypadku przylotów, pierwszy wybierany pas, jeśli 
w danych warunkach jest możliwy, to pas DS-3 z kierunku 33. Jeśli lądowanie z tego kie-
runku nie jest możliwe – wybiera się następny z listy – w tym wypadku DS-1 z kierunku 11.
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Rys. 2. Miesięczne sumy pasażerskich operacji lotniczych w latach 2007-2010, 
Lotnisko im. Fryderyka Chopina.Warszawa. Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. System preferencji pasów dla lotniska 
Warszawa-Okęcie

Kierunek przebiegu operacji
Przyloty 33 11 15 29
Odloty 29 15 33 11

Według szacunków ekspertów organizacji „The Air Transport Association” (IATA), 
średnia liczba operacji pasażerskich w ciągu doby w 2009 roku wynosiła 322; w 2010 
roku do października średnia wynosiła 326 operacji dziennie. Dane te pokazują, że staty-
stycznie na lotnisku Okęcie przeprowadzanych jest 13,5 operacji na godzinę, czyli jedno 
zdarzenie co ok. 5 minut. Pomimo zmniejszonej dynamiki rozwoju liczba operacji, we-
dług szacunków IATA, będzie stale rosnąć, a wraz z nią będzie się powiększać strefa od-
działywania podwyższonego poziomu hałasu na okoliczne tereny.

Na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. 
wokół lotniska utworzono obszary ograniczonego użytkowania. Zgodnie z dokumentem 
w obszarach tych nie można lokować szpitali, domów opieki oraz zabudowy związanej 
ze stałym, bądź wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. W szczególnie wyznaczo-
nej strefie ograniczonej zabudowy mieszkaniowej, tzw.„Strefie M” zabrania się budowy 
domów mieszkalnych – z wyjątkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wszystkie budynki znajdujące się w obrębie obszaru ograniczonego 
użytkowania powinny zostać właściwie zaizolowane akustycznie, zgodnie z Polskimi Nor-
mami dotyczącymi ochrony pomieszczeń przed hałasem.
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Rys. 3. Obszar ograniczonego użytkowania oraz strefa ograniczonej zabudowy 
mieszkaniowej (Strefa „M”). Źródło: opracowanie Mapa akustyczna terenów, na 
których występuje oddziaływanie hałasu powodowanego eksploatacją Lotniska Chopina

Hałas lotniczy obowiązujący w prawie

Począwszy od podania definicji prawnej hałasu i sprecyzowaniu tego zjawiska jako 
zanieczyszczenie powietrza, Prawo ochrony środowiska zawiera informacje związane z 
hałasem w środowisku oraz jego monitoringiem. Jednak najważniejszą częścią tej usta-
wy jest Dział V. Ochrona przed hałasem – istota ochrony przed hałasem polega na zacho-
waniu środowiska akustycznego w jak najlepszym stanie, poprzez utrzymanie poziomu 
hałasu w wyznaczonych normach oraz zmniejszanie hałasu tam, gdzie norma została prze-
kroczona. Jako podstawę określania różnych poziomów dopuszczalnych oraz dla pomia-
rów akustycznych, przedstawiono wskaźniki hałasu:

• LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 
wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozu-
mianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumia-
nej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej 
jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600)

• LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wy-
znaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział cza-
su od godz. 2200 do godz. 600)

• LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako prze-
dział czasu od godz. 600 do godz. 2200)

• LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako prze-
dział czasu od godz. 2200 do godz. 600)
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Według artykułów 114 i 115, przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz kategoryzacji terenów użytkowych istotne jest wykonanie pomia-
rów akustycznych oraz uwzględnienie ich wyników pod kątem wymogów gospodarki 
przestrzennej. 

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym problematykę hałasu w Polsce 
jest ujednolicony tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz 
z rozporządzeniami. W Polsce współczesne przepisy, poruszające tematykę hałasu były 
rozbudowywane na podstawie o transponowane, wspólnotowe akty prawne, które w szer-
szym stopniu regulowały problematykę zmian klimatu akustycznego. Najważniejszym 
dokumentem unijnym dotyczącym hałasu jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania po-
ziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, s. 12). Wraz z kolejny-
mi nowelizacjami większość założeń z tej dyrektywy została wcielona w jednolity tekst 
ustawy i rozporządzeń.

Dla niniejszej pracy kluczowym dokumentem prawnym jest Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 5 lipca 2007 r. W Rozporządzeniu na 
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska określa dopuszczalne poziomy hałasu we-
dług wskaźników wspomnianych w ustawie z 2001 roku. W dokumencie tym dokonano 
podziału terenów pod kątem rozwoju przestrzennego – w ten sposób wyróżniono 6 stref, 
w obrębie których określono normy hałasowe m.in. dla startów, lądowań i przelotów stat-
ków powietrznych – względniających wskaźniki LAeq D oraz LAeq N (tab. 2).

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie 
do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp. Rodzaj terenu

Dopuszczalny długotrwały 
średni poziom dźwięku A w dB
LAeq D (LDWN) LAeq N (LN)
Doby w roku 
lub (15 godz.)

Pory nocy lub 
(8 godz)

1

a Strefa ochronna „A” uzdrowiska 55
(55)

45
(45)

b Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci imłodzieży

2

a Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz 
zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

60
(60)

50
(50)

b Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
c Tereny mieszkaniowo-usługowe

d Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców1

Objaśnienia:
1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na 
nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują 
dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, 
jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, 
handlowych i usługowych.
Źródło: załącznik do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku
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Materiały źródłowe i sposób ich opracowania
W niniejszym opracowaniu skorzystano z danych statystycznych pomiarów poziomów 

hałasu w wybranych punktach pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. Uwzględniono wyniki pochodzące z siedmiu stacji pomiaro-wych: „Załuski”, „My-
siadło”, „Onkologia”, „Meral”, „17 Stycznia”, „Kossutha” oraz „Ursus”. Z racji na opóźnio-
ne rozpoczęcie pomiarów ciągłych pominięto wyniki pochodzące ze stacji „Piaseczno”. In-
formacje o pomiarach zawierały poziom dźwięku każdego rejestrowanego przelotu, rodzaj 
wykonywanej operacji wraz z datą pomiaru. Wyniki te stanowiły podstawę w opracowaniu 
charakterystyki średniego miesięcznego równoważnego poziomu dźwięku w ciągu pory dnia 
i nocy w okresie luty 2007 r. – czerwiec 2010 r. W ujęciu długoterminowym przedstawiono 
częstość przekraczania norm akustycznych w wybranych punktach pomiarowych oraz róż-
nice w natężeniu hałasu względem pory dnia; dodatkowo wykazując tendencje zmian natę-
żenia hałasu w ciągu całego okresu badawczego. Dane hałasowe WIOŚ wykorzystano rów-
nież w analizie równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia i nocy w odniesieniu do jed-
nej doby w okresie czerwiec 2009 r. – czerwiec 2010 r. (wykluczając wyniki pochodzące ze 
stacji „17 Stycznia” spowodowane niekompletnością danych z tego okresu). Na ich podsta-
wie wytypowano trzy klasy akustyczne (poniżej 70 dB, 70-75 dB oraz wartości powyżej 
75 dB) i obliczono ich częstość występowania w ciągu roku – pozwoliło to na określenie 
obszarów najbardziej zagrożonych hałasem lotniczym. Wykorzystując informacje, na temat 
warunków wiatrowych, pochodzące z depesz METAR opracowano charakterystykę zmian 
natężeń hałasu w zależności od dominujących kierunków wiatru. 

Takie zestawienie umożliwiło określenie sezonowych zmian w przestrzennym ukła-
dzie stref podwyższonego hałasu oraz sprawdzenie reprezentatywności wykonanych po-
miarów.

W ostatniej części opracowania posłużono się mapami akustycznymi południowo- 
wschodniej części Warszawy, wykonanymi dla przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. 
Na ich podstawie przeanalizowano charakter zabudowy zagrożonych obszarów w świe-
tle regulacji prawnych i określono przekroczenia dopuszczalnej wartości hałasu w oto-
czeniu lotniska.

Akustyczne punkty pomiarowe
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi stały monitoring klimatu aku-

stycznego w otoczeniu lotniska im. Fryderyka Chopina. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwiet-
nia 2001 Prawo ochrony środowiska, niezbędnych pomiarów akustycznych dokonuje za-
rządzający lotniskiem. Charakter oraz formę przekazywanych do Inspektoratu danych 
określa inny dokument prawny: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 
2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploata-
cją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 
przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji. Większość pomiarów odbywa się w sposób ciągły, za pomocą atestowanych 
analizatorów poziomu dźwięku (model EMU-2 firmy Lochard Ltd.) oraz sond mikrofo-
nowych (model 41DM-2 firmy Lochard Ltd.). Każdy miernik został skalibrowany w od-
niesieniu do wzorca akustycznego (numer 4228 firmy Brüel & Kjær) oraz ma stosowny 
atest uwierzytelniający.
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Metodyka prowadzenia pomiarów
Zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Śro-

dowiska z dnia 2 października 2007 r. W sprawie wymagań w zakresie prowadzenia po-
miarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, aparatura, używana do pomiarów cią-
głych musi spełniać kilka wymogów:

• podczas prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu lotniczego stosuje się zestawy 
przyrządów pomiarowych, które oprócz automatycznych pomiarów akustycznych 
powinny badać i zapisywać również warunki meteorologiczne

• sonda mikrofonowa zestawu pomiarowego powinna być zabezpieczona przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi

• zestaw przyrządów pomiarowych powinien zostać skalibrowany na podstawie 
wzorców z najwyższą klasą dokładności

• do aparatury pomiarowej muszą zostać załączone dane na temat wpływu warunków 
zewnętrznych na niepewność pomiaru hałasu – dokument ten dostarcza producent.

W tym samym dokumencie sprecyzowano, w jakich warunkach meteorologicznych 
może być wykonywany ciągły pomiar hałasu (jego wyniki mogą być uwzględniane 
w opracowaniach):

• temperatura powietrza od -40°C do 60°C
• wilgotność powietrza od 25% do 98%
• prędkość wiatru, nie przekraczająca 16 m/s
• ciśnienie atmosferyczne od 940 hPa do 1060 hPa

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, wówczas wyni-
ków pomiarów z tego okresu nie uwzględnia się w końcowym wyniku badania. Pomiary 
parametrów warunków meteorologicznych powinny być wykonywane na wysokości 10 m 
nad poziomem gruntu, jednocześnie z pomiarami akustycznymi – w dokumencie dopusz-
czono używanie w tym celu lotniskowych stacji meteorologicznych.

Bardzo szczegółowo określone jest ustawienie całej aparatury pomiarowej przy cią-
głych badaniach hałasu lotniczego

• sonda mikrofonowa musi być skierowana do góry
• membrana mikrofonu musi znajdować się co najmniej 4 m nad powierzchnią 

gruntu
• w przestrzeni otaczającej mikrofon, o polu stożka o kącie wierzchołkowym 160 

i osi pokrywającej się z osią mikrofonu nie mogą znajdować się żadne przeszko-
dy przed założeniem punktu pomiarowego, obowiązkowo trzeba dokonać wstęp-
nych analiz akustycznych, dotyczących określenia tła akustycznego; poziom i cha-
rakter tła akustycznego w punkcie pomiarowym musi umożliwiać automatyczną 
identyfikację hałasu, pochodzącego od statków powietrznych

• lokalizacja punktów pomiarowych musi uwzględniać rzuty na powierzchnię zie-
mi tras dolotowych i odlotowych z lotniska oraz fazy operacji startu, wznoszenia, 
lądowania, podchodzenia i przelotu

Punkt trzeci załącznika nr 1 (Referencyjna metodyka wykonywania ciągłych lub okre-
sowych pomiarów hałasu dla lotnisk od startów, lądowań i przelotów statków powietrz-
nych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych) zawiera informacje, bezpośrednio 
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dotyczące metody pomiarów ciągłych. Pojedyncze zdarzenie akustyczne jest przypisywa-
ne jednej z poniższych operacji:

• start i wnoszenie
• lądowanie i podejście do lądowania
• przelot
• lot po okręgu

Do każdej rejestrowanej operacji dodaje się informacje o typie statku powietrznego, 
rodzaju wykonywanej przezeń operacji oraz kod trasy dolotowej i odlotowej z lotniska. 
Każde z pojedynczych zdarzeń łączone jest w klasy, z których wyliczona jest później śred-
nia wartość poziomu ekspozycyjnego (LAE). Czas wykonywania pomiaru LAE w odnie-
sieniu do danego zdarzenia akustycznego nie może być mniejszy niż czas trwania zjawi-
ska akustycznego.

Uzyskane pomiary hałasu nie byłyby kompletne bez uwzględnienia pomiarów tła aku-
stycznego (w formie poziomu równoważnego tła akustycznego) – wykonywanych ciągle 
z wykluczeniem okresów występowania pojedynczych zdarzeń akustycznych. Rozporzą-
dzenie dopuszcza jednak pomijanie wpływu tła akustycznego na długotrwały średni po-
ziom hałasu w sytuacji, gdy różnica pomiędzy poziomem tła a długotrwałym średnim po-
ziomem hałasu lotniczego jest większa niż 10 dB. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, 
trzeba uwzględnić pomiary tła.

Lokalizacja stacji pomiarowych
WIOŚ prowadzi ciągły monitoring hałasu w środowisku w otoczeniu portu lotnicze-

go im. Fryderyka Chopina w 8 punktach pomiarowych:
Nr. 1 „Załuski” przy ul. Szyszkowej
Nr. 2 „Piaseczno” przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 
(ciągłe pomiary w tym punkcie rozpoczęto dopiero w lipcu 2009)
Nr. 3 „Mysiadło” przy ul. Chabrów
Nr. 4 „Onkologia” przy ul. Pileckiego
Nr. 5 „Meral” przy ul. Czereśniowej
Nr. 6 „17 Stycznia” przy ul. 17 Stycznia
Nr. 7 „Kossutha” przy ul. Kossutha;
Nr. 8 „Ursus” przy ul. Sosnkowskiego
W pracy wykorzystane zostały pomiary z 7 punktów pomiarowych (bez punktu „Pia-

seczno”). Każdy punkt ma kartę z informacjami dotyczącymi lokalizacji oraz wykorzy-
stanej do pomiarów aparatury wraz z informacjami dotyczącymi atestów i wzorców.

Punkt pomiarowy numer 1 „Załuski” zlokalizowany jest przy ulicy Działkowej. 
W układzie współrzędnych WGS 84 punkt ma następujące koordynaty: N 52°10’31,7”, 
E 20°55’57,2”. Sonda mikrofonowa wyniesiona jest na wysokość 5 m nad poziomem 
gruntu. Według obowiązujących norm dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu, za-
wartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, okolice punktu pomiarowego należą do 
grupy drugiej (tereny zabudowy mieszkaniowej), gdzie obowiązujące poziomy hałasu to 
LAeq D = 60 dB w dzień oraz LAeq N = 50 dB w nocy.
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Kolejny punkt, numer 3 „Mysiadło” znajduje się przy ulicy Chabrów. Współrzędne 
geograficzne punktu to: N 52°05’51,6”, E 21°01’35,7” (układ współrzędnych WGS 84). 
Sonda mikrofonowa znajduje się na wysokość 5 m nad poziomem gruntu. Według obo-
wiązujących norm dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu, okolice tego punktu 
należą do grupy drugiej (tereny zabudowy mieszkaniowej).

Czwarty punkt pomiarowy „Onkologia” znajduje się na dachu budynku Centrum On-
kologii na rogu ulic Pileckiego i Roentgena. Współrzędne punktu w układzie współrzęd-
nych WGS 84 to: N 52°08’47,2”, E 21°01’59,9”. Sonda mikrofonowa zamontowana jest 
na wysokość 38 m nad poziomem gruntu. Okolice punktu, według norm zaliczane są do 
grupy pierwszej (tereny szpitali), gdzie obowiązujące poziomy hałasu to LAeq D = 55 dB 
w dzień oraz LAeq N = 45 dB w nocy.

Następny, punkt pomiarowy numer 5 „Meral” znajduje się na Czereśniowej 98. 
W układzie współrzędnych WGS 84, punkt ma współrzędne: N 52°12’08,4”, E 20°55’48,2”. 
Sonda mikrofonowa znajduje się na wysokości 24 m nad poziomem gruntu. Okolice punk-
tu pomiarowego należą do grupy drugiej (tereny zabudowy mieszkaniowej), gdzie obo-
wiązujące poziomy hałasu to LAeq D = 60 dB w dzień oraz LAeq N = 50 dB w nocy.

Punkt pomiarowy numer 6 „17 Stycznia” umiejscowiony jest na dachu budynku przy 
ulicy 17 Stycznia 40. Współrzędne tego punktu w układzie WGS 84: N 52°10’54,7”, 
E 20°58’26,8”. Sonda mikrofonowa wyniesiona jest na wysokość 15 m nad poziomem 
gruntu. Według obowiązujących norm dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu, 
okolice punktu pomiarowego należą do grupy drugiej (tereny zabudowy mieszkaniowej).

Siódmy z kolei punkt pomiarowy „Kossutha” zlokalizowany jest przy ulicy Kossutha 
4. W układzie WGS 84, punkt ma współrzędne: N 52°14’15,7”, E 20°54’30,4”. Sonda 
mikrofonowa zamontowana jest na dachu budynku mieszkalnego na wysokości 37 m nad 
poziomem gruntu. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zespołu szkół i przedszkola (oddalonych 
o ok. 400 m), według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
strefa otaczająca punkt pomiarowy należy do grupy pierwszej (tereny zabudowy związa-
nej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży), gdzie obowiązujący poziom 
hałasu dla pory dziennej (LAeq D) wynosi 55 dB. Z uwagi na niepracujące w nocy ośrod-
ki edukacyjne – obszar rozpatrywany jest jako teren mieszkalny przy uwzględnieniu 
współczynnika LAeq N dla pory nocnej – jego wartość dopuszczalna wynosi 50 dB.

Ostatni z punktów, numer 8 „Ursus” zainstalowany jest przy ulicy Sosnkowskiego 16. 
Współrzędne punktu (WGS 84): N 52°11’27,9”, E 20°53’19,9”. Sonda mikrofonowa znaj-
duje się na wysokości 20 m nad poziomem gruntu. Otoczenie punktu pomiarowego zali-
cza się do grupy drugiej (tereny zabudowy mieszkaniowej).

Metody prowadzenia pomiarów
W niniejszej pracy wykorzystano wyniki pochodzące z automatycznych stacji aku-

stycznych, udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w formie 
elektronicznych kart pomiarów. Każda karta pomiarów z danego miesiąca charakteryzo-
wała się krótką informacją dotyczącą położenia aparatury oraz informacją o certyfikatach 
i kalibracji mierników. Główną część kart stanowiły dane tabelaryczne podzielone na dwie 
sekcje: wyniki ciągłych pomiarów informujące o każdym zarejestrowanym przelocie nad 
czujnikiem wraz z datą pomiaru, typem jednostki latającej, rodzajem przeprowadzonej 
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operacji lotniczej oraz liczbowym przedstawieniem wskaźników akustycznych (LAeq, LA-
max i LAE) oraz obliczone równoważne poziomy dźwięku dla pory dnia i nocy w odnie-
sieniu do jednej doby. Dodatkowo w kartach wyników pomiarów ciągłych wydzielono 
dwa okresy: porę dzienną (trwającą od 6:00 do 22:00) i porę nocną (od 22:00 do 06:00 
następnego dnia). Warto wspomnieć, że nie każdy przelot był rejestrowany przez apara-
turę; każdy pomiar wykraczający poza wzorcowe ustalenia był anulowany i usuwany 
z karty. W wielu przypadkach niespełnione zostały kluczowe warunki meteorologiczne 
(najczęściej prędkość wiatru przekraczała wartość normatywną – 16 m/s (57,6 km/h) to-
też w wielu dniach okresu pomiarowego nie stwierdzono żadnych istotnych dla dalszej 
analizy informacji. Oprócz warunków meteorologicznych powodem braku danych w zbio-
rach zarchiwizowanych przez WIOŚ wystąpiły komplikacje, spowodowane głównie pro-
blemami technicznymi – w większości takich przypadków przerwy w zapisie pomiarów 
trwały od kilku godzin do nawet kilku dni. Główną przyczyną technicznych przeszkód 
były awarie oprogramowania analizatorów oraz serwerów wykorzystywanych do trans-
misji danych. Wielokrotnie naprawiano i kontrolowano radary nadzorowane przez PAŻP, 
monitorujące ruch lotniczy – dane z tych jednostek nie były przesyłane do stacji pomia-
rowych, co uniemożliwiło prawidłowy zapis danych. Ponadto dokonywano konserwacji 
i prac serwisowych sieci informatycznej, mającej zapewnić trwały transfer informacji ze 
stacji. W czerwcu 2010 r. w dniach od 12.06. do 23.06. droga startowa DS-3 została wy-
łączona z ruchu lotniczego ze względu na prace remontowe, co również wpłynęło na cha-
rakter oraz liczbę danych ze stacji pomiarowych leżących na osiach tego pasa.

Średni miesięczny równoważny poziom dźwięku w ciągu pory dnia 
i nocy w okresie luty 2007 – czerwiec 2010 

Zakres przeprowadzonej analizy
Obliczenia średniego miesięcznego równoważnego poziomu dźwięku pozwalają na 

szerszą analizę warunków akustycznych w badanych punktach. Większy zakres czasowy 
pomiarów, od lutego 2007 do czerwca 2010 włącznie, pomaga ustalić tendencje oraz pro-
gnozy wskaźników LAeq D i LAeq N. Uzyskane dane z dłuższego okresu pomiarowego są 
nieocenionym źródłem informacji na temat częstości przekraczania norm akustycznych; 
ponadto na ich podstawie można podejmować próby określenia potencjalnych przyczyn 
zmian klimatu akustycznego okolic Portu Lotniczego im. F. Chopina. Uzyskane pomiary 
wskaźnika w porze dziennej różnią się od otrzymanych w odniesieniu do pory nocnej – 
spowodowane jest to głównie ograniczeniami, jakimi zostały objęte operacje lotnicze 
w nocy. Z uwagi na dobro mieszkańców i otoczenia lotniska, zmniejszenie liczby obsłu-
giwanych samolotów w nocy przyczynia się do zmniejszenia hałasu w porze nocnej.

Uzupełnieniem zestawień miesięcznych jest zbiorcza mapa podsumowująca liczbę 
operacji (z wyróżnieniem startów i podejść do lądowania) w czasie objętym analizą.

Od czerwca 2009 do czerwca 2010 stacje pomiarowe zarejestrowały w sumie 2285 
startów oraz 65003 lądowania. Brak bilansowania się tych operacji wynika z charaktery-
styki pomiarowej – starty zazwyczaj wykonywane są pod ostrym kątem wznoszenia, co 
nie zawsze aktywuje czujniki akustyczne; podczas gdy podejścia do lądowania odbywa-
ją się na niskim pułapie. W poszczególnych miesiącach okresu badawczego widać wy-
raźne różnice w udziałach startów i lądowań w ogólnej puli wszystkich rejestrowanych 
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operacji. Informacje te pomogą zrozumieć jak zmieniały się warunki hałasowe w okoli-
cy portu w zależności od liczby i rodzaju wykonywanych operacji.

Analiza otrzymanych wyników
Spośród wszystkich siedmiu punktów pomiarowych najgorsze warunki akustyczne pa-

nują w punkcie nr 1 „Załuski”. W ciągu czterdziestu jeden kolejnych miesięcy, wartości 
wskaźnika równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia (LAeq D) przekraczały warto-
ści normatywne (60 dB) aż czterdzieści razy (rys. 4). Największą wartość przekroczone-
go progu oszacowano w grudniu 2009 roku – 8,6 dB. Najbardziej korzystny okazał się 
luty 2007 – wtedy wartość LAeq D wyniosła 57,7 dB – norma nie została przekroczona. 
Pozostałe miesiące okresu badawczego charakteryzowały się średnim przekroczeniem 
normy o 7,0 dB. Wartości wskaźnika LAeq N (równoważny poziom dźwięku dla pory nocy) 
wykazują wyraźne przekroczenia wartości dopuszczalnych (50 dB). W każdym miesiącu 
badanego okresu rejestrowano wartości wyższe niż ustalone w Rozporządzeniu z 14 czerw-
ca 2007 r. Najwyższy poziom hałasu w porze nocnej wystąpił w listopadzie 2009 roku 
– poziom dopuszczalny został przekroczony o 11,6 dB; najkorzystniejszy spośród anali-
zowanych miesięcy okazał się lipiec 2009, kiedy norma była przekroczona o 5,9 dB. 
W pozostałych miesięcach okresu badawczego uśredniony poziom przekroczenia dla pory 
nocnej wynosił 6,5 dB. Zdecydowany wpływ na tak drastyczne poziomy hałasu ma fakt 
umiejscowienia punktu pomiarowego – znajduje się on na przedłużeniu pasa startowego, 
na obszarze najczęściej wykonywanych manewrów podejścia do lądowania, które cha-
rakteryzuje się o wiele większym zasięgiem i poziomem emitowanego hałasu niż opera-
cja startu lotniczego ze względu na prace remontowe, co również wpłynęło na charakter 
oraz liczbę danych ze stacji pomiarowych leżących na osiach tego pasa.

Zdecydowanie lepiej prezentują się wyniki ze stacji nr. 3 „Mysiadło”, gdzie nie odno-
towano żadnego przekroczenia normy w porze dziennej w całym okresie prowadzonej 
analizy (rys. 5). Najbliższe wartości dopuszczalnej (60 dB) były pomiary prowadzone 
w lipcu 2009 – w tym miesiącu wskaźnik LAeq D wynosił 59,0 dB. Najniższy natomiast 
wynik uzyskano we wrześniu 2007 (43,1 dB). Pozostałe pomiary miesięczne są dość wy-
równanie, ich średnia wartość współczynnika LAeq wynosi 56,8 dB. Inaczej wyglądają 
pomiary z pory nocnej. Tutaj przekroczenie normy występuje w dwudziestu ośmiu mie-
siącach (w tym cały rok 2008). Większość wartości zmierzonych wskaźników w nieznacz-
nym stopniu narusza dopuszczalny poziom akustyczny (50 dB) – najczęściej w zakresie 
1 dB. W czerwcu 2007 wykazano, że wartość poziomu hałasu osiągnęła 58,7 dB, czyli 
przekroczenie o ponad 8,5 decybela. Wrzesień 2007 jako jedyny miesiąc spośród całego 
okresu badawczego charakteryzuje się najniższą wartością LAeqN, wynoszącą 31,2 dB. 
Uśredniona wartość równoważnego poziomu dźwięku dla nocy w pozostałych miesiącach 
wynosiła 50,8 dB. Powyższy punkt badawczy również znajduje się w osi pasa startowe-
go (DS-3), ale w znacznie większej odległości niż punkt „Mysiadło” – ponad 7 km. Z ra-
cji oddalenia punktu od obszaru lotniska wyniki w tej serii obliczeniowej charakteryzują 
się tylko nieznacznymi ponadnormatywnymi poziomami dźwięku w nocy i akceptowal-
nymi, zgodnymi z obowiązującymi przepisami poziomami dźwięku w porze dziennej

Następna stacja pomiarowa, nr 4 „Onkologia”, charakteryzuje się umiejscowieniem 
w strefie 1. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – czyli na terenie szpitala 
– Onkologicznego Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie. Dla tego typu obszarów prze-
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widziane są dopuszczalne poziomy hałasu: 55 dB dla LAeq D oraz 45 dB LAeq N. Anali-
zując dane z okresu luty 2009 – czerwiec 2010 można zauważyć, że przekroczenie nor-
my w porze dziennej wystąpiło tylko jeden raz – w czerwcu 2007 roku (rys. 6). Wartość 
wskaźnika LAeq D wynosiła wówczas 57,1 dB, czyli norma została przekroczona o 2,1 dB. 
W pozostałych miesiącach tylko 2 razy poziom dźwięku niebezpiecznie zbliżał się do 
wartości progowej – w marcu (54,5 dB) i kwietniu (54,4 dB) 2008 roku. Najniższa war-
tość poziomu hałasu w okresie badawczym przypada na sierpień 2007 r (33,9 dB). W po-
zostałych miesiącach średnia wartość wskaźnika LAeq D wynosi 49,0 dB. Pomiary w po-
rze nocnej wykazały, że do przekroczeń poziomu dopuszczalnego dochodziło w trzech 
przypadkach: w marcu 2008 (przekroczenie o 5,1 dB), październiku 2009 (przekroczenie 
o 5,0 dB) i grudniu 2009 (3,6 dB ponad normę). Najniższy poziom równoważny dźwię-
ku dla pory nocy przypadał w kwietniu 2008 roku – 33,3 dB. Warto zauważyć, że w lu-
tym, lipcu i grudniu 2007 oraz w maju 2008, sierpniu 2009 i kwietniu 2010 nie ma wy-
ników pomiarów akustycznych w zestawieniu. Niedostateczna liczba wykonanych (i za-
akceptowanych przez system) pomiarów w ciągu danego miesiąca skutkuje brakiem da-
nych w zestawieniu miesięcznym. Punkt „Onkologia” oddalony jest od terenów lotniska 
o około 3,5 km, znajduje się nieco na południe od osi drogi startowej DS-1. W tym kie-
runku przeważają drogi wznoszeń po starcie; niekiedy jednak ze względu na zmieniają-
ce się warunki pogodowe w ciągu roku drogi podejść do lądowania nakładają się na ob-
szar Centrum Onkologii – obserwujemy wtedy podwyższone wartości hałasu.

Kolejna stacja pomiarowa, nr 5 „Meral”, znajduje się w dość spokojnym obszarze, na 
północ od lotniska. Wyniki z tej serii pomiarowej praktycznie nie przekraczają norm aku-
stycznych. W porze dziennej wartości wskaźnika LAeq D nie przekraczają 55 dB, a w sied-
miu miesiącach (luty, czerwiec, sierpień, wrzesień 2007 oraz maj, październik i grudzień 
2009) poziom hałasu nie osiągnął nawet 50 dB. Średnia równoważnego poziomu dźwię-
ku w pozostałych miesiącach badanego okresu utrzymuje się na poziomie 52,9 dB. Rów-
nie spokojna jest pora nocna – tutaj tylko raz odnotowano nieznaczne przekroczenie nor-
my wskaźnika LAeq N – w kwietniu 2007 poziom hałasu osiągnął wartość 50,3 dB (prze-
kroczenie tylko o 0,3 dB). W lutym, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2007 pomiary nie zo-
stały uwzględnione w zestawieniu zbiorczym. Pozostałe miesiące charakteryzowały się 
średnim poziomem dźwięku o wartości 42,6 dB. Na otrzymane wyniki niewątpliwie duży 
wpływ ma lokalizacja punktu – w kierunku północnym, z pasa DS-3 dominują drogi 
wznoszenia po starcie. Operacje lądowania z kierunku północnego są sporadyczne (rys. 7).

Punkt pomiarowy nr 6 „17 Stycznia” znajduje się nieopodal północnej granicy Portu 
Lotniczego im. F. Chopina (około 500 metrów). Tak bliskie sąsiedztwo lotniska sugero-
wałoby bardzo wysoki poziom hałasu w punkcie pomiarowym, jednak w rzeczywistości 
problem przekraczania norm hałasowych na tym obszarze praktycznie nie istnieje. Tylko 
w ośmiu miesiącach poziom równoważny dźwięku A w porze dziennej przekracza próg 
50 dB, czyli o 10 dB niżej, niż wartość normatywna (rys. 8). Charakterystyczny jest roz-
kład wyników, przekraczających 50 dB – kwiecień (50,60 dB) i maj (52,1 dB) 2007 oraz 
kolejne miesiące 2010 roku (styczeń – 52,7 dB, luty – 52,69 dB, marzec – 52,3, kwiecień 
– 52,6 dB, maj – 52,89 dB i czerwiec 53,4). Najniższą wartość wskaźnika LAeq D osza-
cowano w grudniu 2008 roku (30,3 dB). Uśredniona wartość poziomu hałasu w pozosta-
łych miesiącach utrzymuje się na poziomie 37,4 dB. Wyniki pomiarów nocnych również 
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nie wykazują przekroczenia norm akustycznych, a z dwudziestu sześciu miesięcy okresu 
pomiarowego nie zamieszczono wyników pomiarów. W maju 2010 roku odnotowano naj-
wyższą wartość wskaźnika LAeq N (42,48 dB). Uśredniona wartość LAeq N w pozostałych 
miesiącach wynosi 31,04 dB. Ciekawy rozkład hałasu w porze nocnej obserwujemy od 
sierpnia 2009 do końca okresu badawczego. Najprawdopodobniej ów skok akustyczny 
spowodowany jest włączeniem do regularnego użytkowania nowej części terminala wraz 
z płytą postojową i rękawami. Powiększenie strefy postojowej maszyn z włączonymi jed-
nostkami napędowymi może spowodować tym samym powiększenie strefy oddziaływa-
nia akustycznego na otoczenie portu. Potwierdzeniem tej tezy mogą być też wyniki po-
miarów w ciągu dnia – również zauważalny jest skok wartościw skaźnika LAeq D od po-
czątku 2010 roku.

Punkt pomiarowy nr 7 „Kossutha” zlokalizowany jest w znacznej odległości od obsza-
ru lotniska (ponad 6 km) i leży na drodze wznoszenia po starcie z drogi startowej DS-3. 
W porze dziennej wskaźnik LAeq D tylko raz przekroczył wartość progową – we wrześniu 
2007 roku o 1,8 dB (rys. 9). Wskaźnik poziomu równoważnego dźwięku dla pory dnia po 
uśrednieniu, dla reszty miesięcy wyniósł 40,1 dB. W serii pomiarowej zabrakło danych 
z sierpnia 2009 – nie zarejestrowano wówczas zdarzeń akustycznych. Serie pomiarów noc-
nych, choć w wielu miejscach niekompletne, przedstawiały również akceptowalny poziom 
hałasu. Najbliżej przekroczenia normy znalazły się wyniki dla września 2007 roku (48,1). 
Pozostałe wartości miesięczne po uśrednieniu ich wskaźników LAeq N dały wynik 30,1 dB 
poziomu dźwięku. Również i w tym punkcie dane dotyczące pomiarów nocnych są dość 
skąpe – czynniki atmosferyczne oraz konserwacje aparatury aż w końcu sam brak wyraź-
nych zdarzeń akustycznych wpłynął na charakter prezentowanych wyników.

Ostatni z omawianych punktów pomiarowych – nr 8 „Ursus” oddalony jest od lotni-
ska o 5 km. Lokalizacja punktu zawiera się na osi pasa DS-1 i w obszarze dróg odejścia 
do pasa i startów. Ze względu na stałe trasy startów i lądowań, charakter otrzymanych 
wyników jest mało zróżnicowany. Wskaźnik hałasu dla pory dziennej w większości mie-
sięcy zawierał się w przedziale od 55 do 57 dB, nie przekraczając tym samym norm aku-
stycznych dla pory dziennej (60 dB) (rys. 10). Jedynie w styczniu i lutym 2010 poziom 
dźwięku spadł poniżej 55 dB. Dla wszystkich miesięcy okresu pomiarowego uśredniona 
wartość wskaźnika LAeq D wynosi 56,0 dB. Analizując pomiary nocne również nie zaob-
serwuje się przekroczenia normy dla wskaźnika LAeq N wynoszącej 50 dB. Pomimo nie-
naruszania poziomów dopuszczalnych, wartości poziomu dźwięku w nocy utrzymują się 
na dość wysokim poziomie – najbliżej wartości granicznej były wyniki pomiarów w maju 
2007 roku (49,4 dB) i listopadzie 2009 (49,4 dB). W pozostałych miesiącach, uśrednio-
na wartość wskaźnika poziomu równoważnego dźwięku dla pory nocnej wynosi aż 
48,2 dB. Przeważający wpływ na otrzymane wyniki ma lokalizacja punktu pomiarowe-
go. Większość korytarzy startów i lądowań z pasa DS-1 przebiega właśnie nad tymi ob-
szarami. Porównując z wynikami z punktu pomiarowego „Kossutha”, także znacznie od-
dalonego od granic portu lotniczego, w obrębie dzielnicy Ursus wyraźnie widać wyższe 
poziomy równoważnego dźwięku w ciągu wszystkich dób w okresie wykonywanego po-
miaru Wśród otrzymanych danych pomiarowych okresu luty 2007 r. – czerwiec 2010 r. 
zarysowuje się pewna prawidłowość – brak proporcjonalnego wzrostu wartości poziomu 
równoważnego dźwięku w stosunku do liczby przeprowadzanych pomiarów.



178

Rys. 4. Długotrwały średni poziom dźwięku w porze dnia i nocy (LAeq D, LAeq N) w okresie luty 2007 – 
czerwiec 2010. Dopuszczalny poziom hałasu – pora dzienna (1) i pora nocna (2). 2010 r. Punkt pomiarowy 

nr 1 „Załuski”

 

Rys. 5. Długotrwały średni poziom dźwięku w porze dnia i nocy (LAeq D, LAeq N) w okresie luty 2007 – 
czerwiec 2010. Punkt pomiarowy nr 3 „Mysiadło”

Posłużono się także mapami akustycznymi południowo-wschodniej części Warszawy, 
wykonanymi dla przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Na ich podstawie przeanalizo-
wano charakter zabudowy zagrożonych obszarów w świetle regulacji prawnych i okre-
ślono przekroczenia dopuszczalnej wartości hałasu w otoczeniu lotniska.
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Rys. 6. Długotrwały średni poziom dźwięku w porze dnia i nocy (LAeq D, LAeq N) w okresie luty 2007 – 
czerwiec 2010. Punkt pomiarowy nr 4 „Onkologia”

 

Rys. 7. Długotrwały średni poziom dźwięku w porze dnia i nocy (LAeq D, LAeq N) w okresie luty 2007 – 
czerwiec 2010. Punkt pomiarowy nr 5 „Meral”
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Rys. 8. Długotrwały średni poziom dźwięku w porze dnia i nocy (LAeq D, LAeq N) w okresie luty 2007 – 
czerwiec 2010 r. Punkt pomiarowy nr 6 „17 Stycznia”

 

Rys. 9. Długotrwały średni poziom dźwięku w porze dnia i nocy (LAeq D, LAeq N) w okresie luty 2007 – 
czerwiec 2010 r. Punkt pomiarowy nr 7 „Kossutha”
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Rys. 10. Długotrwały średni poziom dźwięku w porze dnia i nocy (LAeq D, LAeq N) w okresie luty 2007 
– czerwiec 2010. Punkt pomiarowy nr 8 „Ursus”

Równoważny poziom dźwięku w porze dnia i nocy w odniesieniu 
do jednej doby w okresie czerwiec 2009 – czerwiec 2010 

Zakres przeprowadzonej analizy
W badanym okresie ciągłe pomiary prowadziło siedem stacji. Stacja nr 6 „17 Stycz-

nia”, leżąca poza osiami dróg startowych rejestrowała mało zdarzeń akustycznych, dlate-
go wyniki z niej zostały pominięte w dalszej analizie. Podobnie postąpiono z wynikami 
stacji nr 7 „Kossutha” – pomimo umiejscowienia w osi drogi startowej DS-3, liczba prze-
prowadzonych dobowych pomiarów, szczególnie w 2009 roku, była zbyt skromna, by 
móc na tej podstawie scharakteryzować uciążliwość z powodu hałasu. Wyniki z pozosta-
łych pięciu stacji („Załuski”, „Mysiadło”, „Onkologia”, „Meral” i „Ursus”), ulokowanych 
w osiach przedłużeń dróg startowych DS-1 i DS-3 pozwalają na ujęcie problemu hałasu 
lotniczego w aspekcie przestrzennym.

Wyniki z rozpatrywanych pięciu stacji w analizowanym okresie badawczym pozwo-
liły na określenie natężenia ruchu lotniczego na poszczególnych trasach. Na podstawie 
archiwalnych danych wiatrowych: z dziesięciolecia 1951-1960 (pochodzącez Atlasu Kli-
matycznego Polski) oraz z okresu czerwiec 2009 – czerwiec 2010 zarchiwizowanych na 
serwerze ukraińskiego portalu meteoprog.com) opracowana została analiza warunków 
wiatrowych z uwzględnieniem sezonowych zmian kierunków wiatru. Z uwagi na brak in-
formacji o godzinach zdarzeń na kartach.

Rozkład przestrzenny obszarów podwyższonego hałasu determinowany jest nie tylko 
przez natężenie ruchu lotniczego; równie decydujący wpływ mają warunki wiatrowe. Kie-
runek wiatru jest jednym z głównych czynników decydujących o doborze drogi dla da-
nej operacji. Różnice między startami a lądowaniami, rejestrowanymi przez stacje pomia-
rowe wskazują na dużą zmienność w doborze odpowiednich pasów dla tych operacji.
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Tabela 3. Przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w otoczeniu Portu Lotniczego Warszawa 
im. F. Chopina w porze dzienne, *w tym 5 przedszkoli niepublicznych na terenie o innym przeznaczeniu 
funkcjonalnym

< 5 5-10 10-15 15-20 > 20
Stan niedobry Stan zły Stan bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych [km2] 2,34 0,46 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 
[tys.] 1,178 0,256 0,005 0 0

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym 
zakresie [tys.] 3,638 0,79 0,014 0 0

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie 19* 3 0 0 0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 1 1 0 0 0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem (liczba obiektów) 0 1 0 0 0

Źródło: opracowanie Mapa akustyczna terenów, na których występuje oddziaływanie hałasu powodowanego 
eksploatacją Lotniska Chopina

Tabela 4. Przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu (dB) w otoczeniu Portu Lotniczego 
Warszawa im. F. Chopina w porze nocnej

< 5 5-10 10-15 15-20 > 20
Stan niedobry Stan zły Stan bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym 
zakresie [km2] 2,93 0,47 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 
[tys.] 2,208 0,234 0,002 0 0,002

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym 
zakresie [tys.] 6,53 0,756 0,013 0 0,013

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie - - - - -

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

W celu scharakteryzowania warunków wiatrowych panujących w okresie badawczym 
opracowano radarowe wykresy przedstawiające miesięczny rozkład kierunków wiatru. 
Żeby określić reprezentatywność otrzymanych danych, na wykresy naniesiono informa-
cje o kierunkach wiatru zarejestrowanych w ciągu dziesięciolecia 1951-1960 (zamiesz-
czono w aneksie), umożliwiając tym samym sprawdzenie, czy charakter wiatru w okre-
sie czerwiec 2009 – czerwiec 2010, w stosunku do wielolecia był znacząco różny. Syn-
teza otrzymanych danych pozwoliła na opracowanie wykresów wiatrowych w ujęciu se-
zonowym (rys. 12) pozwalając tym samym na próbę scharakteryzowania zmian natęże-
nia i kierunków ruchu lotniczego w zależności od pory roku.
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Rys. 11. Operacje zarejestrowane na poszczególnych stacjach pomiarowych w okresie czerwiec 2009 – 
czerwiec 2010

Rys. 12. Średnia częstość kierunków wiatru w wybranych porach roku (Okęcie)
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Rys. 13. Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach objętych mapą akustyczną. Źródło: 
opracowanie Mapa akustyczna terenów, na których występuje oddziaływanie hałasu powodowanegoeksploatacją 

Lotniska Chopina
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Rys. 14a. http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/lotnisko/
ochrona-srodowiska/mapa-akustyczna/mapa_

emisyjna_ldwn_a3

Rys. 14b. http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/
lotnisko/ochrona-srodowiska/mapa-akustyczna/

mapa_emisyjna_ln_a3

Rys. 14c. http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/lotnisko/
ochrona-srodowiska/mapa-akustyczna/mapa_

terenow_zagrozonych_ldwn1_a3

Rys. 14d. http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/lotnisko/
ochrona-srodowiska/mapa-akustyczna/mapa_

terenow_zagrozonych_ln1_a3
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Rys. 14e. http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/lotnisko/
ochrona-srodowiska/mapa-akustyczna/mapa_

wrazliwosci_ldwn_a3

Rys. 14f. http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/lotnisko/
ochrona-srodowiska/mapa-akustyczna/mapa_

wrażliwosci_ln_a3
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V. OCENA KLIMATU NA POTRZEBY KOMUNIKACJI LOTNICZEJ 
W INNYCH MIASTACH POLSKI (RADOM, DĘBLIN, OLSZTYN, 
POZNAŃ, WROCŁAW, KROSNO)

5.1. Klimat lotniska Sadków w Radomiu

Autor: Paweł P A R Z U C H O W S K I
Opiekun naukowy: Jerzy B O R Y C Z K A

Cel pracy

Głównym celem pracy jest określenie warunków meteorologicznych utrudniających 
funkcjonowanie lotniska w Radomiu-Sadkowie. Szczególne znaczenie ma określenie czę-
stości występowania: małej widzialności poziomej, silnego wiatru, burz z wyładowania-
mi atmosferycznymi, intensywnych opadów, gradu oraz gołoledzi i szadzi. Uzupełnie-
niem jest charakterystyka zmienności dobowej i rocznej podstawowych elementów me-
teorologicznych – temperatury powietrza, wilgotności, zachmurzenia, opadów oraz ci-
śnienia atmosferycznego.

Dobrym przykładem w tym zakresie jest lotnisko na radomskim Sadkowie. Użytko-
wane od ponad 90 lat przez wojsko ma dużą szansę w najbliższych latach podzielić swą 
funkcje na wojskowo-cywilną (tab. 1, rys. 1).

Niezwykle istotnym czynnikiem lokalizacji lotnisk i ich działalności są warunki me-
teorologiczne charakterystyczne dla danego obszaru, a w szerszej skali czasowej-lokalny 
klimat lotnisk. To pogoda ostatecznie decyduje o możliwości odbywania lotów. Pewne, 
specyficzne stany atmosfery mogą utrudniać bądź uniemożliwiać funkcjonowanie lotnisk 
na wiele godzin a nawet dni. Niektóre rejony Polski cechują się uprzywilejowaniem, inne 
stanowią swoistą barierę rozpatrując ich wieloletnie prawidłowości średnich stanów po-
gody w odniesieniu do średnich warunków w naszym kraju. Klimat lokalny poszczegól-
nych miejsc – w kraju o cechach klimatu umiarkowanego przejściowego, może diame-
tralnie odbiegać od średnich wieloletnich warunków w całej Polsce jak i w poszczegól-
nych jej regionach. Nawet w niewielkich odległościach, częstość oraz nasilenie owych 
niekorzystnych zjawisk mogą być odmienne. Wobec mgły, silnego wiatru czy wyładowań 
atmosferycznych człowiek pozostaje w zasadzie bezsilny. Istotna jest odpowiedź na py-
tanie czy klimat, tj. średnie wartości wybranych elementów meteorologicznych są odpo-
wiednie dla lokalizacji lotniska w Radomiu.

Początek lotniczych tradycji w Radomiu datuje się na rok 1927 – wówczas wybudo-
wano lotnisko na Sadkowie aż do 1999 roku w ramach użytkowanego przez wojsko lot-
niska lokowano tu kolejno siedziby: Eskadry Szkolnej Pilotów, Szkoły Pilotów Rezerwy, 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, 15 Zapasowego Szkolnego Pułku Lotniczego, 
Oficerskiej Szkoły Lotnicza nr 5,oraz 60 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego. W roku 
1999 pułk oficjalnie został zlikwidowany, a w jego miejsce powołano do życia 2 Ośro-
dek Szkolenia Lotniczego.
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Tabela 1. Podstawowa charakterystyka lotniska w Radomiu

Szerokość geograficzna φ = 51°23’21”N
Długość geograficzna λ = 21°12’49”E
Wysokość n.p.m H = 186 m
Droga startowa 200m x 60m 
Pas bezpieczeństwa 2500m x 285 m
Zasadniczy kierunek lądowania 21° 
Kod ICAO EPRA 

Rys. 1. Lokalizacja lotniska Sadków na terenie Radomia

Materiały źródłowe i metody badań
Problemy badawcze w pracy były rozwiązywane na podstawie cogodzinnych (0h-24h) 

– codziennych danych pomiarowych z lat 2001-2005, pochodzących z Wojskowej Lotni-
skowej Stacji Meteorologicznej w Radomiu a ponadto w oparciu o wiedzę dostępną 
w wartościowych pozycjach literatury i sieci internetowej. We wprowadzeniu do pracy 
scharakteryzowano położenie geograficzne lotniska wojskowego w Radomiu oraz regio-
nu, w którym jest ono położone – Ziemi Radomskiej. W części poświęconej przeglądo-
wi literatury zawarto pozycje szczegółowo analizujące wpływ warunków klimatycznych 
na transport lotniczy. Uwzględniono ponadto prace, w których dokonano prób regionali-
zacji klimatycznej Ziemi Radomskiej. Następnie zanalizowano zmienność czasową pod-
stawowych elementów meteorologicznych, nie wpływających bezpośrednio na prace lot-
niska w Radomiu. Omówiono przebieg dobowy i roczny ciśnienia atmosferycznego, tem-
peratury powietrza, wilgotności powietrza oraz zachmurzenia i opadów atmosferycznych. 
Obliczono średnie arytmetyczne z cogodzinnych danych pomiarowych stacji meteorolo-
gicznej.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-7 i na rysunkach 1-28.
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Przebieg dobowy i roczny zmiennych meteorologicznych na lotni-
sku Radom-Sadków w latach 2001-2005

Ciśnienie atmosferyczne w ciągu doby w Radomiu ma dwa minima i dwa maksima. 
Maksima ciśnienia przypadają na godziny: 9-10 oraz 21-22, a minima – na godziny: oko-
ło 4 oraz około 15-16.

Rys. 2. Przebieg dobowy ciśnienia atmosferycznego w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005

W przebiegu rocznym (tab. 2) największe średnie wartości ciśnienia atmosferyczne-
go występują w grudniu (995,3 hPa) i wrześniu (995 hPa), a najmniejsze w lipcu (prawie 
992 hPa) oraz kwietniu (992,3 hPa).

Średnie ciśnienie atmosferyczne w Radomiu, na wysokości lotniskowej stacji mete-
orologicznej – 186 m n.p.m. wyniosło w analizowanym pięcioleciu 993,5 hPa.

Średnie ciśnienie w półroczu ciepłym wyniosło 993 hPa i było o 1 hPa niższe, niż 
średnie ciśnienie półrocza chłodnego. Minimalna wartość cisnienia zarejestrowano 
w grudniu 2005 roku – 949,7hPa (zredukowane do poziomu morza około 972,5 hPa).

Tabela 2. Charakterystyka ciśnienia atmosferycznego w Radomiu 
w latach 2001-2005

Okres Średnie Średnie 
minimalne 

Średnie 
maksymalne 

Średni zakres 
wahań 

I 992,9 967,6 1011,2 43,6
II 993,0 970,4 1016,2 45,8
III 994,3 974,2 1010,8 36,6
IV 992,3 976,4 1008,8 32,4
V 992,9 980,4 1004,6 24,2
VI 993,0 982,0 1002,2 20,2
VII 991,9 980,8 1002,2 21,4
VIII 992,9 980,6 1003,4 22,8
IX 995,0 979,4 1007,4 28,0
X 994,5 980,6 1011,2 30,6
XI 993,6 969,4 1012,2 42,6
XII 995,3 966,9 1016,7 49,8

X-III 994,1 971,5 1012,8 41,3
IV-IX 993,0 980,0 1004,8 24,8
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Rys. 3. Przebieg roczny ciśnienia atmosferycznego w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005

Temperatura powietrza zależy od dobowych wahań dopływu energii słonecznej. 
W warunkach pogody radiacyjnej minimum temperatury obserwuje się przed wschodem 
Słońca (wypromieniowanie ciepła z podłoża). Wraz ze świtem i wschodem Słońca uwi-
dacznia się wpływ dochodzącego do powierzchni Ziemi promieniowania – początkowo 
rozproszonego, następnie bezpośredniego. Następuje dość szybki wzrost temperatury 
z kulminacją około jednej do dwóch godzin po osiągnięciu przez źródło promieniowania 
południka miejscowego. Po tym czasie temperatura zaczyna powoli spadać, szybszy spa-
dek charakteryzuje czas po zachodzie Słońca, następnie znów wolniej – po obniżeniu się 
temperatury podłoża – aż do świtu. Potwierdzeniem powyższych prawidłowości jest wy-
kres obrazujący przebieg dobowy średniej temperatury powietrza w latach 2001-2005 
w Radomiu (rys. 4).

Najniższa temperatura w ciągu doby występowała w pobliżu świtu słonecznego – oko-
ło godziny trzeciej; począwszy od godziny piątej, szóstej zaznaczał się dość szybki wzrost 
temperatury – średnio o 6°C, osiągając największe wartości około godziny trzynastej; po 
godzinie piętnastej, szesnastej następował spadek temperatury. Miesiącem o największej 
średniej miesięcznej temperaturze powietrza (20,2°C) w badanym pięcioleciu jest lipiec 
a najchłodniejszym – styczeń (-1,7°C). Zakres rocznych wahań temperatury wyniósł 
21,9°C (tab. 3).

Rys. 4. Przebieg dobowy średniej temperatury powietrza w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005
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Tabela 3. Średnie miesięczne wartości temperatury powietrza w Radomiu w latach 
2001-2005 (TMIN – temperatura minimalna, TMAX – maksymalna) oraz średnie w latach 
1971-2000 i 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005 TMIN TMAX 1971-2000* 2001-2005
I -1,19 -0,63 -2,84 -4,75 0,97 -22,5 14,1 -2,5 -1,7
II -1,16 3,64 -5,03 0,25 -2,74 -22,9 13,9 -1,5 -1
III 1,62 4,51 2,32 3,43 1,06 -15,9 19,4 2,5 2,6
IV 7,31 7,35 7,49 8,66 10,09 -4,5 24,6 7,5-8,0 8,2
V 13,93 16,62 16,08 12,35 13,55 1,8 31,5 13-13,5 14,5
VI 15,23 17,46 18,5 16,29 17,11 3,5 30,9 16-16,5 16,9
VII 20,15 20,99 20,25 18,2 21,23 8,1 34,8 17,5-18,0 20,2
VIII 19,29 20,35 19,44 19,30 8,32 8,5 31,4 17,5 19,3
IX 12,17 13,6 14,3 14,37 16,00 2,5 28,6 12,5-13,0 14,1
X 10,08 7,63 5,85 10,00 9,58 -6,2 23,1 8,0-8,5 8,6
XI 1,58 4,79 5,22 3,64 3,48 -11,4 17,7 2,5 3,7
XII -4,49 -6,15 1,44 2,03 -0,16 -21,6 8,1 -1,0 -1,5
Rok 7,88 9,18 8,59 8,66 9,04 -22,9 34,8 -2,5 -1,7

* wartości przybliżone na podstawie map z Atlasu Klimatu Polski 1971-2000

Wilgotność względna informuje o stopniu nasycenia powietrza parą wodną. Przebieg 
dobowy wilgotności względnej powietrza jest „odwróceniem” cyklu dobowego tempera-
tury powietrza. Największe wartości wilgotności występowały średnio w roku między go-
dziną trzecią a piątą, a najmniejsze między dwunastą a czternastą. Szybki spadek wilgot-
ności względnej w okresie przedpołudniowym towarzyszył równoległemu wzrostowi tem-
peratury, wzrost wilgotności w godzinach popołudniowo – wieczornych korelował ze 
spadkiem temperatury (rys. 5). Najmniejsza wilgotność względna w Radomiu-Sadkowie 
w latach 2001-2005 przypada na czerwiec (rys. 6).

Rys. 5. Przebieg dobowy wilgotności względnej powietrza w Radomiu-Sadkowie w latach 
2001-2005
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Rys. 6. Przebieg roczny wilgotności względnej powietrza w Radomiu-Sadkowie w latach 
2001-2005

Zachmurzenie – średnie roczne pokrycie nieba przez chmury, w wieloleciu 2001-2005 
na lotnisku w Radomiu, wyniosło 64%. Największe wartości zachmurzenia występowa-
ły w chłodnej połowie roku: jesienią (73,5%) oraz zimą (71,8%); najmniejsze latem 
(53,5%) i wiosną (57,1%).W przebiegu rocznym to grudzień i styczeń były miesiącami 
najbardziej pochmurnymi – wtedy to średnio 81% nieba pokrywały chmury. Miesiącem 
najbardziej pogodnym okazał się sierpień, ze średnim zachmurzeniem wynoszącym nie-
całe 47 (rys. 7).

Rys. 7. Przebieg roczny zachmurzenia w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005 (%)
Średnie roczne zachmurzenie ulegało zmianom w poszczególnych latach zakres tych 

wahań wyniósł 8,5 %. Liczba dni bezchmurnych była stosunkowo niewielka (średnio oko-
ło 7 w roku), ale w kolejnych latach bardzo różna: w roku 2001 wystąpił tylko jeden taki 
dzień, natomiast w 2004 – piętnaście (tab. 4).

Tabela 4. Charakterystyka zachmurzenia w Radomiu w latach 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005 Śr.
Śr % 65,9 62,0 58,4 66,9 66,9 64,0
Dni bezchmurne. 1 4 10 3 15 6,6
Dni z całkowitym zachmurzeniem 33 22 37 26 40 31,6

Najwięcej dni bezchmurnych wystąpiło średnio w październiku, wrześniu i lutym, były 
to jednak wartości niewielkie – nieprzekraczające liczby dwóch dni w miesiącu. W stycz-
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niu, kwietniu i lipcu ani razu nie zaobserwowano dni bezchmurnych (rys. 8). Dni z cał-
kowitym zachmurzeniem było znacznie więcej – średnio około 32 w roku. Liczba takich 
dni wahała się od 22 w roku 2002 do 40 w 2005.

Rys. 8. Liczba dni bezchmurnych w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005
Opady atmosferyczne uwzględnione w pracy – to deszcz, mżawka, śnieg, krupa oraz 

grad. Ze względu na nienotowanie na stacji lotniskowej w Radomiu sum opadów, scha-
rakteryzowano ich częstość a w rozdziale czwartym nasilenie – utrudniające prace lotni-
ska. Maksimum roczne sum opadów występują w lipcu (w miesiącach letnich), natomiast 
największa częstość opadów charakteryzuje miesiące chłodne (listopad, grudzień i sty-
czeń). Zwiększona częstość opadów zimą spowodowana jest nasileniem cyrkulacji za-
chodniej, przynoszącej wilgotne powietrze pochodzenia atlantyckiego. Najmniej dni opa-
dowych występuje zwykle we wrześniu, wówczas dominuje cyrkulacja antycyklonalna, 
niesprzyjająca występowaniu opadów.

W Radomiu średnia liczba dni z opadem w latach 2001-2005 wyniosła 180. Najmniej 
takich dni wystąpiło w roku 2005 – 145, najwięcej w roku 2001 – 212 dni z opadem – 
tab. 5 i rys. 9. Przeważały dni z opadami deszczu (średnio 129 w roku). Opady śniegu 
występowały średnio przez 61 dni, mżawki przez 31dni a gradu tylko około jednego dnia 
w roku. Dzień w którym wystąpił opad zarówno śniegu, jak i deszczu bądź mżawki lub 
gradu, jest traktowany jako oddzielny dzień z opadem.

Tabela 5. Charakterystyka opadów atmosferycznych 
w Radomiu w latach 2001-2005

Deszcz Śnieg Mżawka Grad Σ
2001 153 71 37 3 212 
2002 144 54 35 1 187 
2003 119 52 35 0 169 
2004 135 63 24 2 186 
2005 95 67 24 0 145 

Σ 129 61 31 1 180 

Najwięcej dni z opadem było w badanym wieloleciu od listopada aż do lutego, z naj-
większym nasileniem w styczniu (średnio 22 dni z opadem). Były to opady zarówno desz-
czu, śniegu jak i mżawki. W półroczu ciepłym najwięcej dni z opadem było w lipcu – śred-
nio 15 dni – wówczas jednak występowały głównie opady deszczu, często pochodzenia 
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burzowego a rzadko mżawki i gradu: Najrzadziej opady występowały w sierpniu i wrze-
śniu (średnio 10 do 12 dni z opadem). Te dwa miesiące cechowały się również w bada-
nym pięcioleciu najmniejszym średnim zachmurzeniem.

Rys. 9. Średnia liczba dni z opadami w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005

Opady śniegu w Radomiu w latach 2001-2005 występowały w okresie od październi-
ka do kwietnia (tab. 5, rys. 10). 

Rys. 10. Średnia liczba dni z opadem śniegu w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005

Widzialność pozioma – mgły
Widzialność pozioma odgrywa kluczową rolę w działalności lotniczej. Określa ona 

możliwość dostrzegania z możliwie największej odległości danego obiektu, różniącego się 
od tła. Średnia roczna widzialność pozioma na lotnisku w Radomiu, w latach 2001-2005 
przyjęła wartość 7,6 km. Miesiące półrocza ciepłego, a zwłaszcza okres od maja do sierp-
nia, charakteryzowały się najlepszymi warunkami średniej widzialności. Wówczas jej war-
tość przekroczyła 9 km. Odmienna sytuacja występowała w miesiącach zimowych, naj-
gorsze warunki widzialności poziomej cechowały grudzie i styczeń – średnia jej wartość 
w grudniu nie była większa niż 5 km. Jednym z najważniejszych powodów utrudniają-
cych, bądź uniemożliwiających prace portów lotniczych, jest ograniczenie widzialności 
poziomej. W tej charakterystyce widzialności jako zjawiska niekorzystnego dla lotnictwa 
przyjęto progową jej wartość mniejszą od 1 km, określając ją jako mgłę.
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Mgła, zwłaszcza silna, w większości przypadków utrudnia działalność lotnisk na wie-
le godzin. Dodatkowo w ujemnej temperaturze zawiesina mikroskopijnych kropelek wody 
może zamarzać, a kryształki lodu powodować oblodzenie pasa startowego i samolotu.

Dokładniejszą charakterystyką zjawiska mgły jest liczba godzin z mgłą. Najczęściej 
mgła występuje w półroczu chłodnym, w listopadzie, grudniu oraz styczniu; jednak mie-
siącem o największym nasileniu zjawiska mgły okazał się styczeń (średnio ponad 43 go-
dziny z mgłą. W miesiącach półrocza ciepłego mgła wystąpiła sporadycznie, zwłaszcza 
w okresie od maja do września (w czerwcu średnio tylko 2 godziny).

Największym utrudnieniem dla pracy lotnictwa jest silna mgła. Ograniczenie widzial-
ności poniżej 300 metrów sprawia, i na większości światowych lotnisk transport lotniczy 
zostaje wstrzymany. Na lotnisku w Radomiu w latach 2001-2005 wystąpiło średnio 67 
godzin z silną mgłą rocznie. W styczniu takich godzin było średnio około 16, w listopa-
dzie około 14, zaś w październiku 12. W półroczu ciepłym zjawisko mgły występowało 
sporadycznie, najrzadziej w okresie od maja do sierpnia (zwykle około 1 godziny w mie-
siącu). 

Ważniejsze wyniki badań w zakresie widzialności poziomej (mgieł) przedstawiono na 
rys. 11.

Rys. 11. Przebieg roczny widzialności poziomej (km) w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005

Miesiące półrocza ciepłego od maja do sierpnia charakteryzowały się najlepszymi wa-
runkami średniej widzialności. Wówczas jej wartość przekroczyła 9 km. Odmienna sytu-
acja występowała w miesiącach zimowych, najgorsze warunki widzialności poziomej ce-
chowały grudzień i styczeń – średnia jej wartość w grudniu nie była większa niż 5 km.

Inną ważną charakterystyką mgły jest jej przebieg dobowy. W Radomiu, jak przedsta-
wia rys. 12, w okresie całego roku mgła występowała najczęściej w godzinach wczesno-
porannych od godziny czwartej do szóstej – w pobliżu momentu świtu słonecznego.

W godzinach przedpołudniowych średnia roczna liczba mgieł szybko malała osiąga-
jąc najmniejsze wartości tuż po górowaniu Słońca – około godziny 13-14. Przebieg do-
bowy liczby dni z mgłą w poszczególnych porach roku jest odmienny (rys. 13-19). Pod-
czas wiosny i lata mgły występowały głównie w godzinach nocnych i wczesnoporannych 
a największe ich nasilenie zaznaczało się w godzinach wschodu Słońca. W godzinach po-
łudniowych i popołudniowych mgły praktycznie nie występowały. Przeważały wówczas 
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mgły radiacyjne, powstające podczas pogodnych nocy i szybkiego wypromieniowania 
ciepła z powierzchni czynnej i warstwy powietrza o nieznacznej grubości (kilku-kilkuna-
stu metrów nad poziomem gruntu).

Rys. 12. Przebieg dobowy liczby przypadków z mgłą w Radomiu-Sadkowie w roku w latach 2001-2005

Rys. 13. Przebieg dobowy liczby przypadków z mgłą w Radomiu-Sadkowie na wiosnę (2001-2005)

Rys. 14. Przebieg dobowy liczby przypadków z mgłą w Radomiu-Sadkowie w lecie (2001-2005)
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Rys. 15. Przebieg dobowy liczby przypadków z mgłą w Radomiu-Sadkowie jesienią (2001-2005)

Znacznie więcej przypadków mgły notowano jesienią i zimą, występowały one wte-
dy w okresie całej doby. Jesienią zauważyć można znaczne nasilenie mgieł w godzinach 
bliskich wschodowi Słońca, zimą przebieg ten jest bardziej wyrównany, z niewielką prze-
waga częstości dni z mgłą w godzinach nocnych. Wskazuje to na największe znaczenie 
mgieł adwekcyjnych, radiacyjno-adwekcyjnych i frontowych.

Rys. 16. Przebieg dobowy liczby przypadków z mgłą w Radomiu-Sadkowie w zimie (2001-2005)

Rys. 17. Przebieg roczny liczby dni z mgłą w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005
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Rys. 18. Przebieg roczny liczby godzin z silną mgłą w Radomiu-Sadkowie w latach 2001-2005

Rys. 19. Średnia liczba przypadków mgły o określonej długości jej trwania w Radomiu-Sadkowie 
w latach 2001-2005

Wysokość podstawy chmur – widzialność pionowa
Widzialność pionowa oznacza wysokość wzniesienia podstawy chmury (chmur) po-

nad poziom terenu stacji obserwacyjnej. Jeżeli chmura jest możliwa do rozróżnienia na 
tle nieba, należy podać wysokość podstawy najniższej jej części. Największe znaczenie 
dla lotnictwa maja chmury piętra niskiego: Stratus, Stratocumulus i Nimbostratus, a tak-
że chmury mające swą podstawę w dolnych częściach troposfery – Cumulonimbus. Wy-
sokość podstawy chmury ma związek z temperaturą i wilgotnością powietrza. Znacznym 
ograniczeniem lub wstrzymaniem podróży powietrznych jest sytuacja, w której podstawa 
chmur jest niższa od 100 metrów. Warunkują to chmury typu Stratus a niekiedy także 
Nimbostratus. Najwięcej dni z niską podstawa chmur wystąpiło w Radomiu w miesiącach 
jesienno – zimowych: listopadzie i grudniu. Także styczeń, luty i październik charaktery-
zowały się podwyższoną liczbą takich dni. Mała liczba dni z niską podstawą chmur wy-
stąpiła w okresie wiosenno-letnim: w czerwcu, sierpniu maju (średnio najwyżej 1 dzień 
w miesiącu). Miesiącami o najbardziej niekorzystnych warunkach w lotnictwie były gru-
dzień i listopad, kiedy to średni czas z niską podstawą chmur przekraczał 30 godzin i wy-
stępował w ciągu całej doby. Najmniejsze nasilenie zjawiska przypadło w czasie od maja 
do sierpnia. W sierpniu średnia liczba godzin z niską podstawą chmur wyniosła tylko 2,5 
w godzinach wczesno porannych. (rys. 20-21).
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Rys. 20. Cykl dobowy liczby przypadków z podstawą chmur niższą od 100 metrów w Radomiu-
Sadkowie w latach 2001-2005

Rys. 21. Przebieg roczny liczby godzin z podstawa chmur niższą od 100 metrów w Radomiu-
Sadkowie w latach 2001-2005

Burze

Podczas występowania burzy należy liczyć się z wielu niebezpiecznymi dla lotnictwa 
zjawiskami atmosferycznymi: wyładowaniami elektrycznymi, intensywnymi opadami 
(w tym także gradu), ograniczeniem widzialności, silnymi i zmiennymi porywami wiatru 
oraz turbulencjami w potężnych chmurach burzowych Cumulonimbus. W Polsce domi-
nują burze frontowe, powstające na granicy dwóch różnych termicznie mas powietrza – 
obejmują one zwykle znaczne obszary i mogą występować w ciągu całej doby, w każdej 
porze roku, charakteryzują się często gwałtownym przebiegiem, ale w wielu przypadkach 
są krótkotrwałe. Dysponując obrazami map radarowych i satelitarnych można z dużym 
prawdopodobieństwem przewidzieć trasę wędrówki takich burz, ich rozwój oraz siłę. Bu-
rze wewnątrzmasowe, powstają najczęściej w ciepłej porze roku nad rozgrzanym lądem, 
mają charakter lokalny a ich rozwój i siła są trudniejsze do prognozowania. W Radomiu 
w latach 2001-2005 wystąpiło średnio 23 dni z burzą w roku. Liczba ta wahała się od 15 
w 2005 roku do 35 w 2001. Najbardziej „burzowym” miesiącem okazał się lipiec, w któ-
rym wystąpiło średnio 8 dni z burzą. Warto podkreślić, i w każdym roku badanego pię-
ciolecia to właśnie w lipcu obserwowano największą aktywność burzową – od 6 dni z bu-
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rzą w latach 2004 i 2005 do 12 w roku 2001. Najdłużej trwająca burza wystąpiła w lip-
cu 2001 roku, wyładowania elektryczne obserwowano przez około 7 godzin. Dominowa-
ły jednak burze krótkotrwałe – trwające do 1 godziny (tab. 6, rys. 22-24).

Tabela 6. Czas trwania burz (godz) w Radomiu w latach 2001-2005

Czas trwania (godz.) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Liczba burz 72 35 17 4 8 0 1
Liczba burz (%) 52,5 25,5 12 3 6 0 1

Rys. 22. Przebieg dobowy liczby przypadków burz w Radomiu w latach 2001-2005

Rys. 23. Przebieg roczny liczby dni z burzą w Radomiu w latach 2001-2005

Rys. 24. Średnia liczba godzin z chmurami Cumulonimbus w Radomiu w latach 2001-2005
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Wiatr
Głównym zagrożeniem dla wykonywania lotów są zbyt silne porywy wiatru, zwłasz-

cza o zmiennym kierunku, bądź o stałym kierunku niekorzystnym względem położenia 
pasa startowego. Niebezpiecznym zjawiskiem są porywy wiatru – nagłe i niespodziewa-
ne zmiany prędkości i (lub) kierunku ruchu powietrza będące przyczyną turbulencji. Wy-
stępują one często na granicy frontów atmosferycznych, ale najgroźniejszy rodzaj turbu-
lencji (CAT – turbulencja w czystym powietrzu) jest bardzo trudny do przewidzenia i ob-
serwacji. Groźne ruchy powietrza towarzyszą też często burzom i chmurom Cumulonim-
bus (tab. 7, rys. 25-28).

Rys. 25. Częstość kierunków wiatru w Radomiu w latach 2001-2005 – wiosna, lato

Rys. 26. Częstość kierunków wiatru w Radomiu w latach 2001-2005 – jesień, zima

Tabela 7. Charakterystyka wiatru o prędkości v > 15 m/s 
w Radomiu w latach 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005 Śr. Maks.
Rok 8 39 9 16 1 14,6 22
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Średnia prędkość wiatru (v) na lotnisku w Radomiu w latach 2001-2005 wyniosła nie-
mal 3 m/s. Maksymalna zanotowana w pięcioleciu prędkość wiatru osiągnęła 22 m/s. Mie-
siącami o średnio największej prędkości wiatru były styczeń oraz grudzień, wówczas pręd-
kość wiatru przekroczyła 3,5 m/s.

 

Rys. 27. Częstość (%) kierunków wiatru w Radomiu w latach 2001-2005 (róża wiatru) i 
zależność średniej prędkości wiatru (m/s) od jego kierunku

Rys. 28. Częstość kierunków wiatru o prędkości v > 15 m/s względem pasa startowego 
lotniska Sadków w Radomiu w latach 2001-2005

Częstość występowania warunków atmosferycznych utrudniających 
lub uniemożliwiających funkcjonowanie lotniska w Radomiu

Porównując rozkład elementów i zjawisk meteorologicznych utrudniających funkcjo-
nowanie lotnisk w Polsce, uzyskać można informacje o preferencjach bądź barierach lo-
kalizacji portu lotniczego w Radomiu.

Średnia liczba dni z widzialnością ograniczona poniżej 1 km wyniosła w Radomiu 45, 
tj. nieco mniej niż w trzydziestoleciu 1971–2000, gdzie średnia liczba z mgłą waha się 
na Ziemi Radomskiej od około 50 do 55. Przestrzenne zróżnicowanie liczby dni z mgłą 
w Polsce pozwala umieścić Radom wśród obszarów o niewielkim nasileniu tego zjawi-
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ska. Mniejsza liczba dni z mgłą cechowała jedynie obszary nadmorskie oraz wschodnią 
część Mazowsza.

W Radomiu w latach 2001-2005 średnia prędkość wiatru wyniosła blisko 3 m/s, co 
pozwala zakwalifikować badany region do obszarów Polski o małych prędkościach wia-
tru. Średnia roczna liczba dni z kolejnym niebezpiecznym dla lotnictwa zjawiskiem – bu-
rzą wyniosła w Radomiu około 23. Trzydziestolecie 1971-2000 wskazuje na mniejszą ak-
tywność burzową w pięcioleciu 2001-2005 (średnia roczna liczba dni z burzą w okoli-
cach Radomia przekracza 28). Średnia liczba dni z gradem w Radomiu w latach 2001- 2005 
była niewielka (około 1), a na Ziemi Radomskiej w latach 1971-2000 wynosiła ok. 2-3. 
Dni ze zjawiskiem gołoledzi było w Radomiu średnio około 6, podobnie jak w trzydzie-
stoleciu 1971-2000. Ziemia Radomska stanowi obszar o podwyższonym nasileniu tego 
zjawiska, jednak najwięcej dni z gołoledzią cechuje obszary wschodniego Mazowsza oraz 
partie szczytowe gór. Szadź występowała w Radomiu w latach 2001-2005 średnio przez 
5 dni w roku, a w analizowanym trzydziestoleciu przez około 6-8 dni.

Podsumowując rozkład zjawisk niekorzystnych dla pracy lotnictwa, można stwierdzić, 
że Radom na tle Polski charakteryzuje się występowaniem mniejszych prędkości wiatru, 
mniejszą częstością mgieł i opadów gradu, ale podwyższoną liczbą dni z burzą, gołole-
dzią i szadzą.

W miesiącach półrocza chłodnego największym utrudnieniem dla pracy lotniska były 
mgły, niska podstawa chmur oraz intensywne opady, zwłaszcza śniegu i mżawki. spora-
dycznie występowały gołoledź, szadź i wiatr o prędkości ponad 15 m/s. Największe na-
silenie wszystkich warunków atmosferycznych utrudniających funkcjonowanie lotniska 
w Radomiu przypadło na grudzień. Wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z nie-
korzystnym zjawiskiem atmosferycznym wynosi aż 75 %. Im bliżej okresu półrocza cie-
płego, tym suma częstości zjawisk niekorzystnych była mniejsza – w marcu i paździer-
niku nie przekraczała ona 50%. Okres od kwietnia do września określany jako półrocze 
ciepłe był bardziej korzystny pod względem warunków atmosferycznych dla lotnictwa. 
Wówczas największe zagrożenie stanowiły chmury burzowe z wyładowaniami atmosfe-
rycznymi i towarzyszącymi im ulewnymi opadami deszczu a w nielicznych przypadkach 
także gradu. Rzadko występowały mgły (do 15% dni w marcu i kwietniu) oraz podstawa 
chmur nieprzekraczająca wysokości 100 metrów nad poziomem gruntu. Miesiącem pół-
rocza ciepłego, w którym w latach 2001-2005 nad lotniskiem w Radomiu wystąpiło naj-
więcej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, był lipiec. W tym miesiącu w ciągu po-
nad połowy dni należało spodziewać się omawianych wyżej zjawisk ze szczególnym na-
sileniem burz i intensywnych opadów deszczu. Okresem o najlepszych warunkach atmos-
ferycznych dla funkcjonowania lotniska był wrzesień, o skumulowanej częstości nieko-
rzystnych zjawisk wynoszącej około 25%. Jedynym utrudnieniem dla pracy lotniska były 
sporadyczne mgły (głównie poranne), niskie wysokości podstawy chmur w bardzo rzad-
kich przypadkach intensywne opady i burze.

Mgły występowały najczęściej w ciągu całego roku miedzy godzina 4 a 7, najrzadziej 
miedzy 12 a 15; niska podstawa chmur najczęściej w godzinach od 6 do 8 a najrzadziej 
miedzy północą a godzina 2; największe nasilenie burz występowało w godzinach popo-
łudniowych – od 13 do 21, najmniejsze między godziną 1 a 9.
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5.2. Meteorologiczne uwarunkowania działań lotniczych na 
obszarze Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie

Autor: Marzena Ś M I E L A K
Opiekun naukowy: Krzysztof O L S Z E W S K I

Cel pracy
Atmosfera jest ośrodkiem, w którym odbywają się wszystkie operacje lotnicze. Ze 

względu na dynamikę zachodzących w niej reakcji konieczne jest dokładne poznanie isto-
ty i mechanizmu procesów i zjawisk atmosferycznych. Stan atmosfery może w znaczący 
sposób utrudniać działania w powietrzu. W Centrum Szkolenia Lotniczego Sił Lądowych 
w Fort Ruckner opracowano na początku lat dziewięćdziesiątych tabelę skuteczności, 
możliwości oraz ograniczeń w działaniu śmigłowców i samolotów lotnictwa sił lądowych 
w poszczególnych rodzajach działań bojowych. Założeniem realizacji pracy jest prezen-
tacja warunków i zjawisk atmosferycznych wpływających na działania lotnicze w obrę-
bie lotniska Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Zasadnicze zna-
czenie ma występowanie mgieł, rodzaj zachmurzenia oraz wysokość podstawy chmur. Są 
to elementy warunkujące widzialność. Wśród zjawisk meteorologicznych w znacznym 
stopniu utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie lotów uwagę zwrócono na 
burze i opady oraz turbulencje i oblodzenia. Kolejnym determinantem lotów są warunki 
wiatrowe: prędkość i kierunek wiatru oraz zgodność kierunku wiatru z orientacją osi star-
towej lotniska. W pracy opisane zostało również zjawisko uskoku wiatru, jako element 
znacznie zagrażający bezpieczeństwu lotu.

Poza opisem wymienionych zjawisk, praca traktuje o częstości i intensywności ich wy-
stępowania. Na podstawie dziesięcioletnich pomiarów biura meteorologicznego na lotni-
sku WSOSP przedstawiono rozkład i stopień natężenia wybranych elementów meteorolo-
gicznych. Praca ma również pełnić funkcję podstawowego opracowania klimatu lotniska 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Na podstawie szerokiej charak-
terystyki warunków i zjawisk atmosferycznych oraz danych pomiarowych z lat 1998-2007 
możliwe jest wyznaczenie średnich i ekstremalnych wartości opisywanych elementów.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-12 i na rysunkach 1-5.

Materiały źródłowe i metody opracowania
Materiał źródłowy stanowią dane pomiarowe biura meteorologicznego lotniska w Dę-

blinie. Lotnisko Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych prowadzi pomiary oraz ob-
serwacje szeregu elementów pogodowych. W realizacji pracy wykorzystano dane doty-
czące mgły, zachmurzenia, wystąpienia burz i opadów oraz pomiary kierunku i prędko-
ści wiatru. Szereg obserwacyjny obejmuje dziesięciolecie 1998-2007.

W prezentacji warunków atmosferycznych w największym stopniu wpływających na 
ruch lotniczy, jedną z najlepszych metod jest określenie częstości występowania nieko-
rzystnych elementów pogodowych. Częstość występowania zjawisk lub warunków atmos-
ferycznych rozumiana jest jako liczba przypadków w danym przedziale czasu, np. w mie-
siącu, porze roku, roku, itp., bądź – klasycznie – jako procentowy udział zjawiska w ogól-
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nej sumie obserwacji. Poza częstością występowania istotne jest również rozpoznanie ro-
dzaju zjawiska i sklasyfikowanie jego intensywności, np.: rodzaju opadu lub prędkości 
i porywistości wiatru.

Zastosowanie kryterium częstości występowania i intensywności zjawisk atmosferycz-
nych w prosty sposób obrazuje, które z elementów pogodowych stanowią największe za-
grożenie dla ruchu statków powietrznych.

Lotnisko WSOSP w Dęblinie
Lotnisko jest obiektem taktyczno-szkoleniowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Po-

wietrznych. Profil, według portalu internetowego Skrzydlata Polska, to wojskowa baza 
lotnicza.

Parametry:
 – Długość pasa startowego: 2500 m
 – Nawierzchnia: asfaltobeton
 – Kod według ICAO: EPDE
 – RWY (międzynarodowy numer drogi startowej, wyrażony jako wartość azymutu 

podzielona przez 10): 12/30
Oznacza to azymut (po zaokrągleniu do dziesięciu) osi startowej o wartości 120 stop-

ni/ 300 stopni.

Rys. 1. Obraz satelitarny lotniska Dęblin

Charakterystyka klimatu Dęblina

Obszar Doliny Środkowej Wisły, w której zlokalizowany jest Dęblin cechuje klimat 
właściwy Polsce – umiarkowany ciepły typu przejściowego. W zależności od napływają-
cych mas powietrza współwystępują cechy klimatu oceanicznego i kontynentalnego, 
wzmaga się lub osłabia kontynentalizm. Rozkład temperatury zmienia się w zależności 
od pory doby i roku. Średnie dobowe wartości temperatury sygnalizują nie tylko nastę-
powanie po sobie sezonów, ale również zmianę charakteru zjawisk niebezpiecznych. 
W lotnictwie, temperatura powietrza wpływa bezpośrednio na możliwość wystąpienia ob-
lodzenia statku powietrznego lub drogi startowej. Różnice temperatury na różnych wyso-
kościach wpływają również na wymianę ciepła, tworzenie się mgieł i zachmurzenia. Waż-
ne są zatem pomiary temperatury i znajomość jej przebiegu w poszczególnych porach 
doby i roku.
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Na podstawie danych pomiarowych z lat 1998-2007 opracowano charakterystyki tem-
peraturowe lotniska w Dęblinie (tab. 1). Roczny rozkład temperatury powietrza jest zbli-
żony do rozkładu temperatury opracowanego dla obszaru Polski. Temperatury powietrza 
są nieznacznie niższe od średnich dla obszaru całego kraju. Przyczyną tego zjawiska jest 
położenie Dęblina w obrębie doliny rzecznej, czyli obszaru podporządkowanego wzglę-
dem położonych wyżej elementów rzeźby terenu. W wydzieleniach topoklimatycznch jest 
to jednostka narażona na spływy i tworzenie się zastoisk zimnego powietrza. Amplituda 
temperatury w dziesięcioleciu 1998-2007 wyniosła 65,2°C.

Tabela 1. Temperatura powietrza w latach 1998-2007 w Dęblinie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Max abs. 12,1 15,3 19,3 26,5 30,1 32,3 35,4 33,5 29,0 24,3 18,4 13,6 24,2
Śr max 0,9 2,8 7,2 14,4 19,7 22,7 25,1 23,9 19,2 13,2 6,1 1,7 13,1
Średnia -1,5 -0,3 3,2 9,7 14,7 17,9 20,2 18,9 14,2 9,1 3,4 -0,6 9,1
Śr. min -4,3 -3,8 -1,2 3,9 8,3 11,7 14,2 13,2 8,6 4,8 0,2 -3,3 4,4
Min abs -29,8 -22,3 -17,4 -5,1 -4,6 2,9 4,2 1,9 -0,3 -10,0 -17,0 -21,2 -9,9

W latach 1998-2007 dużą liczbę stanowią dni przymrozkowe (1032 dni), czyli z tem-
peraturą minimalną poniżej 0°C i mroźne (351) o temperaturze maksymalnej poniżej 0°C. 
Występowanie dni z przymrozkiem i dni mroźnych może stanowić zagrożenie oblodze-
niem statku powietrznego (tab. 2).

Tabela 2. Liczba termicznych dni charakterystycznych w latach 1998-2007 w Dęblinie

L. dni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Upalne • • • • 1 11 46 13 • • • • 71
Gorące • • • 6 48 87 151 124 26 • • • 442
Przymrozkowe 195 193 174 55 9 • • • 3 54 142 207 1032
Mroźne 111 81 24 2 • • • • • • 28 105 351
Bardzo mroźne 10 • • • • • • • • • • 3 13

Atmosferyczne ograniczenia widzialności

Widzialność jest jednym z parametrów decydujących o bezpieczeństwie lotu. Stopień 
trudności lotu wzrasta wraz ze spadkiem wartości widzialności. Jako widzialność rozu-
mie się odległość graniczną, poziomą, pionową lub skośną, mierzoną od oka obserwato-
ra do najdalej położonego obiektu, którego kontury są jeszcze dobrze widoczne. Z więk-
szej odległości obiektu nie można już odróżnić od tła (Jafernik i in., 2000).

Widzialność obiektów na tle powierzchni ziemi i obiektów znajdujących się w powie-
trzu, obserwowanych przez załogę podczas lotu nazywa się widzialnością z powietrza. 
Wyróżnia się trzy rodzaje widzialności z powietrza. Rodzaj widzialności z powietrza za-
leży od położenia obserwowanego obiektu. Dodatkowo wprowadzono pojęcie widzialno-
ści lądowania, rozumianej jako graniczna odległość, z której pilot może rozpoznać drogę 
startową i określić jej kierunek oraz wykonać manewr lądowania z wykorzystaniem orien-
tacji wzrokowej (Jafernik i in., 2000).
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Tabela 3. Międzynarodowa skala widzialności

Stopień 
widzialności

Można 
rozpoznać 

reper

Nie można 
rozpoznać 

repera
0 - 50 m
1 50 m 200 m
2 200 m 500 m
3 500 m 1 km
4 1 km 2 km
5 2 km 4 km
6 4 km 10 km
7 10 km 20 km
8 20 km 50 km
9 50 km -

Tabela 4. Średnie wartości widzialności (km) punktów orientacyjnych przy braku zjawisk 
meteorologicznych ograniczających widzialność

300 500 1000 300 500 1000 300 500 1000
Dzień Jasna noc Ciemna noc

Miasta 12 18 40 10 30 40 10 20 30
Małe osiedla 5 7 15 5 10 15 5 8 10
Duże rzeki i jeziora 5 10 20 5 15 20 5 8 10
Małe rzeki 3 8 10 1 3 5 1 1 2
Szosy 5 9 15 1 2 3 1 1 1
Drogi gruntowe - 5 10 - 1 0 niew. niew. niew.
Linie kolejowe 5 8 15 2 3 5 1 1 0
Lasy 5 10 15 3 5 10

Mgła
Mgła jest zawiesiną produktów kondensacji pary wodnej – drobnych kropel wody, 

kryształków lodu lub ich mieszaniny – w przyziemnej warstwie atmosfery, która pogar-
sza widzialność poziomą poniżej 1 km. Ze względu na genezę wyróżnia się rodzaje mgły:

 – Radiacyjna (wewnątrzmasowa) – powstaje w wyniku wychłodzenia się podłoża i zale-
gającej nad nim warstwy powietrza podczas nocy w warunkach bezchmurnego nieba 
lub niewielkiego zachmurzenia, ciszy lub wiatru o małej prędkości. Występuje w za-
głębieniach terenu, przy spływie zimnego powietrza. Mgły radiacyjne są mgłami o za-
sięgu lokalnym, rzadko obejmują rozległe obszary.

 – Adwekcyjna powstaje w wyniku napływu ciepłego i wilgotnego powietrza nad wychło-
dzoną powierzchnię lądową lub wodną. Ma ona większy zasięg przestrzenny i znacz-
ną miąższość. Powstaje głównie jesienią lub zimą, bądź podczas ruchu mas powietrza 
z niższych do wyższych szerokości geograficznych (Woś, 2002). W odróżnieniu od 
mgieł radiacyjnych gęstość mgły adwekcyjnej rośnie wraz ze wzrostem wysokości, za 
sprawą turbulencyjnego mieszania się powietrza. Lot nad taką mgłą może być wyko-
nywany tylko według wskazań przyrządów i pod warunkiem, że na lotnisku docelo-
wym panują sprzyjające warunki meteorologiczne (Jafernik i in., 2000).
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 – Z wyparowania powstaje bardzo często jesienią i zimą nad otwartymi zbiornikami 
wodnymi (jeziorami, stawami, rzekami), a także w czasie lub po deszczu. Wywoły-
wana jest parowaniem cieplejszej powierzchni akwenów i kondensacją pary wodnej 
w chłodniejszym powietrzu (Woś, 2002). Mgły z wyparowania nie mają zasadnicze-
go znaczenia w ruchu lotniczym. Występują jedynie lokalnie, jednak ze względu na 
położenie Dęblina, i zlokalizowanego w obrębie miasta lotniska, w dolinie Wisły na-
leżało uwzględnić ten typ.

 – Radiacyjno-adwekcyjne powstają przy adwekcji powietrza ciepłego ochładzającego 
się w nocy na skutek wypromieniowania) oraz mgły orograficzne/zboczowe, które ze 
względu na rzeźbę okolic Dęblina, na badanym obszarze nie występują.

 – Frontowe powstają z oddziaływania dwóch mas powietrza. Są dwa typy tworzenia się 
mgieł frontowych. Pierwszy z nich występuje, gdy chmura frontowa rozwija się w kie-
runku pionowym, sięgając powierzchni ziemi. Taki typ występuje głównie na obsza-
rach pofałdowanych, rzadziej nizinnych. Drugi sposób tworzenia mgieł frontowych, to 
nasycenie powietrza wskutek długotrwałych opadów deszczu. Temperatura punktu rosy 
może być wówczas osiągnięta bez ochładzania się powietrza przy powierzchni ziemi.
Loty powyżej mgły radiacyjnej nie są specjalnie utrudnione, ponieważ mgła zalega 

płatami i możliwe jest prowadzenie obserwacji wzrokowej. W chłodnej porze roku mgły 
radiacyjne zajmują większą przestrzeń, a ich miąższość może sięgać podstawy chmur war-
stwowych. W przypadku utrzymywania się mgły przez kilka dni, stanowi ona poważne 
zagrożenie dla ruchu lotniczego. Mgła adwekcyjna – powstaje w wyniku napływu ciepłe-
go i wilgotnego powietrza nad wychłodzoną powierzchnię lądową lub wodną. Ma ona 
większy zasięg przestrzenny i znaczną miąższość. Powstaje głównie jesienią lub zimą, 
bądź podczas ruchu mas powietrza z niższych do wyższych szerokości geograficznych.

Niezależnie od genezy mgieł, dzieli się je ze względu na intensywność, czyli stopień 
pogorszenia widzialności, na:

 – bardzo gęste – widzialność poniżej 50 m;
 – gęste – z widzialnością od 50 m do 200 m;
 – umiarkowane – z widzialnością od 200 m do 500 m;
 – rzadkie – przy których widzialność waha się od 500 m do 1000 m.

Biuro meteorologiczne Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił powietrznych prowadzi obser-
wacje występowania mgieł oraz ich gęstości. Repery, według których klasyfikuje się in-
tensywność mgły rozmieszczone są w odległości 60, 100, 150, 200, 300, 600 i 900 m od 
punktu obserwacyjnego. Wobec tego, konieczne jest zamienienie granicznej wartości 
mgieł bardzo gęstych z 50 m na 60 m. Dalsze odległości reperów od punktu obserwacji 
zawierają się w przedstawionej powyżej klasyfikacji.
Tabela 5. Średnia częstość [%] występowania mgieł o różnej intensywności w latach 1998-2007

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Bardzo gęste < 60 m 7 1 3 2 1 1 1 0,7 1 3 7 6,3 2,8
Gęste 30 26 12 9 4 6 6 4 9 13 27 28 15
Umiarkowane 200-500 m 45 42 24 15 9 12 13 8,6 16 23 43 45 24
Rzadkie 500-1000 m 81 77 67 58 44 53 55 51 51 65 80 82 63
Brak mgły 20 23 33 42 56 47 45 49 49 35 20 18 36
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Obserwacje wystąpienia mgły na lotnisku w Dęblinie dokonywane są co godzinę. Kon-
strukcja tabeli sumarycznej zakłada, że wystąpienie mgły bardzo gęstej to zarazem ogra-
niczenie widzialności właściwe mgle gęstej, umiarkowanej i rzadkiej. W związku z tym 
procent wystąpienia mgły rzadkiej zawiera również odsetek mgieł o większych gęsto-
ściach. Procent wystąpienia mgły rzadkiej stanowi jednocześnie ogólny odsetek występo-
wania mgieł na lotnisku WSOSP w badanym okresie. W latach 1998-2007 zjawisko mgły 
zaobserwowano średnio w 63,4% depesz.

Zróżnicowanie częstości mgły widoczne jest w poszczególnych sezonach. Zimą (gru-
dzień, styczeń, luty), mgły występują w około 80% obserwacji (maksimum w grudniu). 
Mgły gęste i bardzo gęste występują z największą częstością, nawet pięciokrotnie więk-
szą niż w pozostałych porach roku. Stanowią łącznie około 28% (maksimum w styczniu) 
wszystkich mgieł zaobserwowanych w miesiącach zimowych. Z analizy danych źródło-
wych, lokalizacji Dęblina w dolinie Wisły oraz powyżej można wnioskować, że są to 
przeważnie mgły adwekcyjne. Dane źródłowe (w załączeniu) wskazują długotrwałość 
wielu przypadków wystąpienia mgły w sezonie zimowym.

W porach przejściowych, tj. wiosną (marzec, kwiecień, maj) i jesienią (wrzesień, paź-
dziernik, listopad), średnia częstość wystąpienia mgieł to odpowiednio 56,2% i 65,1%. 
Wiosną, najwięcej przypadków wystąpienia mgły zaobserwowano w marcu, natomiast je-
sienią w listopadzie. Są to miesiące następujące po zimie lub poprzedzające ją. Zimą mgły 
występowały najczęściej. Częstość występowania i intensywność mgieł zmniejsza się 
w miarę wzrostu temperatury. Mgły bardzo gęste w ostatnim miesiącu wiosny i pierw-
szym miesiącu jesieni występują w około 1% obserwacji.

Tabela 6. Przebieg roczny liczby dni z mgłą w latach 1998-2007

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
L. dni 6,2 5,5 4,4 6,8 7,8 8,0 9,1 9,6 11,5 7,7 7,7 7,1

Liczba dni ze zjawiskiem to charakterystyka określająca częstość występowania zja-
wiska w badanym przedziale czasu. Z danych źródłowych wynika, iż mgły najczęściej 
występują na przełomie lata i jesieni. Maksimum częstości występowania mgły przypa-
da na wrzesień. Od października do marca (minimum liczby dni z mgłą) częstość wystę-
powania mgły maleje, a następnie od kwietnia rośnie. W zimnej połowie roku mgły wy-
stępują rzadziej niż w półroczu ciepłym.

Zachmurzenie
Charakterystyki, którymi załogi statków powietrznych określają chmury podczas lotu to:

 – pozioma rozciągłość chmur
 – stopień pokrycia nieba przez chmury poszczególnych pięter ze szczególnym 

uwzględnieniem leżących najbliżej powierzchni ziemi
 – wysokość i struktura dolnej granicy najniższej warstwy chmur
 – pionowa struktura chmur – miąższość rozwarstwienie, przerwy między chmura-

mi, górna granica chmur; widzialność w chmurach, w przerwach między chmu-
rami, nad i pod warstwą chmur

 – zjawiska towarzyszące: turbulencja, oblodzenie, opady, burze, itp. (Jafernik i in., 
2000)
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Obserwacje chmur prowadzi się rozpoznając ich rodzaje, gatunki i odmiany oraz 
stwierdzając występowanie zjawisk szczególnych i towarzyszących. Zjawiskom towarzy-
szącym zostanie poświęcony kolejny rozdział. Podstawą obserwacji chmur jest ich kla-
syfikacja według Międzynarodowego Atlasu Chmur. Klasyfikacji dokonuje się na pod-
stawie wyglądu zewnętrznego chmury.

Tabela 7. Rodzaje chmur i piętra występowania

Rodzaj 
chmury Nazwa polska Przedział wysokości

Cirrus Ci pierzasta
wysokie
5-13 kmCirrocumulus Cc pierzasto-kłębiasta

Cirrostratus Cs pierzasto-warstwowa
Altocumulus Ac średnia kłębiasta średnie

2-7 kmAltostratus As średnia warstwowa
Nimbostratus Ns warstwowa deszczowa niskie

od powierzchni ziemi 
do 2 km

Stratocumulus Sc warstwowo-kłębiasta
Stratus St warstwowa

Cumulus Cu kłębiasta niskie
100 m-8 km

Cumulonimbus Cb kłębiasta deszczowa chmura pionowa
od pow. ziemi do 13 km

Na potrzeby lotnictwa, szczególnie dokładnie obserwuje się chmury piętra niskiego 
(stratus, nimbostratus, stratocumulus, cumulus) i chmury pionowe (cumulonimbus, cumu-
lus) o podstawie w piętrze niskim. Przyczyną skupienia uwagi na tych rodzajach jest ni-
ska wysokość ich podstaw. Niska podstawa chmur, zwłaszcza tych o umiarkowanej lub 
dużej gęstości, jest barierą widzialności powierzchni ziemi dla załogi statku powietrzne-
go.

Stratus jest chmurą o dużej rozciągłości poziomej, zwartej budowie i podstawie, się-
gającej nawet powierzchni ziemi. Pod podstawą chmur warstwowych obserwuje się mgły 
lub zamglenie – dodatkowo ograniczające widzialność. Warunki manewrów startu i lądo-
wania w obecności chmur stratus są bardzo trudne.

Stratocumulus może występować na jednym lub kilku poziomach. Ma postać ławic, 
płatów lub warstw. Jest chmurą o umiarkowanej lub dużej gęstości, przez co widzialność 
wewnątrz chmury jest silnie ograniczona.

Podstawa chmur nimbostratus zalega zwykle w piętrze niskim. Charakteryzuje się po-
strzępieniem lub rozmyciem. Zagrożenie stanowi głównie miąższość rozciągłość pozio-
ma Ns. Z punktu widzenia lotnictwa, niebezpieczne jest również prawdopodobieństwo 
włączenia nimbostratusa do chmury burzowej Cumulonimbus (Szmyd, 2006).

Chmury o budowie pionowej – Cumulus i Cumulonimbus – nie stanowią relatywnie 
dużego niebezpieczeństwa, w aspekcie niskiej podstawy, jednak bardzo duża gęstość 
optyczna tych rodzajów całkowicie uniemożliwia wzrokową orientację w trakcie lotu. 
Wystąpienie chmur Cumulonimbus na froncie zimnym zwiększa zagrożenie bezpieczeń-
stwa lotów, ponieważ w tej sytuacji podstawa chmury może w lecie obniżać się do 600 m, 
a zimą nawet do 300 m (Jafernik i in., 2000).
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Tabela 8. Wysokość podstawy chmur 
piętra niskiego i pionowych

Rodzaj 
chmury Wysokość podstawy

Stratus 0-800 
Stratocumulus 200-800 m
Nimbostratus 150-800 m

Cumulus 150-1000 m

Cumulonimbus 300-1000 m 

Występowanie minimalnych warunków atmosferycznych (MWA) 
na lotnisku WSOSP w Dęblinie w latach 1998-2007

W meteorologii lotniczej funkcjonuje pojęcie meteorologicznych warunków lotów. 
Pojęcie to definiuje się jako „stan atmosfery nad wyróżnionym obszarem, w danym prze-
dziale wysokości oraz w określonym czasie. Opisany jest zespołem wartości liczbowych 
(m.in. widzialność), jak i opisowych, odnoszących się do szeregu elementów meteorolo-
gicznych (np.: chmury, mgły i zamglenie)” (Jafernik i in., 2000).

Ze względu na trudność wykonywania w nich działań lotniczych, meteorologiczne 
warunki lotów dzieli się na zwykłe, trudne i minimalne.

 Trudne warunki atmosferyczne (TWA) – stan atmosfery, przy którym lot wykonuje 
się częściowo lub całkowicie według wskazań przyrządów pokładowych (braku widocz-
ności ziemi lub naturalnego horyzontu) lub przy niskiej podstawie chmur i ograniczonej 
widzialności.

Występowanie: strefy frontów atmosferycznych, jednorodne, chwiejne i wilgotne masy 
powietrza (półrocze ciepłe), wilgotne, bliskie stanowi nasycenia, masy stałe (w okresach 
przejściowych i chłodnej porze roku).

Cechy:
 – jednolita pokrywa chmurowa o dużej rozciągłości pionowej (fronty);
 – zjawiska burzowe;
 – strefy oblodzenia i rzucania;
 – opady, różnej intensywności i rodzaju;
 – duża rozciągłość pozioma zachmurzenia warstwowego (zwłaszcza w półroczu 

chłodnym) uniemożliwiające lokalizację punktów reperowych i poważnie utrud-
niające lot.

Minimalne warunki atmosferyczne (MWA) – minimalne dopuszczalne wartości wy-
sokości podstawy chmur i widzialności, przy których zapewniony jest bezpieczny start, 
lot i lądowanie statku powietrznego.

Minimalna wysokość podstawy chmur – taka ich najmniejsza wysokość, z której pi-
lot wykonujący lot pod chmurami widzi wyraźnie oświetlenie drogi startowej, dzięki któ-
remu może bezpiecznie wprowadzić statek na oś pasa.

Minimalna widzialność pozioma – najmniejsza odległość wzdłuż ścieżki zniżania przy 
podejściu do lądowania, z jakiej pilot musi dostrzec początek osi startowej, aby przechodząc 
na sterowanie wzrokowe mógł bezpiecznie wykonać manewr lądowania (Jafernik i in., 2000).
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Z definicji ZWA, TWA i MWA wynika, iż zasadniczym kryterium ich rozróżniania 
jest widzialność. Na wartość widzialności składa się wiele elementów meteorologicznych, 
jednak za najważniejsze uznaje się mgłę (ograniczenie widzialności poziomej) i wyso-
kość podstawy chmur. Wartości tych dwóch składników określają granicę minimalnych 
warunków lotów. Minimalne warunki lotów występują, gdy widzialność pozioma jest rów-
na lub mniejsza niż 1000 m i wysokość podstawy chmur jest mniejsza bądź równa 100 m 
(zapisuje się: 100/1000). Wartości te są uznane i przytaczane przez specjalistów z zakre-
su meteorologii lotniczej. Niestety granice trudnych i zwykłych warunków atmosferycz-
nych nie są jednoznacznie wyznaczone, przez co niemożliwe jest określenie częstości ich 
występowania.

Występowanie minimalnych warunków atmosferycznych oddziałuje na decyzje o star-
cie i lądowaniu statków powietrznych. Wpływa na bezpieczeństwo i zastosowanie bojo-
we lotnictwa. Częstość występowania MWA na lotnisku w Dęblinie określa się jako śred-
ni procent występowania wartości widzialności poziomej/wysokości podstawy chmur: 
100/1000 w całkowitej liczbie depesz meteorologicznych.

Tabela 9. Przebieg roczny częstości występowania MWA (100/1000) w latach 
1998-2007

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
% 13,7 10,7 6,3 4,8 1,6 3,5 3,6 1,5 3,8 6,1 14 13,2

Rozkład częstości występowania MWA (100/1000) w poszczególnych miesiącach ba-
danego dziesięciolecia wykazuje symetrię, za której oś można przyjąć przełom czerwca 
i lipca. Minimalne warunki atmosferyczne występują najczęściej w przedzimiu i zimą 
(maksimum w listopadzie). Częstość warunków 100/1000 zmniejsza się wiosną. W czerw-
cu i lipcu jest większa od odsetku wystąpienia w miesiącach sąsiadujących – maju i sierp-
niu. Wykres częstości MWA nawiązuje do częstości występowania chmur warstwowych. 
W listopadzie zauważalny jest nieproporcjonalnie duży wzrost występowania MWA – 
średnia różnica częstości MWA z miesiąca na miesiąc to 2,7%, natomiast przełom paź-
dziernika i listopada to różnica rzędu 7,9%.

Zjawiska pogody niebezpieczne dla lotnictwa – opady, burze, 
turbulencje i oblodzenie

Z występowaniem zachmurzenia związane są tzw. zjawiska towarzyszące. Zalicza się 
do nich między innymi opady, burze, turbulencje i oblodzenie. Pojawienie się tych zja-
wisk może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lotu. Prowadzi się zatem obserwacje wy-
mienionych elementów, ich natężenia oraz warunków, w jakich występują.

Opady atmosferyczne
W zależności od rodzaju chmur, z których pochodzą opady, wyróżnia się: opady prze-

lotne i opady jednostajne (ciągłe).
Poza podziałem opadów na przelotne i ciągłe, wyróżnia się klasyfikację opadów ze 

względu na stan skupienia i morfologię cząstek opadowych: deszcz, mżawka, śnieg, kru-
pa śnieżna, śnieg ziarnisty, ziarna lodowe, grad, słupki lodowe.

Deszcz, mżawka, może powodować zmniejszenie widzialność do 1-2 km w przypad-
ku opadu umiarkowanego, a w warunkach silnego opadu do zaledwie kilkudziesięciu me-
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trów. Podczas lotu, opad śniegu i krupy śnieżnej obserwuje się jako ruch cienkich włó-
kien i osiadanie ich na wiatrochronie kabiny. Znacznie ograniczają widzialność (do kil-
kudziesięciu metrów). Lepsza jest widzialność przez boczne szyby kabiny.

Grad – opad ziaren lub bryłek lodowych o średnicy powyżej 5 mm (czasami powyżej 
50 mm). Opad gradu ma charakter przelotny, występuje zwykle w trakcie silnych burz. 
Gradziny/gradowiny często wykazują warstwowanie koncentryczne, warstwy lodu uło-
żone są na przemian z warstwami śniegu.

Postać opadu decyduje, czy stanowi on wyłącznie ograniczenie widzialności, czy może 
wywoływać inne potencjalne zagrożenia, np.: oblodzenie. W lotnictwie większe znacze-
nie ma rodzaj, charakter opadów oraz ich intensywność na różnych wysokościach, niż na-
ziemny pomiar wysokości opadu.

deszcz 
deszcz marznący 

grad 
śnieg 

śnieg z deszczem

 Rys. 2. Przebieg roczny dni z opadem w latach 1998-2007

Rozkład dni z opadem deszczu w ciągu badanego dziesięciolecia jest względnie rów-
nomierny. Waha się od około 105 dni w miesiącach zimowych do około 145 dni w cie-
płej porze roku. Opady deszczu ze śniegiem występują od października do kwietnia, naj-
więcej dni z opadem deszczu ze śniegiem zaobserwowano w lutym – łącznie około 30. 
Rozkład opadu marznącego i śniegu jest podobny. Śnieg obserwuje się od października 
(ok. 6 dni), z wyraźnym wzrostem w listopadzie, grudniu i styczniu (maksimum w stycz-
niu – 117 dni), do kwietnia. Rozkład opadu marznącego nawiązuje do średnich dobowych 
temperatur w Dęblinie obserwuje się go od grudnia (maksimum – 23 dni) do marca (mi-
nimum – 2 dni). W tych samych miesiącach średnia temperatura przyjmuje wartość ujem-
ną lub bliską 0°C. Ponieważ opad gradu związany jest wyłącznie z występowaniem chmur 
Cumulonimbus, relatywnie do innych opadów – zdarza się rzadko. Sumy dni z gradem 
w dziesięcioleciu 1998-2007 są tak małe, iż konieczne było przypisanie im wartości na 
wykresie. Zgodnie z obserwacjami, grad wystąpił w sześciu miesiącach: czerwiec, wrze-
sień, październik – po jednym przypadku wystąpienia gradu; styczeń – 2 dni z gradem 
oraz kwiecień, maj – po 3 dni z opadem gradu.
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Burze
Zjawisko burzy w znaczący sposób wpływa na działania lotnicze. Jest tym bardziej 

niebezpieczne, iż w Dęblinie duża część działań to loty szkoleniowe. Każda burza, bez 
względu na stopień intensywności oraz niezależnie od rodzaju statku powietrznego, sta-
nowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Definicja z Międzynarodowego Atlasu Chmur określa burzę, jako jedno lub kilka na-
głych wyładowań elektryczności i silnym błyskiem oraz suchym trzaskiem lub głuchym 
dudnieniem. Zjawisko burzy związane jest z występowaniem wypiętrzonych chmur kłę-
biastych opadowych. Chmury Cumulonimbus tworzą się przy chwiejnej równowadze wil-
gotnego powietrza.

Wyróżnia się burze wewnątrzmasowe – uwarunkowane orografią terenu lub warun-
kami termicznymi – oraz burze frontowe – powstające na linii frontów chłodnych, cie-
płych lub okluzji (Woś, 1999). Dalszy podział zakłada dwa rodzaje burz wewnątrzmaso-
wych:

 – konwekcyjne (cieplne, lokalne) – powstają w chwiejnych masach powietrza w wyni-
ku nagrzania go od podłoża. Występują podczas upalnej pogody, zwykle popołudnia-
mi i zanikają wieczorem. Przemieszczają się zgodnie z kierunkiem wiatru z prędkością 
5-15 km/h. Wykazują ścisły związek z termicznymi właściwościami podłoża – wzma-
gają się nad odkrytym lądem, słabną nad akwenami, obszarami leśnymi, gdzie po-
wierzchnia terenu jest chłodniejsza.

 – adwekcyjne – powstają w chwiejnych masach chłodnego powietrza za frontami chłod-
nymi. Masy powietrza napływające znad morza na ląd, nagrzewają się i pobudzają 
prądy konwekcyjne.

 – Burze frontu chłodnego – najsilniejszy rodzaj burz; powstają w wyniku wypierania 
ciepłego powietrza ku górze przez powietrze chłodne. Chłodne powietrze nad ciepłym 
podłożem przechodzi w stan równowagi chwiejnej. Sprzyja to tworzeniu chmur kłę-
biastych deszczowych. Powstaje silna zbieżność prądów powietrznych i silne turbu-
lencje. Linia burzowa na froncie chłodnym może sięgać długości kilkuset kilometrów. 
W powyższej sytuacji synoptycznej powstaje około 38% burz w Polsce.

 – przedfrontowe linie szkwałowo-burzowe – powstają przed szybko przemieszczający-
mi się frontami chłodnymi, w wyniku konwergencji i silnych prądów wstępujących. 
Chmury burzowe tworzą linię położoną równolegle, na obszarze około 300 km przed 
powierzchnią frontową. Linie tę nazywa się linią szkwałową.

 – Burze frontu ciepłego – występują najczęściej latem; powstają w ciepłym, chwiejnym 
powietrzu, które wznosi się wzdłuż klina chłodnego powietrza. Podstawa chmur jest 
niższa niż w przypadku zachmurzenia na froncie chłodnym. Około 36% burz frontal-
nych występuje na linii frontu ciepłego.

 – burze frontu okluzji – w przeważającej części powstają na chłodnych frontach oklu-
zji; warunki pogodowe zbliżone do tych, które panują na froncie chłodnym. W odróż-
nieniu od burz frontu chłodnego – zachmurzenie i opady są rozłożone równomiernie 
po obu stronach powierzchni frontowej.
Wszystkie wymienione rodzaje burz stanowią zagrożenie dla operacji lotniczych. 

W czasie lotu przez chmury burzowe istnieje ryzyko wyładowania atmosferycznego po-
przez samolot. Wyładowania elektryczne mogą powodować zakłócenia urządzeń pokła-
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dowych i pożary. Uszkodzenia techniczne mogą być wywołane również przez fale dźwię-
kowe i wysokiego ciśnienia. Oprócz oczywistego ograniczenia widzialności przez chmu-
ry o dużej gęstości optycznej, może wystąpić dodatkowe utrudnienie w przypadku wej-
ścia w strefę opadów deszczu, śniegu lub gradu. Z lotem w burzy związane są zjawiska 
turbulencji i oblodzenia.

Pomimo intensywności i rozległości burz adwekcyjnych i burz frontu chłodnego, więk-
sze zagrożenie stwarzają burze frontów ciepłego i okluzji.

Chmury burzowe frontu ciepłego są otoczone chmurami warstwowymi deszczowymi 
Ns i średnimi warstwowymi As. Są zatem bardzo trudne do zauważenia. Mogą występo-
wać na rozległych obszarach, jako pojedyncze ogniska burzowe, załoga samolotu może 
więc wlecieć w nie zupełnie nieoczekiwanie. Dodatkowo podstawa chmur frontu ciepłe-
go zalega niżej od chmur na froncie chłodnym.

Burze frontów okluzji są niebezpieczne z podobnej przyczyny są trudne do zidentyfi-
kowania na mapach pogody, ponieważ fronty okluzji są często rozmyte. Z pozornie do-
brych warunków atmosferycznych w godzinach porannych w ciągu dnia może rozwinąć 
się silna działalność burzowa. Zasięg pionowy chmur burzowych obejmuje nawet dolne 
warstwy troposfery, więc ominięcie komórek burzowych wymaga dużych umiejętności 
pilotażu.

Tabela 10. Przebieg dni z burzą i sumą burz w latach 1998-2007

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma
L. d. 0 2 3 8 37 41 68 45 9 1 0 0 214
Suma burz 0 2 4 8 53 92 139 92 15 1 0 0 406

Turbulencje
Pionowy i poziomy nieuporządkowany ruch powietrza, nazywa się turbulencją atmos-

feryczną. Zjawisko to wywoływane jest szeregiem różnych czynników: stanem równo-
wagi atmosfery, nierównomiernym nagrzaniem podłoża występowaniem warstw inwer-
syjnych w powietrzu, zmianą prędkości i kierunku wiatru, przejściem frontów atmosfe-
rycznych, tarciem międzycząsteczkowym i o podłoże oraz orografią terenu.

Najczęściej odczuwalnym przejawem turbulencji jest rzucanie samolotem. Jest to na-
gła, nieregularna zmiana położenia statku powietrznego w różnych płaszczyznach, wy-
wołana prądami powietrza. Rzucanie rozpoznaje się jako wstrząsy, wibracje lub przechy-
ły samolotu. W zależności od średnicy strumienia zmienia się siła rzucania. Strumienie 
mają zwykle od 10 do 200 m średnicy. Rozpiętość zbliżona do wartości granicznych – 
średnica o dużych rozmiarach lub mniejsza niż rozmiary samolotu – powoduje zwykle 
lekkie zmiany położenia i kołysanie. Strumień powietrza o przekroju większym od po-
wierzchni statku powietrznego, ale nie na tyle dużym by cząsteczki uległy rozproszeniu, 
może powodować silniejsze rzucanie w postaci częstych wstrząsów i uderzeń lub rzad-
kich znacznych rzutów samolotu. Strefy rzucania zwykle występują w dolnej części tro-
posfery (do wysokości około 3 km), w warstwie o miąższości 300-600 m i mają wyraź-
nie określone granice. Pozioma rozciągłość obszaru, na którym występuje rzucanie, waha 
się od 25-400 km, przy czym najczęściej występują strefy o długości do 100 km. Ze 
względu na najmniejszą częstość występowania turbulencji, korzystne wysokości lotów 
w troposferze zawierają się w przedziale 3000-7000 m.
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Najintensywniej objawia się wewnątrz chmur o silnej rozbudowie pionowej – Cumu-
lus congestus oraz Cumulonimbus. W takich warunkach odnotowano zmiany wysokości 
do 600 m w górę i 1500 m w dół. Następnie rzucania wzmaga się również w wypadku 
współdziałania czynnika termicznego i dynamicznego. Sytuacją synoptyczną sprzyjającą 
temu zjawisku jest adwekcja chłodnego powietrza i przejście frontu chłodnego.

Oblodzenie
Intensywność oblodzenia to grubość warstwy lodu, która przyrasta na powierzchni 

statku powietrznego w jednostce czasu. Czynniki, które wpływają na powstanie i inten-
sywność oblodzenia to: zawartość wody w stanie skondensowanym w 1 m3 powietrza, 
średnica kropel wody wysokość występowania izotermy 0°C, także prędkość i właściwo-
ści aerodynamiczne samolotu. Intensywność oblodzenia jest wprost proporcjonalne do 
wodności chmur (liczby gramów wody w metrze sześciennym powietrza) oraz prędkości 
powietrznej samolotu. W wypadku przyrostu oblodzenia wraz ze wzrostem prędkości sa-
molotu występuje punkt zwrotny: temperatura powierzchni samolotu rośnie na skutek na-
grzania kinetycznego krawędzi natarcia, co zmniejsza tempo narastania warstwy lodu na 
krawędziach. Zależnie od tego, czy lot odbywa się w powietrzu suchym, czy w obrębie 
chmury, nagrzewanie kinetyczne postępuje odpowiednio: szybko lub około 30-40% wol-
niej.

Warunki wiatrowe
Wiatr wpływa na ruch lotniczy na różne sposoby. Relacja ta zależy od wysokości nad 

powierzchnią ziemi, równowagi termodynamicznej mas powietrza, w których wieje wiatr, 
rodzaju statków powietrznych, ich masy, mocy silników oraz wielu innych czynników. 
Uwzględnienie wszystkich z nich wymaga bardzo wnikliwej analizy. W pracy podjęto 
próbę przedstawienia tylko niektórych zależności pomiędzy parametrami ruchu powietrza 
a działalnością lotniczą. Są to: częstość występowania kierunków wiatru, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunku zgodnego z dominującym trendem operacji lotniczych oraz zna-
czenie zmienności prędkości wiatru na różnych pułapach. Dużej uwagi wymaga zjawisko 
uskoku wiatru – zaprezentowane w dalszej części charakterystyki warunków wiatrowych.

Kierunek wiatru
Kierunkiem wiatru nazywa się tendencję przepływu mas powietrza. Kierunek wiatru 

wyznacza się jako odpowiadający mu kierunek z róży wiatrów lub podając kąt prawo-
skrętny, mierzony od północy geograficznej.

Można wyznaczyć bardzo dużo kierunków wiatru. Potrzeba zachowania prostoty 
i możliwe wysokiej czytelności pomiarów wymusza określenie przedziałów wartości ką-
tów (sektorów). Sektory noszą nazwy kierunków głównych (N,E,S,W) oraz pośrednich 
rzędu pierwszego (np.: NE, SE) i drugiego (np.: NNE, ENE, ESE, itd.).

Zgodnie z zasadami ICAO, pomiary średniego kierunku wiatru wykonywane są 
w stopniach (ICAO, 2007). W celu uproszczenia i intuicyjnej orientacji, często stosuje się 
międzynarodowe symbole kierunków.

Kierunek przemieszczania mas powietrza ma zasadnicze znaczenie w procedurach 
startu i lądowania statków powietrznych. Pożądaną sytuacją jest kierunek wiatru równo-
legły do osi pasa startowego lotniska.
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Tabela 11. Kierunki i sektory wiatrów

Średni (°) Sektor (°) Średni (°) Sektor (°)
N 360 349-11 S 180 169-191

NNE 22,5 12-33 SSW 202,5 192-213
NE 45 34-56 SW 225 214-236

ENE 67,5 57-78 WSW 247,5 237-258
E 90 79-101 W 270 259-281

ESE 112,5 102-123 WNW 292,5 282-303
SE 135 124-146 NW 315 304-326

SSE 157,5 147-168 NNW 337,5 327-248

Nie zostaje wówczas zakłócona stateczność maszyn lotniczych. Optymalne warunki 
wiatrowe w początkowej i końcowej fazie lotu to wiatr wiejący z kierunku, w którym 
skierowany jest startujący bądź lądujący samolot. W pierwszym z manewrów wiatr czo-
łowy wspomaga wznoszenie kadłuba, zmniejsza prędkość oderwania i długość rozbiegu. 
W przypadku lądowania, wystąpienie wiatru przeciwnego do toru ruchu samolotu skraca 
drogę dobiegu samolotu przy zachowaniu jego stateczności i wysokiego stopnia bezpie-
czeństwa (Szmyd, 2006).

Droga startowa lotniska w Dęblinie leży w sektorze kierunków WNW-ESE (301°- 121°). 
W zależności od potencjalnego dominującego kierunku operacji lotniczych, optymalnym 
kierunkiem wiatru jest ruch powietrza odpowiadający kątowi nachylenia osi lotniska 
względem północy geograficznej – wiatr zachodni-północno-zachodni, bądź wschodni-po-
łudniowo-wschodni. Im bardziej kierunek wiatru odbiega od wymienionych, tym mniej 
korzystne warunki wykonywania manewrów panują na lotnisku. Kierunek wiatru prosto-
padły do osi drogi startowej zmniejsza stateczność i przy dużych prędkościach, może po-
wodować przechylenie statku powietrznego. Zwłaszcza w momencie przyziemienia, czy-
li dotknięcia płyty lotniska przez podwozie, lub oderwania, boczny wiatr generuje dodat-
kową siłę nośną. Wartość siły nośnej zwykle nie przekracza wartości siły tarcia kół sa-
molotu o podłoże, jednak w wypadku silnych porywów wiatru, a następnie nierównomier-
nego opływania skrzydeł, możliwa jest tendencja obracania statku powietrznego pod wiatr. 
Wystąpienie bocznego wiatru w trakcie pochodzenia do lądowania może wywołać znie-
sienie samolotu z obranego toru dolotu (Szmyd, 2006; za: Wilczek, 2001).

Wobec powyższego wpływu różnicy kierunku wiatru na bezpieczne wykonanie ma-
newru startu i lądowania, porównane zostaną częstości występowania wiatrów z kierun-
ków optymalnych (WNW i ESE) i skrajnie niekorzystnych (NNE i SSW) – prostopadłych 
do drogi startowej.

Tabela 12. Częstość [%] występowania wybranych kierunków wiatru w Dęblinie w miesiącu 
w latach 1998-2007

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
NNE 1 1 2 3 4 2 2 1,4 3 1 0,9 1,1 2
ESE 4 3 6 8 7 4 4 5,6 7 8 12 4,6 6
SSW 7 6 5 2 3 3 3 3,4 4 5 5,2 9,1 5
WNW 5 8 8 7 7 12 8 8,6 5 6 4,8 5,9 7
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Wśród wybranych kierunków wiatru, tendencją dominującą są ruchy powietrza z pół-
nocy – z północnego-wschodu, następnie wiatr południowy–południowo-zachodni. Są to 
kierunki sprzyjające sprawności i bezpieczeństwu manewrów lotniskowych. Łącznie wy-
stępują ze średnią częstością 13,3%.

Maksymalny udział wiatrów „zgodnych” występuje: ESE w listopadzie, WNW w czer-
wcu. Jest to skutek przewagi wpływów mas powietrza polarnego morskiego ciepłego 
(czerwiec) i polarnego kontynentalnego chłodnego (listopad). Kierunki zagrażające ma-
newrom startu i lądowania – NNE i SSW – występują z częstością 1,9% i 4,7% (maksi-
mum w lutym i we wrześniu). Razem stanowią średnio 6,6% odnotowanych kierunków 
wiatru. To niemal dwukrotnie mniejsza częstość w porównaniu z kierunkami optymalny-
mi. Wobec tak wyraźnej przewagi częstości ruchu powietrza pod średnim kątem 112,5° 
i 292,5°, nieprzypadkowe okazuje się zorientowanie drogi startowej lotniska na osi o zbli-
żonym nachyleniu.

W celu uzyskania pełnego obrazu rozkładu kierunków wiatru w badanym okresie ko-
nieczna jest prezentacja częstości występowania wszystkich możliwości przemieszczania 
mas powietrza.

Dominującymi kierunkami wiatrów są wiatry wschodnie (9,7%) i zachodnie (10,9%). 
Przewaga wiatrów o orientacji równoleżnikowej w Dęblinie może wynikać z sąsiedztwa 
od południa Wyżyny Lubelskiej oraz Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Małopolskiej, od 
północy Wysoczyzny Siedleckiej i Wysoczyzny Rawskiej – wyniesione formy mogą wpły-
wać na powstanie efektu tunelowego w dużej skali. Tą samą przyczyną może być podyk-
towana duża częstość wiatrów południowych (7,2%). Między pasmem Gór Świętokrzy-
skich i Wyżyna Małopolską a Wyżyną Lubelską zawiera się obniżenie terenu – dolina Wi-
sły, która w tym odcinku ma przebieg południkowy. Najmniejszą częstość występowania 
wykazują wiatry północne i północno-wschodnie, wartości oscylujące około 2%. Rozkład 
częstości kierunków wiatru w ścisłym stopniu nawiązuje do rzeźby terenu oraz częstości 
występowania poszczególnych mas powietrza na obszarze Polski.

Rys. 3. Częstość (%) występowania kierunków wiatru w latach 1998-2007

Średnia prędkość wiatru wykazuje zbliżone wartości ze wszystkich kierunków. Róż-
nice wahają się w zakresie 1,5-2,0 m/s. Występują zauważalnie wyższe wartości wiatrów 
z kierunków o składowej północnej i zachodniej. Maksymalne średnie wartości prędko-
ści obserwowane są z kierunku północnego. Wątpliwości może budzić brak wartości mak-
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symalnych prędkości z kierunku, jednak największe odchylenie wartości maksymalnej 
i minimalnej od średniej wynosi około 2-2,5 m/s, zatem przedstawienie ich nie wniosło-
by żadnej osobliwości do rozkładu prędkości średnich.

Rys. 4. Średnia prędkość wiatru (m/s) z kierunku w latach 1998-2007

Jeżeli prędkość wiatru znacznie się zmienia w krótkim przedziale czasu, z występo-
waniem między wahaniami okresu względnej ciszy, wiatr można określić jako porywisty. 
Porywem nazywa się zwiększenie prędkości wiatru względem średniej z 10-minutowego 
pomiaru o co najmniej 5 m/s, które nie trwa dłużej niż dwie minuty. Wiatr porywisty za-
graża działaniom lotniczym w większym stopniu niż wiatr o niewielkim zróżnicowaniu 
prędkości.

Rys. 5. Przebieg roczny porywów wiatru w latach 1998-2007

Biuro meteorologiczne WSOSP prowadzi pomiary porywów wiatru. Określenie war-
tości średnich i maksymalnych porywów oraz miesięcy, w których wiatry porywiste są 
najintensywniejsze, daje możliwość lepszego przygotowania planu lotu i zredukowanie 
zagrożenia.

Wnioski
Atmosfera stanowi źródło wielu zjawisk i procesów. Jest zarazem ośrodkiem, w któ-

rym odbywają się operacje lotnicze. Wobec tego, każde zjawisko atmosferyczne i każdy 
element pogodowy wpływa na zachowanie statku powietrznego w czasie lotu.

Warunkiem, który musi być zachowany w pierwszej kolejności przy rozpoczęciu lotu, 
jest wystarczająca widzialność. Lotniczym parametrem określającym minimalną wartość 



220

widzialności, przy którym dopuszczalny jest start statków powietrznych są minimalne wa-
runki atmosferyczne (MWA). Składa się na nie wystąpienie mgły oraz wysokość podsta-
wy chmur.

W dalszej kolejności analizuje się rodzaj zachmurzenia i związane z nim zjawiska, 
które mogą narazić bezpieczeństwo załogi samolotu. Zjawiska towarzyszące zachmurze-
niu oddziałują na ograniczenie widzialności lub je współtworzą. Rozróżnia się zjawiska, 
które się prognozuje – opady, burze – oraz te, których wystąpienie jest jedynie prawdo-
podobne na różnych wysokościach – turbulencje, oblodzenie, uskok wiatru. Ważnym ele-
mentem meteorologicznym, zwłaszcza w lotach na małych wysokościach jest wiatr. In-
tensywność i zmienność siły (prędkości) wiatru stwarza ryzyko zboczenia z obranego kur-
su, a sam kierunek wiatru może w poważny sposób zakłócić procedury startu i lądowa-
nia.

Na podstawie pomiarów i obserwacji prowadzonych na lotnisku w Dęblinie, wyod-
rębniono miesiące, w których działalność lotnicza narażona jest na szczególnie uciążliwe 
warunki meteorologiczne:

MWA – IX, St – XII, Cb – VII, bardzo gęsta mgła – I, liczba. dni z mgłą – IX, licz-
ba dni z opadem marznącym – XII, liczba dni z burzą – VII, wiatr boczny – IX, prędkość 
porywu – I.

Najwięcej ograniczeń ruchu lotniczego, powodowanych maksymalnym natężeniem 
różnych zjawiska jest grudzień. Zwiększa się częstość występowania niskich chmur war-
stwowych, suma dni z opadem marznącym oraz odsetek obserwacji z wiatrem bocznym, 
z kierunku południowego-południowo-wschodniego. Drugim miesiącem, co do ilości in-
tensywnych utrudnień w lotach, okazał się lipiec. W lipcu dominuje działalność burzowa.

Na równym poziomie niebezpieczeństwa działań lotniczych, występuje styczeń i wrze-
sień. W styczniu zagrożenie wynika głównie z największej sumy dni z mgłą bardzo gę-
stą i częstych porywów wiatru o dużej prędkości. Przełom lata i jesieni – wrzesień – to 
miesiąc z największą liczbą dni z mgłą oraz najwyższym odsetkiem wiatru bocznego 
z kierunku północnego – północno-wschodniego.
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5.3. Uwarunkowania klimatyczne lotniska Olsztyn-Dajtki

Autor: Anna M R O Z E K
Opiekun naukowy: Maria K O P A C Z - L E M B O W I C Z

Cel pracy

Stan atmosfery jest jednym z podstawowych czynników warunkujących wykonanie 
zadania lotniczego (lot komunikacyjny, szkolny, naukowo badawczy, bojowy). Pogoda 
niesprzyjająca osłabia bezpieczeństwo lotu, obniża ekonomię lotu. Ale równocześnie lot-
nictwo stawia służbie lotniczo-meteorologicznej nowe wymagania. Dlatego zakres i tech-
nika tej służby muszą, czynić postępy, aby nadążyć za rozwijającym się lotnictwem. Wy-
magania dotyczące pomiarów meteorologicznych są zróżnicowane w zależności od kate-
gorii lotniska. W Polsce wszystkie lotniska poza Okęciem w Warszawie mieszczą się w ta-
kiej kategorii, w której te wymagania spełnia standardowo wyposażona stacja meteoro-
logiczna, zlokalizowana w miejscu reprezentatywnym dla całego lotniska, posiadająca 
przyrząd do pomiaru podstawy chmur. Przepisy te dotyczą dużych lotnisk komunikacyj-
nych. Natomiast na małych lotniskach aeroklubowych, mieszczących się w pobliżu miast, 
często umiejscowione są stacje meteorologiczne, reprezentujące miasto lub lotnisko ko-
rzysta z informacji ze stacji najbliżej położonej.

Celem poniższej pracy jest zbadanie wybranych elementów meteorologicznych na te-
renie lotniska Olsztyn-Dajtki oraz ich ocena pozwalająca na wydzielenie okresów, w któ-
rych pogoda najmniej lub najbardziej sprzyja wykonywaniu zadań lotniczych. Dajtki jest 
to lotnisko aeroklubowe, nieduże, o trawiastej nawierzchni. Jest ono przystosowane do 
startów i lądowań tylko dla samolotów małych, tzw. awionetek. Ponieważ nie jest wypo-
sażone w specjalistyczne oprzyrządowanie naprowadzające i oświetlenie czynne jest tyl-
ko w ciągu dnia (od świtu do zmierzchu). Korzystają z niego piloci także mało doświad-
czeni, czy nawet dopiero się szkolący. Dlatego ważne jest, aby znali oni dokładnie wa-
runki meteorologiczne, jakich mogą się w tym miejscu spodziewać. Lotnisko Dajtki zba-
dano pod względem takich elementów klimatu jak: prędkość i kierunek wiatru, występo-
wanie mgieł, burz, zamieci śnieżnych, szronu i opadów silnych. Wszystkie te czynniki 
znacząco wpływają na bezpieczeństwo i pracę lotniska, samolotów oraz ludzi je obsługu-
jących, a takie tych, którzy korzystają z ich usług. Na przykład silny porywisty wiatr wie-
jący pod kątem prostym do pasa uniemożliwia starty i lądowania; mgły, silny opad śnież-
ny zmniejszają widzialność poziomą i w ten sposób zwiększają ryzyko przy wykonywa-
niu tych manewrów; burza może spowodować nagłe zmiany kierunku i prędkości wiatru, 
które ogromnie utrudniają pilotaż; a szron pokrywający płytę lotniska może spowodować 
ślizganie się samolotu poniżej i doprowadzić do wypadku.

Materiały źródłowe i metody badań
Jako materiały w pracy posłużyły wyniki codziennych obserwacji z trzech terminów 

dotyczące prędkości i kierunku wiatru, mgieł, burz, śnieżyc, szronu i opadów silnych. 
Dane zaczerpnięto z Roczników Meteorologicznych PIHM z lat 1961-65 ze stacji Olsz-
tyn-Dajtki.

W przypadku wiatru wykorzystano takie charakterystyki jak:
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 – średnia prędkość w miesiącach i roku, obliczono także dla każdego z trzech erminów 
pomiarowych (godziny 700, 1300, 1900)

 – częstość prędkości wiatru w przedziałach prędkości: 0, 1-4, 5-10, ≥ 11 m/s
 – częstość kierunków w miesiącach i roku
 – średnia prędkość według kierunków w miesiącach i w roku
 – częstość poszczególnych kierunków i prędkości w miesiącach
 – liczba dni z wiatrem silnym (prędkością > 10 m/s) i bardzo silnym (prędkość > 15 m/s). 

Zastosowana klasyfikacja przedziałów prędkości wiatru stworzona została przez Par-
czewskiego (1960). Klasa pierwsza (prędkość 0) to cisze, klasa druga (prędkość1-4 m/s) 
to wiatry słabe, klasa trzecia (prędkość 5-10 m/s) to wiatry umiarkowane i dość silne, na-
tomiast klasa czwarta (prędkość 11 m/s) to wiatry silne i bardzo silne.

W badaniach pozostałych elementów klimatu zastosowano następujące charakterystyki:
 – liczba dni w miesiącach i roku
 – liczba godzin w miesiącach i roku – z wyjątkiem opadów silnych, ilość zjawisk w mie-

siącach i roku dotyczy burz i śnieżyc
 – częstość występowania w miesiącach i roku
 – częstość występowania według czasu trwania zjawiska w miesiącach
 – rozkład dobowy w miesiącach – częstość występowania zjawiska w poszczególnych 

godzinach
Mgła jest zawiesiną małych kropelek wody, ograniczajcą widoczność poniżej 1000 

metrów. W meteorologii używa się trzy stopniowej skali natężenia mgły: pierwszy to mgła 
słaba, drugi to mgła umiarkowana, trzeci to mgła gęsta. Mgła słaba ogranicza widoczność 
od 500 do 1000 metrów, umiarkowana od 200 do 500 metrów a gęsta poniżej 200 me-
trów. We wszystkich charakterystykach za wyjątkiem częstości, która została policzona 
odrębnie dla każdego stopnia natężenia, przypadki mgły słabej, umiarkowanej i gęstej 
były sumowane.

Opad atmosferyczny może przyjmować różne postaci. Deszcz jest to opad składajcy 
się z pojedynczych kropel wody (stan ciekły), mających średnicę większą, niż 0,5 mm. 
Mżawka jest dość równomiernym opadem, złożonym z bardzo drobnych i niezwykle licz-
nych kropelek wody (stan ciekły) o średnicy mniejszej od 0,5 mm. Natomiast śnieg jest 
to opad w stanie stałym, złożony z rozgałęzionych, sześciokątnych kryształków lodu, 
gwiazdek, często pomieszanych ze zwykłymi kryształkami lodowymi. Jako opad silny 
potraktowano każdy rodzaj opadu o natężeniu silnym (mżawkę, deszcz i śnieg), czyli 
w Rocznikach Meteorologicznych zanotowany z indeksem 2.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-15 i na rysunkach 1- 4.

Wiatr
Wiatr o przeważającej składowej poziomej charakteryzują prędkość i kierunek, a cza-

sami również porywistość. Kierunek z której wieje odnoszony jest do stron świata lub 
w stopniach do północy. Porywistością nazywane są nagle zmiany kierunku i prędkości.

Wiatr jest czynnikiem mogącym bardzo utrudnić pilotaż podczas lotu, znacznie zwięk-
szyć ryzyko podczas startu i lądowania, a czasem wręcz je uniemożliwić. Silny wiatr może 
spowodować rzucanie samolotem, szczególnie niedużym i lekkim, przez co lot staje się 
uciążliwy i nieprzyjemny dla pasażerów, a wyjątkowo trudny dla pilotów. Bardzo niebez-
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pieczne staje się to podczas lotu na malej wysokości oraz startu i lądowania, gdyż może 
spowodować zderzenie z wysokimi przeszkodami (kominy, wysokie budynki) lub ziemią. 
Uniemożliwiający manewry startu i lądowania jest też dość silny wiatr wiejący pod du-
żym kątem (45-90 o) do kierunku pasa, gdy powoduje znaczne znoszenie samolotu z kur-
su i może spowodować nie trafienie przez pilota w lotnisko, konsekwencją czego może 
być wypadek. Dlatego bardzo ważna dla pilotów oraz służb naziemnych na lotniskach 
jest znajomość warunków wiatrowych, jakie mogą w danym miejscu wystąpić.

Aby ułatwić poznanie tych warunków ludziom korzystającym z lotniska Dajtki w Olsz-
tynie zbadano je za pomocą następujących charakterystyk: średnia prędkość wiatru, czę-
stość wiatru w przedziałach prędkości według klasyfikacji Parczewskiego (1960) –  licz-
ba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym.

Tabela 1. Średnia prędkość wiatru (m/s) w Olsztynie w latach 1961-1965

Godz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
700 3,3 3,7 3,3 2,8 2,6 2,7 2,3 2,4 2,3 2,3 3,7 3,5 2,9
1300 3,7 4,5 4,5 4,1 3,8 3,9 3,5 3,9 3,9 3,7 4,3 4,1 4,0
1900 3,2 3,7 3,3 2,6 2,1 2,1 1,7 2,1 1,9 2,3 3,6 3,5 2,7
Śr 3,4 4,0 3,7 3,1 2,8 2,9 2,5 2,8 2,7 2,8 3,9 3,7 3,2

W Olsztynie największą częstością występowania charakteryzują się wiatry słabe, 
o prędkościach z klasy 1- 4 m/s. W roku stanowią średnio 66,6% wszystkich prędkości łącz-
nie z ciszami. W każdym miesiącu ich częstość przekracza 50%. Najwięcej wiatrów sła-
bych jest w okresie letnim. W lipcu wieją z częstością dochodzącą nawet do 79,8%. Czer-
wiec i sierpień charakteryzują się nieco niższymi wartościami (odpowiednio 73,5 i 69,9%). 
We wrzeniu częstość wiatrów słabych utrzymuje się na tym samym poziomie, co w sierp-
niu, natomiast w październiku rośnie do 72%, a w listopadzie gwałtownie spada do 54,9%. 
Zimą wiatry o prędkościach 1-4 m/s wystpują najrzadziej w roku. Częstość ich nie przekra-
cza 60%. Najmniejszą wartość osiąga luty – 56,9%. Wiosną częstość stopniowo wzrasta.

Wiatry umiarkowane, o prędkościach pomiędzy 5 a 10 m/s, wieją z częstością 25% 
w roku. Ich największy udział zauważamy w miesiącach chłodnej pory roku, najwięcej 
wieje ich w listopadzie. Częstość w tym miesiącu dochodzi do 39,1%. Aż do marca war-
tości te utrzymują się powyżej 34% za wyjątkiem stycznia, kiedy częstość wiatrów umiar-
kowanych spada do 29,5%. Do maja udział tych wiatrów stopniowo maleje do 17,2%. 
W czerwcu następuje niewielki wzrost – 20,9%. W lipcu częstość wiatrów umiarkowa-
nych osiąga najmniejszą wartość – 13,5%. W pozostałych miesiącach letnich i jesiennych, 
aż do października, częstość utrzymuje się poniżej 20%. Wiatry silne, o prędkości powy-
żej 10 m/s wieją sporadycznie. Ich częstość wynosi 0,2%. W cieplej porze roku, a wła-
ściwie już od marca do września nie pojawiają się w ogóle. Natomiast największą czę-
stością charakteryzuje się listopad – 0,7%. Wiatry silne zdarzaj się także w lutym, stycz-
niu i październiku, lecz częstość w tych miesiącach nie przekracza 0,5%.

Na lotnisku Dajtki częstość występowania cisz w roku wynosi 8,2%. Najwięcej jest 
ich we wrześniu, aż 15,3% oraz w październiku i sierpniu – ponad 10%. Następnie ich 
udział gwałtownie spada i w listopadzie i grudniu osiąga najmniejsze wartości w roku – 
odpowiednio 5,3% i 4,9%. W styczniu znowu częstość cisz znacznie wzrasta do 12,9%. 
Następnie od lutego do kwietnia utrzymuje się na równym poziomie 6,0-6,2%. W maju 
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udział cisz nieznacznie wzrasta – do 6,9%, w czerwcu spada – 5,6%, a w lipcu znowu 
wzrasta do 6,7%.

Tabela 2. Częstość (%) wiatru w przedziałach prędkości w Olsztynie w latach 1961-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Cisza 12,9 6,2 6,2 6,0 6,9 5,6 6,7 10,3 15,3 11,4 5,3 4,9 8,2

1 ≤ v ≤ 4 57,2 56,9 59,8 70,9 75,9 73,5 79,8 69,9 69,8 72,0 54,9 58,4 66,6
5 ≤ v ≤ 10 29,5 36,4 34,0 23,1 17,2 20,9 13,5 19,8 14,9 16,4 39,1 36,7 25,0

v ≥ 11 0,4 0,5 - - - - - - - 0,2 0,7 - 0,2

Średnia prędkość wiatru wg jego kierunków

Średnia prędkość wiatru w roku waha się między 2,8 a 4,0 m/s zależnie od kierunku. 
Największą prędkość osiąga wiatr W, a najmniejszą SE. Dość dużą prędkością charakte-
ryzuje się także wiatr z kierunku NW – 3,7 m/s. Średnia prędkość w roku wiatru SW wy-
nosi 3,4 m/s. Trochę mniejszą średnią prędkością – 3,2 m/s wykazują się wiatry NE i E. 
Pozostałe kierunki (N i S) osiągają prędkość niewiele wyższą od najmniejszej 3,0 m/s.

Tabela 3. Średnia prędkość wiatru (m/s) według kierunków w Olsztynie (1961-1965)

I TI III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
N 4,1 4,7 3,6 2,9 3,1 2,8 2,5 2,3 2,5 2,0 2,8 3,0 3,0

NE 3,4 4,0 3,5 3,1 2,7 2,9 2,2 2,8 3,2 2,2 4,4 3,6 3,2
E 3,4 3,8 4,2 4,1 3,0 2,5 2,0 1,5 2,5 3,4 5,2 2,9 3,2

SE 2,6 3,1 3,2 3,4 2,7 2,2 2,0 2,8 2,2 3,1 3,5 3,5 2,8
S 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0

SW 4,0 4,0 3,7 2,8 2,8 2,8 2,7 3,2 3,1 3,1 3,9 4,3 3,4
W 4,7 4,7 4,4 3,5 3,3 3,7 3,3 3,6 4,1 3,5 5,1 4,3 4,0

NW 4,3 5,2 4,7 3,7 3,3 3,4 2,7 3,2 3,9 3,4 3,9 3,0 3,7

Tabela 4. Liczba dni z wiatrem silnym (v > 10 m/s) w Olsztynie (1961-1965)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
4 2 3 2 4 1 - 1 3 2 4 4 30

Częstość poszczególnych kierunków i prędkości wiatru
Bardzo istotną w lotnictwie informacją są dane określające jak często w poszczegól-

nych miesiącach wieje wiatr uniemżliwiajcy pracę lotniska, czyli silny z kierunków nie-
sprzyjających lądowaniu i startom.

Wiatr bardzo silny, o prędkości powyżej 15 m/s, w pięcioleciu wystąpił zaledwie dwa 
razy w listopadzie.

W lotnictwie bardzo ważny jest kierunek wiatru w stosunku do kierunku pasa starto-
wego. Przy dość silnym, bocznym (pod kątem 45-90°) wietrze niewielki, lekki samolot 
(a tylko takie, tzw. awionetki, mogą lądować w Olsztynie) nie jest w stanie bezpiecznie 
wylądować czy wystartować. Na lotnisku Dajtki jest główny pas startowy o kierunku 
100-280° i krótszy pas dodatkowy o kierunku 55-235°. Przy takim ułożeniu pasów naj-
mniej bezpieczniejszy kierunek wiatru to północny i południowy. Wiatrów wiejących 
z tych kierunków jest w Olsztynie w ciągu roku ok. 21% (N – 9,4%, S – 11,5%). Jednak 
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część z nich, to wiatry słabe, które nie powodują niebezpieczeństwa. Groźniejsze są te, 
o wyższych prędkościach, czyli umiarkowane i silne. Tych pierwszych jest w Olsztynie 
ok. 14% (N – 6,8%, S – 7,4%), te drugie nie występują w ogóle.

Tabela 5. Częstość (%) poszczególnych kierunków wiatru w Olsztynie w latach 1961-1965

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
N 5,8 11,0 9,0 11,0 16,0 13,0 12,0 8,5 6,6 5,2 6,6 6,6 9,4

NE 5,7 7,5 13,0 9,6 9,0 9,7 4,4 3,8 3,7 3,0 6,8 7,2 7,0
E 6,0 9,9 14,0 17,0 14,0 10,0 3,8 3,8 12,0 11,0 12,0 2,6 9,7

SE 8,4 8,5 8,4 13,0 6,0 3,3 2,8 3,5 4,4 10,0 12,0 8,4 7,4
S 16,0 9,7 7,5 12,0 8,6 9,6 9,8 8,4 12,0 13,0 13,0 18,0 12,0

SW 32,0 21,0 16,0 14,0 15,0 14,0 29,0 28,0 29,0 26,0 27,0 31,0 23,0
W 18,0 21,0 20,0 9,9 15,0 26,0 21,0 30,0 23,0 21,0 18,0 22,0 21,0

NW 8,0 11,0 12,0 13,0 17,0 14,0 18,0 14,0 9,1 9,8 3,5 4,7 11,0

Mgła
Mgła jest to zawiesina bardzo małych (o średnicy mniejszej niż 0,05 mm) kropelek 

wody w dolnej warstwie powietrza, zmniejszająca widzialność poniżej 1 km. Powstaje 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze. W meteorologii używa się trzy 
stopniowej skali natężenia mgły: pierwszy – mgła słaba, ograniczająca widzialność od 
500 do 1000 metrów, drugi – mgła umiarkowana, która ogranicza widzialność od 200 do 
500 metrów, trzeci – mgła gęsta, ograniczająca widzialność całkowicie.

Mgła stanowi ogromne niebezpieczeństwo w komunikacji, szczególnie w lotniczej. 
Dzięki zaawansowanej technologii lot we mgle na samolotach pasażerskich, dobrze wy-
posażonych w urządzenia nawigacyjne, chociaż trudny i niebezpieczny, jest możliwy. Ta-
kie start i lądowanie przy niezbyt gęstej mgle, na dużych lotniskach wyposażonych w wy-
sokiej klasy sprzęt radionawigacyjny, umożliwiający sprowadzenie samolotu na ziemię 
bez jej widoczności są dla doświadczonego pilota możliwe do wykonania. Jednakże ma-
newry te na lotnisku nie posiadającym wysokiej klasy urządzeń naprowadzających, jakim 
jest Olsztyn-Dajtki, są niemożliwe. Dlatego określenie okresów o największej częstości 
występowania tego zjawiska jest bardzo ważne.

Do zbadania okresów występowania mgły na lotnisku Dajtki w Olsztynie użyto na-
stępujących charakterystyk: liczba dni z mgłą, liczba godzin z mgłą, częstość występo-
wania mgły o różnym stopniu natężenia, częstość występowania mgieł według czasu jej 
trwania, dobowy rozkład występowania mgieł.

Liczba dni z mgłą
Na lotnisku w Olsztynie średnio w ściągu roku występuje 60 dni z mgłą. Najwięcej 

dni z tym zjawiskiem jest jesienią, a najmniej latem. W styczniu i lutym ich liczba wy-
nosi 4,8. W marcu i kwietniu dni z mgłą jest średnio po 5, a w maju 5,6. W czerwcu licz-
ba dni z mgłą jest najmniejsza w roku i wynosi 2,2, W lipcu jest ona niewiele większa 
– 2,4. Sierpień i wrzesień charakteryzują się taką samą liczbą dni z mgłą – po 3,2. Paź-
dziernik odznacza się największą 1iczbą dni z tym zjawiskiem – aż 10,8. Do końca roku 
liczba ta stopniowo maleje i wynosi w listopadzie 6,8, a w grudniu 6,2.
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Tabela 6. Średnia liczba dni z mgłą na stacji Olsztyn-Dajtki w latach 1961-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
4,8 4,8 5,0 5,0 5,6 2,2 2,4 3,2 3,2 10,8 6,8 6,2 60

Liczba godzin z mgłą
W Olsztynie średnia liczba godzin z mgłą w roku wynosi 26,9. Najwięcej godzin 

z utrzymującą się mgłą, podobnie jak i dni, zaobserwowano jesienią, a najmniej latem. 
Od stycznia do kwietnia ich liczba stopniowo maleje od 28,3 do 19,2. Maj odznacza się 
niewielkim wzrostem liczby godzin z mgłą – do 24,1. Miesiące letnie charakteryzują się 
bardzo niedużą liczbą godzin z tym zjawiskiem. W czerwcu jest ich zaledwie 4,7, w lip-
cu 8,0, a w sierpniu 9,6. We wrześniu liczba godzin z mgłą powoli wzrasta do 15,0. W paź-
dzierniku liczba ta wzrasta dość gwałtownie do 59,5 godzin, a w listopadzie osiąga aż 
69,0. Grudzień charakteryzuje się mniejszą ilością godzin z mgłą– 36,8.

Tabela 7. Średnia liczba godzin z mgłą na stacji Olsztyn-Dajtki w latach 1961-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
28,3 25,2 23,5 19,2 24,1 4,7 8,0 9,6 15,0 59,5 69,0 36,8 26,9

Częstość występowania mgły o różnym stopniu natężenia
Dla pilotów oraz obsługi naziemnej lotnisk bardzo ważna jest znajomość okresów, gdy 

zagrożenie mgłą jest najczęstsze.
W Olsztynie mgła słaba najczęściej pojawia się w październiku – 16,8%  wszystkich 

przypadków mgły o tym natężeniu. W listopadzie i grudniu jej częstość jest mniejsza, ale 
przekracza 10% – odpowiednio 11,9 i 11,3%. W styczniu mgła występuje jeszcze rzadziej 
– 7,8%.

Następnie do marca jej częstość stopniowo wzrasta do 9,9%. Kwiecień charakteryzu-
je się ponownym spadkiem do 8,1%, a maj niewielkim wzrostem – 9,0% przypadków. La-
tem i wczesną jesienią, do wrzenia częstość występowania mgły nie przekracza 5%. Naj-
mniejsza jest w czerwcu – 3,2%, największa w sierpniu – 4,9%. Mgła umiarkowana na 
lotnisku najczęściej pojawia się w październiku. Jej częstość w tym miesiącu osiąga aż– 
33,6%. Listopad odznacza się częstością niższą o ponad dwa razy – 14,0%, a grudzień 
jeszcze mniejszą – 12,2%. W pozostałych miesiącach mgła umiarkowana występuje z czę-
stością nie większą niż 8%. W styczniu 5,6%, a w lutym 0,9% to przypadki tego zjawiska. 
W marcu mgła pojawia się z częstością 7,5% i stopniowo maleje (kwiecień – 5,6%, maj 
i czerwiec– 3,7%) aż do lipca – 1,9%. Sierpień i wrzesień charakteryzują się powolnym 
wzrostem częstości występowania mgły umiarkowanej-odpowiednio 4,7 i 6,6%. Mgła gę-
sta wysoką częstość ma w październiku –31,5%, ale największa w listopadzie – aż 36,8%. 
Dość dużo przypadków tego zjawiska występuje także w grudniu – 10,5%. Maj, czerwiec, 
sierpień i wrzesień odznaczają się sporadycznością występowania mgły gęstej –5,3%. 
W pozostałych miesiącach podczas całego okresu badań nie było ani jednego przypadku.

Tabela 8. Częstość (%) występowania mgły o różnym natężeniu w Olsztynie w latach 
1961-1965

Mgła I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Słaba 7,8 8,7 9,9 8,1 9,0 3,2 4,0 4,9 4,6 16,8 11,9 11,0
Umiarkowana 5,6 0,9 7,5 5,6 3,7 3,7 2,0 4,7 6,6 33,6 14,0 12,0
Gęsta     5,3 5,3  5,3 5,3 31,5 36,8 10,0
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Częstość występowania mgieł według czasu jej trwania
Dla lotnictwa bardzo ważny jest czas trwania mgły. Najniebezpieczniejsze są mgły 

utrzymujce się nad lotniskiem nieprzerwanie wiele godzin lub nawet dni, bo pzez cały 
ten czas uniemożliwiają korzystanie z niego.

Na lotnisku w Olsztynie najczęściej w roku pojawiają się mgły trwające od 1 do 2 go-
dzin – 19,1% wszystkich przypadków. Z wyrównaną częstością od 10,0 do 11,7% wystę-
pują mgły o czasach ich trwania 6-8, 2-3, 3-4 i do 1 godziny. Mniejszą, pomiędzy 7,7 
a 8,0 % częstością występowania charakteryzują się mgły dłuższe, od 8 do 10, od 4 do 5 
i od 5 do 6 godzin. Najrzadziej pojawiają się mgły trwające długo. Te od 10 do 12 godzin 
– z częstością 4,0%. Jeszcze mniejszą częstość mają te, o czasie trwania od 12 do 15 godz-
nin. Sporadycznie, z 2,7% częstością występują mgły trwające dłużej niż 15 godzin.

Dobowy rozkład występowania mgły
W lotnictwie przydatna i ważna jest wiedza, o jakich porach dnia najczęściej na da-

nym lotnisku występuje mgła. Dzięki tej informacji obsługa naziemna ma wiedzę, kiedy 
można spodziewać się utrudnień spowodowanych obniżeniem widzialności lub zamknię-
cia lotniska.

Tabela 9. Częstosść (%) mgieł według czasu jej trwania na lotnisku Olsztyn-Dajtki w 1961-1965

Czas (h) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
≤ 1 4,2 4,2 12,0 12,0 11,0 36,0 17,0 25,0 19,0 15,0 5,9 3,3 12,0
1-2 29,2 29,2 32,0 20,0 25,0 27,3 25,0 37,5 12,5 5,6 8,8 10,0 19,1
2-3 25,0 20,8 - 16,0 14,3 9,1 25,0 - 6,2 13,0 2,9 3,3 11,0
3-4 4,2 8,3 20,0 20,0 7,1 9,1 8,3 12,5 6,2 9,2 5,9 23,3 11,4
4-5 4,2 8,3 - 12,0 14,3 18,2 - 6,2 - 7,4 2,9 20,0 8,0
5-6 4,2 4,2 12,0 4,0 10,7 - 16,7 6,2 31,2 3,7 11,8 3,3 8,0
6-8 4,2 4,2 4,0 8,0 7,1 - - 6,2 12,5 24,1 11,8 10,0 10,0
8-10 8,3 4,2 12,0 4,0 - - 8,3 6,2 12,5 14,8 2,9 10,0 7,7
10-12 - - 4,0 4,0 7,1 - - - - 3,7 8,8 10,0 4,0
12-15 8,3 8,3 - - - - - - - 1,8 17,6 - 3,7
15-18  8,3 - - 3,6 - - - - 1,8 5,9 6,7 2,7
> 18 8,3 - - - - - - - 14,7 2,7

Mgła stanowi duże zagrożenie dla komunikacji lotniczej ze względu na ograniczenie 
widoczności pilotowi. W Olsztynie najwięcej dni z mgłą w październiku – średnio 
10,8 dni. Również w tym miesiącu jest bardzo dużo dni z tym zjawiskiem – średnio 59,5. 
Jednakże największą liczbą godzin charakteryzuje się listopad – 69. Najbardziej niebez-
pieczną mgłą dla lotnictwa jest o natężeniu dużym – gęsta. Najczęściej pojawia się ona 
na olsztyńskim lotnisku w listopadzie – 36,8% i październiku – 31,5% mgieł o tym natę-
żeniu. Jeżeli chodzi o długość trwania tego zjawiska to w lotnictwie najuciążliwsze i stwa-
rzające największe ryzyko są mgły dłuższe niż 10 godzin. Dzieje się tak dlatego, iż na 
wiele godzin wyłączają lotnisko z ruchu. W Dajtkach długotrwałe mgły najczęściej wy-
stępują w listopadzie. Stanowią, one aż 50% wszystkich mgieł w tym miesiącu. Również 
w pozostałych miesiącach jesiennych i zimowych ich udział jest duży – powyżej 20%. 
Także w dobowym rozkładzie występowania mgieł niekorzystne warunki są, w miesią-
cach jesiennych i zimowych, a szczególnie w listopadzie.
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Burze
W meteorologii burzą określa się złożone zjawisko atmosferyczne, którego częściami 

składowymi są wyładowania elektryczne między chmurami lub między chmurami i zie-
mią (błyskawice) oraz towarzyszące im zjawiska akustyczne, czyli grzmoty. Burza jest 
związana z rozwojem potężnych chmur Cumulonimbus. Rozwija się w powietrzu o rów-
nowadze chwiejnej z dużą ilością pary wodnej. Cechą charakterystyczną burz jest wystę-
powanie nagłych, porywistych wiatrów, silnych, krótkotrwałych opadów, czasami wypa-
danie gradu.

Burze są bardzo niebezpieczne dla przelatujących przez nie statków powietrznych. 
Przede wszystkim ze względu na możliwość szybkich zmian kierunku i prędkości wiatru 
oraz prądów wznoszących i opadających. Na takie nagle zmiany może nie zdążyć odpo-
wiednio zareagować pilot prowadzący maszynę, co może spowodować rozbicie samolo-
tu o ziemię lub rozpadnięcie się go w powietrzu. Niebezpieczne może także być uderze-
nie pioruna w samolot. Wyładowanie elektryczne może spowodować awarię wielu przy-
rządów, na przykład radia, oprzyrządowania radionawigacyjnego, przez co sprowadzenie 
maszyny na ziemię staje się bardzo trudne. Burza może też zakłócić pracę na lotnisku. 
Wiele prac, w tym na przykład tankowanie samolotów podczas obecności burzy nad lot-
niskiem lub w jego okolicy jest zabronione.

Dla określenia okresów najbardziej narażonych na obecność burz, użyto następują-
cych charakterystyk: liczba dni, liczba godzin z burzą, liczba burz, częstość i dobowy roz-
kład występowania burz.

Liczba dni z burzą
Na lotnisku w Olsztynie w pięcioleciu 1961-1965 było 101 dni z burzą. Ani razu nie 

zdarzyły się w miesiącach zimowych, od grudnia do marca. Od pierwszego pojawienia 
się w kwietniu do lipca ich liczba rośnie. W kwietniu były 4, w maju 17, w czerwcu 21 dni 
z burza. Najwięcej było ich w lipcu, aż 34 dni. W sierpniu liczba ta spadła do 20, a we 
wrześniu były zaledwie 4, w październiku nie było ani jednego dnia z burzą, natomiast 
w listopadzie pojawił się tylko jeden taki dzień.

Tabela 10. Częstość (%) występowania burz według czasu ich trwania w piecioleciu 1961-1965 
na stacji Olsztyn-Dajtki

Godz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
≥ 1 - - - 50 50 40 37,5 52,4 25 - 100 - 44
1-2 - - - - 32 20 32,5 23,8 50 - - - 27
2-3 - - - - 4,5 20 25 14,3 25 - - - 17
3-4 - - - 50 4,5 4 2,5 9,5 - - - - 6
4-5 - - - - 4,5 8 2,5 - - - - - 3,4
5-6 - - - - 4,5 8 - - - - - - 2,6

Dobowy rozkład występowania burz
Dla pilotów bardzo ważne jest wiedzieć, o jakich porach doby nad lotniskiem może 

się spodziewać zagrożenia, jakie stwarzają burze.
W kwietniu większość burz pojawia się po południu. Godziny od 15.45 do 16.15 cha-

rakteryzuj się częstością, 50%. Od 16.15 do 18 jest 25% przypadków, a od 18 do 18.50 
znów 50%. Godziny od 18.50 do 21.50 odznaczają się częstości 25%. Rano burze poja-
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wiają się tylko w godzinach 8.45-9.15, a jest ich 25% przypadków. W maju najwięcej 
burz bywa od godziny 12. Od południa do 12.30 pojawia się ich 13,6% przypadków. Na-
stępnie ich częstość rośnie. Od 12.30 do 13 występują z częstością 18,2% przypadków. 
Godziny 13-15 odznaczają się niedużą, 9,1% częstością występowania wszystkich burz. 
Od 15 do 17 znowu częstość zwiększa się do 18,2%. Następnie w godzinach 17-17.45 
maleje do 13,6%, a od 17.45 do 19.15 rośnie aż do 22,7%. W nocy częstość występowa-
nia burz stopniowo maleje. W godzinach 19.15 – 21 pojawia się 13,6% przypadków, od 
21 do 24-9,1%, a od północy do 1.40 zaledwie 4,5%.

W czerwcu rozkład dobowy burz jest bardziej równomierny niż w maju. Najczęściej 
burze pojawiają się po południu i wieczorem, ale są też przypadki rano. Od północy do 
1 częstość występowania wynosi 16%. Potem stopniowo maleje. W godzinach 1-1.45 wy-
nosi 12%, od 1.45 do 2.30 tylko 8%, od 2.30 do 3.15 zaledwie 4%, a od 3.15 do 4.30 bu-
rze nie pojawiają się w ogóle. Godziny 4.30-7.15 charakteryzują się częstości 4%, 
a 7.15- 11.30 ponownie zerową. Około południa, od 11.30 do 15.15 burze występuj z 8% 
częstości. W godzinach 15.15-16.45 wzrasta ona do 16%, a od 16.45 do 19 aż do 24%. 
W kolejnych godzinach pojawia się coraz mniej przypadków (19-19.30 – 16%, 19.30- 20.30 
– 12%, 20.30-21.15 – 8%). Wieczorem częstość występowania burz znów wzrasta i wy-
nosi od 21.15 do 21.50 – 16%, od 2l.50 do 23 – 24%, a od 23 do 24. – 20%.

Lipiec jest miesiącem o najbardziej równomiernym rozkładzie dobowym występowa-
nia burz. Od północy do 14.30 częstość waha się od 0 do 7,5%. Najwięcej przypadków 
jest w godzinach 0-1.50, 7-8.30 i 13.15-14.30, a najmniej (0%) od 2.45 do 3.45, od 5 do 
6 i od 10.30 do 11.45. W pozostałych godzinach często wynosi 2,5 lub 5%. Godziny 
14.30-15.15 charakteryzują się częstością 10%. Od 15.15 do 16.45 wzrasta ona do 15%, 
a od 16.45 do 17.30 aż do 17,5%. Godziny wieczorne odznaczają, się nieco mniejszą czę-
stością. Od 17.30 do 18.20 pojawia się 10% burz, od 18.20 do 19.30 12,5% przypadków. 
Rzadko, bo z częstością zaledwie 5% występują burze w godzinach 19.30 – 21. Od 21 do 
21.45 i od 22.45 do 24 pojawia się 7,5% burz, a od 21.45 do 22.45 10% przypadków.

W sierpniu najwięcej burz pojawia się po południu, po 16. W nocy, od 24 do 4.45 bu-
rze występują z częstością wynoszącą zaledwie 4,8%. Przez następną godzinę, do 5.45 
wzrasta ona do 14,3%. Potem, aż do 13.45 zjawisko to nie występuje. W godzinach 
13.45- 14.45 burze pojawiają się rzadko, z częstością 4,8% i znów do 15.50 nie występu-
ją. Godziny 15.50-17.15 charakteryzują się częstością i 9,5% przypadków. Od 17.15 do 
21 częstość ta wzrasta do 14,3%. Przez następne dwie godziny waha się od 9,5% do 4,8% 
(21-21.45 – 9,5%; 21.45-22.30 – 4,8%; 22.30-23 – 9,5%). Od 23 do północy pojawia się 
14,3 przypadków burz w tym miesiącu.

We wrześniu w Olsztynie jest mało burz. Aż 50% z nich występuje w godzinach 2.30- 
3.15. Natomiast 25% częstością, występowania przypadków burz charakteryzują się go-
dziny od północy do 2.30 i od 9.15 do 11.45.

Listopadowe, sporadyczne przypadki burz zdarzają się w godzinach nocnych, od 1.50 
do 2.30.

Burze stwarzają duże niebezpieczeństwo podczas startu, lotu i lądowania. Piloci bę-
dący w powietrzu omijają je, a lotniska, nad którymi burze przechodzą są na ten czas za-
mykane, dlatego ważne jest poznanie okresów najbardziej narażonych na występowanie 
tego zjawiska. Zarówno liczba dni, godzin jak i samych burz największa jest w miesią-
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cach letnich, a szczególnie w lipcu. Także częstość występowania burz największa jest 
latem. Miesiące od maja do sierpnia charakteryzują się ponad 10% frekwencją, najwięk-
szą w lipcu (ponad 20%).

Najgroźniejsze w lotnictwie są burze pozostające nad terenem lotniska długo. W Olsz-
tynie najdłuższe burze trwają od 5 do 6 godzin. Występują one w maju (z częstością 4,5%) 
i czerwcu (częstość – 8%). Dość długie, trwające więcej niż 3 godziny pojawiają się także 
w lipcu (5%) i sierpniu (9,5%). Na lotnisku Dajtki najbardziej uciążliwe są, burze w ciągu 
dnia, gdy w nocy jest ono i tak nie czynne. Pod tym względem najgorszy jest lipiec. W tym 
miesiącu burze pojawiają się o każdej porze. Dość niesprzyjające są także czerwiec i maj, 
gdyż podczas tych miesięcy najczęściej burze występują od południa do wieczora.

Śnieżyce
Śnieżyca, tj. bardzo gęsty opad śniegu może być zarówno podczas ciszy jak i silnego 

wiatru. W tej drugiej sytuacji porywisty, silny wiatr dodatkowo unosi z powierzchni zie-
mi już spadły śnieg tworząc zamieć (zadymkę śnieżną). Obie sytuacje są jednakowo nie-
bezpieczne, gdyż ograniczaj widzialność nawet do 50 metrów, co uniemożliwia start, lą-
dowanie i lot samolotu. Podczas takiego zjawiska lotnisko pozostaje zamknięte dla ruchu 
lotniczego. Niestety śnieżyce są, uciążliwe także z tego względu, iż po tak silnym opa-
dzie śniegu powstaje gruba warstwa pokrywy śnieżnej i zaspy na płycie lotniska i pasach 
startowych. Następnie usunięcie zwałów śniegu jest trudne, praco- i czasochłonne oraz 
kosztowne.

W celu zbadania, w jakim stopniu śnieżyce utrudniają pracę na lotnisku Dajtki w Olsz-
tynie zastosowano następujące charakterystyki: liczba dni i liczba godzin ze śnieżycą, 
liczba śnieżyc, częstość występowania śnieżyc, częstość występowania śnieżyc według 
czasu ich trwania oraz rozkład dobowy śnieżyc.

Liczba dni ze śnieżycą
Śnieżyca występuje wyłącznie zimą. W pięcioleciu było 38 dni z zadymką śnieżna, 

co średnio daje 7,6 dni rocznie. W styczniu było dość dużo – 8 dni ze śnieżycą. Najwię-
cej dni, aż 22 było w lutym. W marcu, przez pięć lat zadymki wystąpiły zaledwie przez 
5 dni. W grudniu natomiast zadymka pojawia się 3 razy na 5 lat.

Tabela 11. Liczba dni ze śnieżycą w pięcioleciu 
1961-1965 na lotnisku Olsztyn-Dajtki

I II III XI XII Rok
Całkowita 8 22 5 1 3 38
Średnia 2 4,4 1 0 0,6 7,6

Marzec odznacza się równym, 25% udziałem śnieżyc krótkich, o czasie trwania do 
3 godzin, dłuższych o czasie od 6 do 12 i od 12 do 18 godzin oraz długich, o czasie trwa-
nia od 18 do 24 godzin. Zadymki trwające dłużej niż dobę i od 3 do 6 godzin nie wystę-
pują. W listopadzie wszystkie przypadki zamieci śnieżnych to te najkrótsze, trwające do 
3 godzin. Dłuższe śnieżyce nie pojawiają się. Grudzień charakteryzuje się równym udzia-
łem zadymek 3-6 i 12-18 godzinnych, śnieżyce  o tych długościach występują z 50% czę-
stością. W roku największą częstością występowania odznaczają się śnieżyce 3- 6 godzin-
ne. Ich udział wynosi 28,6%. Często – 21,4% pojawiają się zadymki od 6 do 12 godzin. 
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Trochę mniejszą, 14,3% częstością wykazują się zamieci krótkie, do 3 godzin a także dłu-
gie, trwające 18- 24 godzin. Nieznacznie ponad 10% udziałem odznaczają się śnieżyce 
o czasie od 12 do 18 godzin. Najrzadziej pojawiają się zadymki trwające bardzo długo. 
Częstością, 7,1% charakteryzują, się między 24 a 36 godzin, a zupełnie niewielką 3,6% 
śnieżyce dłuższe niż półtorej doby.

Rozkład dobowy występowania śnieżyc
Dla pilotów bardzo ważna jest informacja, kiedy w ciągu dnia mogą się na danym lot-

nisku spodziewać śnieżycy. Daje im to możliwość tak ułożenia planu lotu, aby minima-
lizować ryzyko dostania się w zadymkę i wystartować lub wylądować przed rozpoczę-
ciem zamieci.

Tabela 12. Częstość występowania śnieżyc 
według czasu ich trwania w pięcioleciu 1961-1965 
na lotnisku Olsztyn-Dajtki

godziny I II III XI XII Rok 
> 3 29 - 25 100 - 14
3-6 14 43 - - 50 29
6-12 29 21 25 - - 21
12-18 7,1 25 - 50 - 10,7
18-24 29 7,1 25 - - 14
24-36 - 14 - - - 7,1
> 36  7,1 - - - 3,6

W styczniu pojawienie się śnieżycy jest możliwe w ciągu całej doby. Najczęściej – 
71,4% przypadków zdarza się rano, między 6.50 a 9.50. Z nieco mniejszą, ale nadal dużą, 
częstością (57,1%) pojawiają się śnieżyce (zadymki) w godzinach 6-6.50. Jeszcze rza-
dziej, z częstością 42,8% występują, zamiecie w nocy i nad ranem, od północy do 1.50, 
od 4.15 do 6, w ciągu dnia, od 9.50 do południa, od 12.30 do 14 i po południu, od 15 do 
19.15. Najmniejszą 28,6% częstością charakteryzują się godziny 1.50-4.15, 12-12.30, 
14-15 oraz 19.15-24. Także w lutym zamiecie pojawiają się w ciągu całej doby. Najczę-
ściej występują w godzinach 13.20-15 – 71,4% przypadków. Trochę rzadziej, z 64,2% 
częstością pojawiają się od 8.45 do 13.20 i od 15 do 16.20. Mniejszą – 57,1% częstością 
odznaczają się godziny 8- 8.45 oraz 16.20-19. Połowa śnieżyc (50% przypadków) wystę-
puje w godzinach nocnych, od północy do 1.50, porannych, od 2.45 do 7.30 i wieczor-
nych, od 19 do 24. Najrzadziej (42,8%) zdarzają się między 1.50 a 2.45 i 7.30 a 8. W mar-
cu śnieżyce zdarzają się niezbyt często, a w ogóle nie pojawiają, się w godzinach 3-6.50 
rano. Aż 75% przypadków zadymek nieznanych występuje w dzień, od 8.50 do 18 i wie-
czorem, od 20 do 22.45. Częstością 50% charakteryzują się godziny 7.50- 8.50 oraz 18-20. 
Natomiast między 22.45 a 3 i 6.50 a 7.50 zamiecie pojawiają się z 25% częstością. W li-
stopadzie, te sporadyczne przypadki śnieżyc, jakie się w tym miesiącu zdarzają, z 100% 
częstością występują w godzinach 18.45-20.50. Grudzień jest miesiącem, w którym od 
12.30 do 19.30 zadymki śnieżne nie występują. Natomiast ze 100% częstością pojawiają 
się w godzinach 7.45-12.30, a 50% przypadków przedłuża się jeszcze na godziny od 19.30 
do 7.45.

Śnieżyce są bardzo groźne dla statków powietrznych, które w nie wpadną. Powodują 
ograniczenie widzialności nawet poniżej 50 metrów, co może spowodować utratę orien-
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tacji przestrzennej u pilota i wypadek. Start i lądowanie podczas zadymki jest niemożli-
we. Dodatkowo po zamieci na pasie startowym pozostają ogromne zaspy i zwały śniegu 
trudne do usunięcia. To wszystko powoduje zamkniecie lotniska na czas śnieżycy, a tak-
że jeszcze przez pewien czas po jej zakończeniu. Dlatego wiadomości o czasie, w którym 
mogą, się zdarzyć i jak długo trwać są, bardzo ważne. Na aeroklubowym lotnisku Dajtki 
w Olsztynie dni, godzin jak i samych śnieżyc najwięcej jest w lutym. Także w tym mie-
siącu pojawiają się z największą, prawie 16% częstości. Dużo rzadziej, z nieznacznie po-
nad 5% częstości zdarzają się w styczniu, a ponad 3% w marcu. W grudniu i listopadzie 
pojawiają się sporadycznie (częstość nie przekracza 2%). Również najdłuższe śnieżyce 
występują w lutym. Aż ponad 20% z nich trwa w tym miesiącu dłużej niż dobę, a prawie 
30%, więcej niż 18 godzin. Zadymki trwające 18-24 godziny dość często pojawiają się 
także w styczniu i marcu. Dobowy rozkład występowania zamieci śnieżnych jest najbar-
dziej niesprzyjający w lutym, a także w styczniu. W tych miesiącach śnieżyce występu-
ją, w ciągu całej doby z dużą częstością. W lutym najbardziej niesprzyjające godziny to 
te w ściągu dnia, od 8.45 do 16.20, a w styczniu poranne od 6 do 9.50.

Z podsumowania wszystkich charakterystyk wynika, ze najbardziej niesprzyjającym 
miesiącem pod względem występowania śnieżyc jest luty, a w drugiej kolejności styczeń.

Szron
Szron są to zamarznięte kropelki wody. Wpływają one negatywnie na stan powierzch-

ni lotniska. Pokryte nimi drogi i pasy startowe mogą być śliskie. Przez to samoloty kołu-
jące mogą, się ślizgać i powodować kolizje. Natomiast przy starcie i lądowaniu poślizg 
może doprowadzić do poważnego wypadku. Dlatego, jeżeli stan powierzchni dróg koło-
wania i pasów startowych może znacznie wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa przy 
starcie czy lądowaniu, lotnisko może zostać zamknięte. Dzieje się tak szczególnie w przy-
padku lotnisk o nawierzchni trawiastej, a takim jest Olsztyn-Dajtki, gdy nie można ich 
odladzać środkami chemicznymi. Osady te najczęściej pojawiają się wiosną i jesienią, 
gdy następuje kondensacja pary wodnej w temperaturze poniżej 0°C. Dla zbadania okre-
sów szczególnie narażonych na to zjawisko użyto następujących charakterystyk: liczba 
dni i liczba godzin ze szronem, częstość jego występowania, częstość według czasów 
trwania i dobowy rozkład występowania szronu. W pięcioleciu w Olsztynie było 113 dni 
ze szronem. Wynika z tego, iż średnio w roku jest 22,6 dnia z tym zjawiskiem. (tab. 13).

Tabela 13. Liczba dni ze szronem w pięcioleciu 1961-1965 na lotnisku 
Olsztyn-Dajtki

I II III IV V IX X XI XII Rok
Całkowita 10 4 4 30 10 5 25 17 15 113 

Średnia 2 1 1 6 2 1 5 3 3 22,6 

Szron jest niebezpiecznym zjawiskiem dla lotnictwa. Dzieje się tak dlatego, iż powo-
duje śliskość dróg kołowania i pasów startowych. Przez to kołujący, a tym bardziej star-
tujący czy lądujący samolot może stracić przyczepność i spowodować kolizję, a nawet 
poważny wypadek. Dlatego lotniska, na których płyty nie można odladzać środkami che-
micznymi, czyli tych trawiastych (takim jest Olsztyn-Dajtki) mogą nawet na pewien czas, 
w zależności jak długo szron zalega, zostać zamknięte. W Olsztynie najwięcej dni i go-
dzin ze szronem jest w kwietniu. Drugim najbardziej zagrożonym występowaniem tego 
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osadu miesiącem jest październik. Także w obydwu tych miesiącach częstość występo-
wania szronu jest największa. W kwietniu wynosi 20%, a w październiku o niecałe 4% 
mniej. Jeżeli chodzi o długość zalegania szronu na lotnisku najbardziej niekorzystnym 
miesiącem pod tym względem jest styczeń. W tym miesiącu aż 16,7% przypadków to 
szron trwający ponad dwie doby, a następne 16,7% to przypadki trwające 18-24 godziny. 
Tak długotrwały szron zdarza się też w grudniu i październiku. W pierwszym miesiącu 
to 10%, a w drugim 4,8% przypadków trwających powyżej 1 doby. Pod względem roz-
kładu dobowego występowania szronu najbardziej niekorzystnymi miesiącami są styczeń, 
październik i grudzień. W każdym z tych miesięcy osad ten występuje w ciągu całej doby. 
Najgorzej układa się to w styczniu, w którym w ciągu dnia od godziny 10 do 18 częstość 
występowania szronu waha się od 33,3 do 83,3% przypadków. W grudniu w tych samych 
godzinach częstość wynosi od 10 do 40% przypadków, a w październiku tylko 4,8%. Naj-
bardziej uciążliwymi miesiącami pod względem występowania szronu są styczeń i gru-
dzień. Największy wpływ na to mają dobowy rozkład występowania tego zjawiska i czę-
stość według czasów jego trwania. W tych miesiącach występuje najczęściej szron długo 
trwający i pojawiający się w ciągu dnia.

Tabela 14. Częstość (%) występowania szronu według czasu jego trwania 
w pięcioleciu 1961-1965 na lotnisku Olsztyn-Dajtki

Godz. I II III IV V IX X XI XII Rok 
> 3 - - 25 11 11 40 14 7,1 - 11,1
3-6 - 33 25 22 67 40 33 29 20 29,3
6-12 33 33 50 67 22 20 48 64 30 48,5
12-18 33 33 - - - - - - 40 7,1
18-24 17 - - - - - - - - 1
> 24 17 - - - - - 4,8 - 10 3

Opad silny

Opady atmosferyczne są, to opadające z chmur na powierzchnie Ziemi ciekłe lub sta-
le produkty kondensacji pary wodnej w atmosferze. Może on przyjmować różne postaci: 
deszcz, mżawka, śnieg.

Opady atmosferyczne stanowią niebezpieczeństwo w lotnictwie ze względu na ograni-
czanie przez nie widzialności. Deszcz o natężeniu silnym ogranicza ją od 2 do 4 kilome-
trów, ulewny od 1 do 2 km, a deszcz nawalny od 500 do 1000 metrów. Silna mżawka po-
woduje obniżenie widzialności od 1 do 2 kilometrów. Natomiast najgroźniejszy jest opad 
śnieżny. Ten o natężeniu silnym obniża widoczność od 500 metrów do 1 km, bardzo sil-
nym od 200 do 500 metrów, a niezwykle silnym ogranicza widoczność zaledwie od 50 do 
200 metrów (Szczeciński, 1952). Opady silne zbadano za pomocą, następujących charak-
terystyk: liczba dni z opadem silnym, częstość występowania tego zjawiska, częstość we-
dług czasów trwania oraz dobowy rozkład występowania opadu silnego. W latach 1961-
1965 wystąpiło 81 dni z opadem silnym. Daje to średnio 16,2 dnia z takim opadem w cią-
gu roku. Liczba dni z tym zjawiskiem najmniejsza jest zimą, wiosną stopniowo wzrasta 
i maksimum osiąga w miesiącach letnich, następnie w jesieni znów maleje.
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Tabela 15. Częstość (%) występowania opadu silnego według czasu jego trwania w latach 
1961-1965 na lotnisku Olsztyn-Dajtki

czas (h) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
≤ 1 - 100 - 50 - 50 62 47 28,5 - 60 50 47
1-2 100 - 50 - 71 36 19 41 43 - 40 50 37
2- 4 - - - 50 29 7 19 6 28,5 - - - 13
4- 6 - - - - - 7 - 6 - - - - 2,5
≥ 6 - - 50 - - - - - - - - - 1

Opad silny powoduje utrudnienia w lotnictwie przez to, iż ogranicza widoczność. La-
tem silny opad deszczu ogranicza ją poniżej 2, a nawet 1 kilometra. Natomiast zimą, pod-
czas silnego opadu może być widać nie dalej niż kilkadziesiąt metrów. Na olsztyńskim 
lotnisku opady silne występują najczęściej latem. Najwięcej dni z nimi jest w sierpniu – 17 
oraz w lipcu – 16. Dużo jest ich także w czerwcu – 14 i jesienią, w listopadzie – 10. Po-
dobnie do liczby dni układa się częstość występowania tego zjawiska. Największa, prze-
kraczająca 10% jest w sierpniu (11%) i lipcu (10,3%). Dość często, z frekwencją powy-
żej 5%, opad silny pojawia się też w czerwcu – 9,3% i listopadzie – 6,7%. W pozosta-
łych miesiącach nie zdarza aby częstość jego występowania przekroczyła 5%. Długość 
trwania opadu silnego rzadko przekracza 4 godziny. Przypadki dłusze zdarzają się 
w czerwcu oraz w sierpniu (7 i 6% opadów silnych w tych miesiącach). Są, to opady 
o czasie trwania między 4 a 6 godzin. Jedynym miesiącem, w którym spotkać można dłu-
go trwający (niemal 24 godziny) opad jest marzec. Zdarza się on w 50% przypadków, 
jednakże w ogóle w tym miesiącu opad silny pojawia się sporadycznie. Take dobowy roz-
kład opadów najniekorzystniej kształtuje się w ciepłej porze roku, a szczególnie w czerw-
cu, sierpniu oraz lipcu. We wszystkich tych miesiącach opad silny pojawia się w ciągu 
dnia, w godzinach między 13.30 a 18 z częstości od 12 do 29%. Take we wrześniu zja-
wisko to pojawia się w ściągu dnia z częstością dochodzącą nawet do 40%. Jednakże zda-
rza się ono tylko od 13.30 do 15, a więc przez dość krótki czas. W pozostałych miesią-
cach opad silny pojawia się w porze porannej, wieczornej lub na tak krótki okres i nie 
stwarza większego zagrożenia.

Wnioski
Każde z badanych w pracy zjawisk (wiatr, mgła, burze, śnieżyce, szron, opady silne) 

jest niebezpieczny dla samolotu odbywającego lot, czy wykonującego manewr startu lub 
lądowania. Każde z nich jest niebezpieczne w innym stopniu oraz w różnych porach dnia 
i roku. Jednak najgroźniejsze są wówczas, gdy się skumulują w tym samym czasie. Dla-
tego w pracy zbadano ich występowanie w poszczególnych miesiącach i porach dnia 
i określono, które z nich są najmniej sprzyjające wykonywaniu lotów. Stwierdzono, iż 
mniej sprzyjające jest półrocze chłodne.

Występuje w nim więcej zjawisk niebezpiecznych, pojawiają się z wyższą częstością i w 
ciągu całego dnia. Styczeń jest niesprzyjającym miesiącem w wykonywaniu zadań lotni-
czych. W nocy (od 20 do 5 rano) pojawiają się śnieżyce i szron. Przez pozostałą część doby 
poza tymi zjawiskami występuje także mgła. W tym miesiącu niekorzystne są także warun-
ki wiatrowe. W lutym warunki są lepsze. Mgła, szron i śnieżyce najczęściej pojawiają się 
rano, od 5 do 10. W nocy występują szron i śnieżyce, natomiast w ciągu dnia zdarzają się 
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tylko śnieżyce. Warunki wiatrowe są nieco lepsze niż w poprzednim miesiącu. Marzec jest 
jednym z najniekorzystniejszych miesięcy. W nocy występują mgły, szron i silne opady, rano 
poza tymi zjawiskami zdarzają się też śnieżyce. Między 10 a 20 najczęściej pojawiają się 
opady silne i śnieżyce. Październik jest najkorzystniejszym dla lotnictwa miesiącem w pół-
roczu chłodnym. Warunki wiatrowe są jednymi z najlepszych w roku. Godziny od 10 do 20 
są wolne od wszystkich mogących stworzyć niebezpieczeństwo zjawisk. Tylko w nocy i do 
10 rano pojawiają się mgły i szron. W listopadzie, w nocy i rano, czyli od 20 do 10 wystę-
pują mgła i szron. W godzinach południowych, między 10 a 15 zdarzają się mgły, natomiast 
po południu, od 15 do 20 poza mgłami zdarzają się też śnieżyce. Grudzień jest mało sprzy-
jającym miesiącem. Warunki wiatrowe są, w nim dość niekorzystne. W godzinach nocnych 
i porannych występują śnieżyce i szron. Natomiast w dzień, od 10 do 15 pojawiają się śnie-
życe i mgły. Po godzinie 15 śnieżyce zanikają i występują tylko mgły.

W półroczu ciepłym warunki do wykonywania lotów są korzystniejsze. Nie ma w nim 
śnieżyc, szron zdarza się rzadziej, natomiast pojawiają się burze. Jednakże w prawie każ-
dym miesiąu są godziny wolne od niebezpiecznych zjawisk oraz warunki wiatrowe są 
znacznie korzystniejsze (poza majem). Kwiecień charakteryzuje się występowaniem mgieł 
i szronu w godzinach nocnych i porannych (od 20 do 10). Około południa, od 10 do 15 
zdarzają się opady silne. Natomiast między 15 a 20 burze. Maj jest miesiącem o najnie-
korzystniejszych warunkach wiatrowych. Aż jedna czwarta wiatrów umiarkowanych i sil-
nych wieje z kierunków prostopadłych do pasa startowego. W godzinach nocnych pas 
startowy pokrywa szron. Rano, od 5 do 10, również występuje szron a także mgły. Nato-
miast godziny między 10 a 15 są, wolne od niesprzyjających zjawisk. Po południu poja-
wiają się burze i opady silne. W czerwcu warunki wiatrowe są zdecydowanie lepsze. 
W godzinach nocnych i popołudniowych zdarzają się burze. Natomiast rano, między 5 
a 10, występują mgły. Lipiec charakteryzuje się wolnymi od niebezpiecznych zjawisk go-
dzinami nocnymi (20-5) i południowymi (10-15). Rano zdarzają się mgły, natomiast po 
południu burze. Sierpień jest miesiącem o najlepszych warunkach wiatrowych. Dodatko-
wo pora nocna (20-5) i południowa (10-15) odznaczają się brakiem jakichkolwiek groź-
nych zjawisk. Rano (5-10) występują mgły, a po południu (15-20) zdarzają się burze i sil-
ne opady. We wrzeniu od godziny 10 do 20 panują bardzo dobre warunki do latania. Nie 
występują żadne niekorzystne zjawiska, a warunki wiatrowe też są dobre. Natomiast 
w nocy występują mgły i burze, a rano mgły i pojawia się szron.

W lotnictwie najważniejsza informacja, mająca największy wpływ na decyzję o locie, 
jest aktualna prognoza meteorologiczna. Jednakże zawarte w pracy charakterystyki ele-
mentów meteorologicznych dają ogólne pojęcie o tendencjach zmian zjawisk zachodzą-
cych na lotnisku Olsztyn-Dajtki, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywanych 
zadań lotniczych.
Tabela 16. Szkic przebiegu zjawisk w miesiącach i w porach dnia w pięcioleciu 1961-1965 na lotnisku Olsztyn 
Dajtki (1 – mgła, 2 – burze, 3 – śnieżyce, 4 – szron, 5 – opad silny)

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Noc (20-5) 3; 4 3; 4 4 ; 5 1 4 2   1; 2 1; 4 1; 4 3 ; 4
Rano (5-10) 1; 3; 4 1; 3; 4 3; 4; 5 1 1; 4  1 1 1; 4 1; 4 1; 4 4

Południe (10-15) 1; 3 ; 4 3 3; 5 5       1 1; 3
Po południu (15-20) 1; 3; 4 3 3; 5  2  2 2; 5   1; 3 1

% v >5m/s 20,4 18,7 11,8 1,3 2,4 1,3 1,4 7,6 9,6 7,9 12,0 19,0
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Rys. 1. Rozkład dobowy mgły w listopadzie na lotnisku Olsztyn-Dajtki (1961-1965)

Rys. 2. Rozkład dobowy mgły w grudniu na lotnisku Olsztyn-Dajtki (1961-1965)
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Rys. 3. Rozkład dobowy burz w czerwcu na lotnisku Olsztyn-Dajtki (1961-1965)

Rys. 4. Rozkład dobowy burz w lipcu na lotnisku Olsztyn-Dajtki (1961-1965)
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5.4. Warunki klimatyczne lotniska w Poznaniu-Ławicy

Autor: Emilia O L C Z A K
Opiekun naukowy: Katarzyna G R A B O W S K A

Cel pracy

Celem pracy jest scharakteryzowanie wpływu wybranych elementów meteorologicz-
nych na pracę lotniska Poznań-Ławica. W opracowaniu analizie poddano te elementy, któ-
re w zasadniczy sposób mogą zakłócić, bądź uniemożliwić prawidłową pracę portu lot-
niczego, nie pozwalając na wykonanie manewru startu bądź lądowania przez statek po-
wietrzny i tym samym spowodować utrudnienia w ruchu lotniczym. Za istotną część pra-
cy uznano również wydzielenie okresów z warunkami pogody o najmniej i najbardziej 
korzystnym wpływie na pracę lotniska, z uwzględnieniem przebiegu dobowego poszcze-
gólnych zjawisk. W pracy dokonano również oceny warunków pogodowych pod kątem 
ich przydatności do zadań lotniczych w okolicach portu lotniczego Poznań-Ławica.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-31 i na rysunkach 2-4.

Położenie geograficzne lotniska Poznań-Ławica
Lotnisko Poznań-Ławica zlokalizowano w zachodniej części Poznania, w odległości 

ok. 5 km od jego centrum. Port lotniczy Poznań-Ławica wyposażony jest w jedną asfal-
tobetonową drogę startową o długości 2504 m i szerokości 50 m, z dwoma kierunkami 
podejścia, kierunkiem geograficznym 108° (oznaczonym numerem 11) i kierunkiem geo-
graficznym 288° (oznaczonym numerem 29). Droga startowa jest więc w przybliżeniu 
zorientowana z kierunku WNW na kierunek ESE. Dokładnie usytuowanie drogi starto-
wej i terenów do niej przyległych przedstawiano na poniższej mapie lotniska. Oprócz tego 
lotnisko posiada dwie drogi kołowania (A i B), długości 120 m i 323 m oraz szerokości 
23 m, a także płytę postojową o łącznej powierzchni 70 000 m2. Wszystko to umożliwia 
przyjęcie wszystkich typów samolotów, jakie są używane w lotnictwie cywilnym.

Obydwa kierunki podejścia drogi startowej wyposażone są w systemy wspomagania 
radionawigacyjnego. Kierunek 29 posiada odległościowo-kątowy system wspomagania 
lądowania przy ograniczonej widzialności ILS (Instrument Landing System). ILS zasto-
sowany na poznańskim lotnisku posiada I kategorię, tzn., że może bezpiecznie prowadzić 
statek powietrzny z nakazanym kursem lądowania po ścieżce podejścia od granicy zasię-
gu do wysokości 60 m nad płaszczyzną drogi startowej przy widzialności 800 m. Kieru-
nek 11 wyposażony jest w odległościowo- kątowy system radionawigacji bliskiego i śred-
niego zasięgu VOR/DEM i system świetlnej pomocy nawigacji lotniczej PAPI.
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Rys. 1. Położenie lotniska Poznań-Ławica (źródło: Okolice Poznania. Mapa 
samochodowo-turystyczna, skala 1:200000, 2002, BIK, Piła)

Materiały źródłowe i metody opracowania
W pracy do charakterystyki niekorzystnych warunków atmosferycznych dla lotnictwa 

wykorzystano wyniki codziennych obserwacji, zamieszczone w Rocznikach Meteorolo-
gicznych PIHM z lat 1954-1965. Za niebezpieczne dla działalności lotniczej uznano ta-
kie elementy pogodowe jak: kierunek i prędkość wiatru, mgłę, opad silny, zamieć śnież-
ną, mżawkę, burze, gołoledź i grad.

Do przedstawienia warunków wiatrowych wykorzystano następujące charakterystyki: 
 – częstość kierunków wiatru w miesiącach i roku
 – średnią prędkość wiatru w miesiącach i roku, w ciągu całej doby i oddzielnie dla 

każdego z terminów obserwacyjnych (godziny 600, 1200 i 1800 UTC)
 – średnią prędkość dla poszczególnych kierunków w miesiącach i roku
 – częstość wiatru w przedziale prędkości 10-15 m/s i > 15 m/s w miesiącach i rok
 – przebieg dobowy wiatru w przedziale prędkości 10-15 m/s i > 15 m/s w miesią-

cach i roku
W przypadku pozostałych elementów uwzględnionych w opracowaniu (również od-

nośnie wiatru silnego – o prędkości 10-15 m/s i bardzo silnego – o prędkości > 15 m/s) 
charakterystykę oparto na:

 – średniej liczbie dni, średniej liczbie dni w poszczególnych przedziałach godzin-
nych doby w miesiącach i roku;

 – średniej liczbie godzin w miesiącach i roku;
 – częstości występowania według czasu trwania;
 – prawdopodobieństwie występowania w poszczególnych przedziałach godzinnych 

doby, w miesiącach i roku
Bardzo istotną w niniejszym opracowaniu była charakterystyka przebiegu dobowego 

poszczególnych zjawisk oparta na średniej liczbie dni z tymi zjawiskami w przedziałach 
godzinnych. Dla wyznaczenia średniej liczby dni, w których w poszczególnych przedzia-
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łach godzinnych doby występowało dane zjawisko, zsumowano liczbę wystąpień tego 
zjawiska w tychże przedziałach w latach 1954-1965, dzieląc później otrzymane w ten spo-
sób wartości przez liczbę lat badanego okresu. W pracy zsumowano także liczbę godzin 
z danym zjawiskiem w poszczególnych dniach, zaliczając następnie wartości tych sum 
do wydzielonych przedziałów czasu trwania opisywanego zjawiska. Umożliwiło to wy-
znaczenie rozkładu liczby dni z danym zjawiskiem o różnym czasie trwania w poszcze-
gólnych miesiącach i roku. Co ważne analizie poddano także częstość występowania po-
jedynczych przypadków danego zjawiska o różnym czasie trwania (w ciągu dnia może 
wystąpić więcej niż jeden przypadek pojawienia się danego zjawiska, albo może mieć 
miejsce taka sytuacja, że dane zjawisko pojawia się przed północą i trwa w następnej do-
bie – tego typu przypadki zaliczane są do dwóch oddzielnych dni).

W pracy analizie poddano również zmiany liczby dni z danym zjawiskiem i liczby go-
dzin występowania określonego zjawiska z roku na rok, ukazując tendencję tych zmian.

 Dla określenia tendencji zmian wyznaczono równania prostych regresji i współczyn-
nik determinacji R2:

y = A0 + At

gdzie: y – liczba dni z danym zjawiskiem, A0 – wyraz wolny, A – współczynnik regresji 
wyrażający dodatni lub ujemny przyrost liczby dni z mgłą w jednostce czasu, t – czas.

Dla lepszego zobrazowania warunków, przy których powstaje to zjawisko mgły obli-
czono współczynniki korelacji między liczbą przypadków wiatru z danego kierunku a licz-
bą przypadków z tym kierunkiem wiatru i mgłą oraz współczynnik korelacji pomiędzy 
liczbą przypadków z określoną prędkością wiatru a liczbą przypadków z tą prędkością 
wiatru i mgłą. W tym miejscu należy podkreślić, iż pod uwagę brano tylko te przypadki 
mgieł, które notowane były w godzinach trzech głównych terminów obserwacyjnych.

W pracy dokonano również oceny meteorologicznych warunków lotu. Stan pogody 
ze względu na wpływ, jaki wywiera na bezpieczeństwo i możliwość wykonania zadania 
lotniczego podzielony został na:

 – dobre warunki atmosferyczne,
 – trudne warunki atmosferyczne.

Wydzielenie dobrych i trudnych warunków atmosferycznych oparto na następujących 
elementach i zjawiskach meteorologicznych: wysokości podstawy chmur, prędkości wia-
tru dolnego i niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, do których zaliczono burze i mgły.

Analizę meteorologicznych warunków lotu sporządzono na podstawie średniej liczby 
dni z dobrymi i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Za dzień z trudnymi warunkami 
atmosferycznymi uznano taki dzień, w którym wysokość podstawy chmur była ≤ 200 m 
lub wiał wiatr ≥ 12 m/s. Jako dzień z trudnymi warunkami atmosferycznymi traktowano 
również dzień, w którym wystąpiła mgła albo burza. Za dzień z dobrymi meteorologicz-
nymi warunkami uznawano dzień, w którym wysokość podstawy chmur była ≥ 200 m, 
wiatr nie przekraczał 12 m/s oraz nie występowały niebezpieczne zjawiska pogody.

W końcowym etapie analizy w celu wydzielenia okresów o warunkach sprzyjających 
i niesprzyjających pracy lotniska sporządzono tabele średniej liczby dni dla wszystkich 
analizowanych elementów łącznie, uwzględniając ich przebieg dobowy w poszczegól-
nych miesiącach.
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Wiatr
Wiatr to naturalny ruch powietrza w kierunku poziomym wywołany różnicą ciśnienia, 

tj. poziomym gradientem ciśnienia.
Występujące w danej chwili warunki wiatrowe w przeważającej mierze decydują o po-

myślnym wykonaniu zadania lotniczego. Zbyt częsta zmienność parametrów określają-
cych charakter wiatru (jego kierunku, prędkości i porywistości), a także ich intensywno-
ści (w przypadku prędkości i porywistości) może skutkować poważnymi utrudnieniami 
w kierowaniu statkami powietrznymi, a nawet uniemożliwić działalność lotniczą. Szcze-
gólnie niebezpieczne są nagłe zmiany kierunku lub prędkości przemieszczających się mas 
powietrza bądź ich kierunku i prędkości. Zjawisko to zmienia prędkość opływu skrzydła 
prowadząc do nieoczekiwanego i gwałtownego zmniejszania bądź zwiększania siły no-
śnej. Porywy wiatru niosą ze sobą ogromne niebezpieczeństwo na niskich wysokościach 
i przy niedużej prędkości lotu, kiedy pilot ma ograniczony czas na właściwą reakcję. 
Szczególnie groźne staje się więc w najbliższym rejonie lotniska, w momencie startu lub 
lądowania, kiedy wysokości są bardzo małe, a samolot przemieszcza się na krytycznych 
kątach natarcia. W takiej sytuacji nieoczekiwany spadek siły nośnej może zakończyć się 
niezamierzonym przyziemieniem (Szewczak, 2007).

Sporządzenie charakterystyki warunków wiatrowych jest rzeczą bardzo istotną dla każ-
dego portu lotniczego. Stanowi kluczową sprawę na etapie samego projektowania lotniska, 
przy wytyczaniu kierunków dróg startowych, wpływając w dalszej perspektywie czasu na 
jego stopień używalności. Najważniejsze jest poznanie przeważających kierunków wiatru i 
kierunku wiatru o największych średnich prędkościach. Najdogodniejszą sytuacją w mo-
mencie startu bądź lądowania statku powietrznego jest wystąpienie wiatru czołowego. Nie-
korzystny, uniemożliwiający manewr startu i lądowania jest wiatr o dużej sile wiejący pod 
dużym kątem (45-90°) w stosunku do drogi startowej, gdyż powoduje znaczne znoszenie 
samolotu z kursu i może spowodować nietrafienie przez pilota w płytę pasa startowego.

W celu określenia warunków anemometrycznych na lotnisku Poznań-Ławica określo-
no częstość poszczególnych kierunków wiatru, średnią prędkość wiatru, średnią prędkość 
wiatru z poszczególnych kierunków, prawdopodobieństwo wystąpienia wiatru silnego 
i bardzo silnego jak również przebieg dobowy wiatru silnego i bardzo silnego.

Częstość występowania wiatru z poszczególnych kierunków oraz udział cisz
Kierunek jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących wiatr. Obec-

nie funkcjonuje kilka możliwości określenia kierunku wiatru. W meteorologii przyjęto 
podawać kierunek, z którego wieje wiatr, przedstawiając go jako azymut, tzn. odległość 
kątową mierzoną prawoskrętnie od kierunku północnego lub przypisując mu odpowied-
ni kierunek wzięty z róży wiatrów. W lotnictwie metoda wyznaczania kierunku wiatru 
jest odmienna, tutaj za kierunek ruchu mas powietrza brany jest kierunek, w którym wie-
je wiatr. W tym miejscu podkreślić należy, iż w niniejszym opracowaniu wszystkie kie-
runki wiatru przedstawiono według zasad przyjętych w meteorologii.

Przy charakterystyce warunków wiatrowych do celów lotniczych istotną rzeczą jest 
ustalenie dominującego kierunku wiatru i jego stopnia zgodności z obranym kierunkiem 
wykonywania zadań lotniczych, czyli z osią wytyczonej drogi startowej.

Za najkorzystniejszy w momencie startu lub lądowania przyjmuje się wiatr czołowy. 
Lądowanie i start pod wiatr dostarcza wymiernych korzyści i komfortu pilotującemu. Jak 



242

podaje P. Szewczak (2007), przy starcie pod wiatr składowa prędkości wiatru czołowego 
daje zmniejszenie prędkości względem ziemi, skraca rozbieg, ułatwia utrzymywanie kie-
runku jak również zabezpiecza najwyższy przelot nad przeszkodami, z kolei czołowy 
wiatr do lądowania pozwala na przyziemienie samolotu z minimalną prędkością wzglę-
dem ziemi, nie powoduje bocznego znoszenia i pozwala na skrócenie dobiegu samolotu. 
W sytuacji, gdy kierunek wiatru odbiega od osi wykorzystywanej drogi startowej wyko-
nanie manewru startu lub lądowania jest w znacznej mierze utrudnione. Wystąpienie wia-
tru bocznego w wyżej wymienionych fazach operacji lotniczej prowadzi do powstania 
momentu przechylenia jako wyniku nierównomiernego opływu płatów skrzydeł przez 
masy powietrza. Wówczas wytwarza się dodatkowa siła nośna, dążąca do obrócenia.

Tabela 1. Częstość kierunków wiatru (w %) na lotnisku Poznań-Ławica w wieloleciu 
1954- 1965

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
N 2,6 4,6 6,0 7,1 6,1 7,5 7,9 4,8 3,3 2,5 3,1 2,8 4,9

NNE 0,9 0,5 0,8 3,2 3,5 1,9 1,5 1,1 0,3 0,4 0,7 1,0 1,3

NE 3,9 5,2 6,4 6,1 7,3 3,7 5,6 4,0 2,1 3,5 2,7 3,5 4,5

ENE 2,9 4,0 3,7 2,4 3,4 3,1 1,5 1,7 1,2 1,8 2,2 1,7 2,5

E 6,8 11,5 21,1 13,0 11,4 8,1 6,1 6,2 9,1 8,6 13,9 9,2 10,4

ESE 2,2 4,7 4,9 2,6 3,1 2,8 1,7 2,3 2,6 4,2 7,4 2,4 3,4

SE 7,7 6,3 8,4 9,4 5,7 6,2 4,3 4,2 8,5 9,2 10,9 7,9 7,4

SSE 2,0 3,4 2,3 2,4 1,3 3,6 1,2 2,4 2,7 3,0 1,9 3,0 2,4

S 9,9 6,3 4,7 5,0 3,6 5,9 6,4 6,5 7,5 10,5 7,2 9,5 6,9

SSW 6,8 4,5 2,0 2,5 2,4 3,5 5,4 4,3 4,4 5,3 3,2 5,8 4,2

SW 15,0 10,9 7,8 9,4 7,9 8,8 12,8 16,0 15,2 16,7 14,5 17,8 12,7

WSW 7,2 5,2 4,9 3,2 5,6 4,7 9,1 7,0 5,6 5,2 5,7 6,9 5,9

W 11,7 14,6 10,5 9,1 12,2 13,1 14,9 17,3 14,6 10,8 10,1 13,5 12,7

WNW 5,0 3,0 4,0 4,4 4,2 7,6 5,6 5,7 4,4 3,9 3,0 3,5 4,5

NW 6,4 7,0 5,1 10,1 11,5 9,6 8,2 7,5 6,9 4,7 4,4 5,2 7,2

NNW 1,1 1,5 1,8 2,8 3,5 2,4 2,2 1,1 2,2 0,6 1,3 1,0 1,8

Cisza 7,9 6,7 5,5 7,3 7,3 7,5 5,6 7,7 9,4 9,0 7,6 5,3 7,2

Najczęściej w roku obserwowany jest tutaj wiatr z kierunku południowo-zachodnie-
go i zachodniego (po 12,7%), dość znaczną częstością charakteryzuje się także wiatr 
wschodni (10,4%). Mniejsze znaczenia ma wiatr z kierunków: południowo-wschodniego, 
południowego i północno-zachodniego, występując z częstością ok. 7%. Najmniejszą czę-
stością charakteryzuje się wiatr z kierunków: NNE (1,3%), NNW (1,8%), SSE (2,4%), 
ENE (2,5%) i ESE (3,4%).

Średnio w roku cisze występują w 7,2% przypadków, z maksimum w miesiącach je-
siennych i minimum w miesiącach III i VII.

Średnia prędkość wiatru z poszczególnych kierunków
Prędkość, obok kierunku jest drugim zasadniczym parametrem charakteryzującym 

wiatr. Może być ona wyrażana przy zastosowaniu różnych jednostek, przy czym do naj-
częściej używanych należą: metry na sekundę (m/s), kilometry na godzinę (km/h) i wę-
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zły (kt). Rzadko obserwowana jest stała prędkość wiatru występująca przez dłuższy 
czas, z reguły ulega ona dość szybkim zmianom. W pomiarach wartość prędkości wia-
tru uśrednia się za okres 10 min.

Prędkość wiatru, podobnie jak kierunek w zasadniczy sposób wpływa na pomyślny 
przebieg operacji lotniczej. Należy do podstawowych czynników określających poziom 
trudności meteorologicznych warunków lotu. Bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo 
lotu, jak i jego koszty. Największe niebezpieczeństwo niesie ze sobą wystąpienie dużych 
prędkości wiatru. W takich sytuacjach ruch powietrza staje się bardziej turbulentny 
i może powodować znaczne zagrożenie. Silne podmuchy wiatru w połączeniu ze zmia-
nami jego kierunku mogą wręcz uniemożliwić manewr startu czy lądowania. Na trasie 
lotu znacznie utrudnić pilotaż, głównie na skutek znoszenia z kursu, ale również z powo-
du turbulencji, odbieranych negatywnie przez załogą i pasażerów. Silny czołowy wiatr 
na trasie zmniejsza siłę nośną i skutkuje większą koniecznością zużycia paliwa. Rów-
nież wiatr tylny, szczególnie na niewielkim pułapie wykonywania operacji lotniczej stwa-
rza poważne zagrożenie, przyczynia się bowiem do wzrostu prędkości ruchu statku po-
wietrznego, skracając tym samym czas reakcji potrzebny na podjęcie ważnych dla dal-
szego lotu decyzji, dlatego m. in. szczególnego znaczenia nabiera w momencie pod-
chodzenia do lądowania.

Przypadki pojawienia się wiatru w przedziałach prędkości 10-15 m/s i > 15 m/s mogą 
stwarzać ogromne zagrożenie w momencie startu bądź lądowania, a nawet je uniemożli-
wić (szczególnie wiatr wiejący z siłą powyżej 15 m/s).

Charakterystyka warunków anemometrycznych z uwzględnieniem średniej prędkości 
danego kierunku wiatru jest rzeczą bardzo ważną. Dostarcza kompleksowej informacji 
o warunkach wiatrowych na lotnisku i jest podstawą wraz z analizą przeważających 
kierunków wiatru do wytyczenia kierunku dróg startowych.

O orientacji głównej drogi startowej decyduje przeważający kierunek wiatru. Dodat-
kowo potrzebna jest również wiedza o sile wiatru z poszczególnych kierunków. Pomaga 
ona w podjęciu decyzji o ewentualnej budowie dodatkowej, drugorzędnej drogi starto-
wej, w sytuacji, gdy kierunki wiatru prostopadłe do głównej drogi startowej odznaczają 
się dość znaczną średnią prędkością wiatru.

Wiatr poprzeczny o dużej sile, prostopadły do osi pasa startowego stwarza poważne 
utrudnienia w pilotowaniu samolotem, znosząc go z obranego kursu. Wystąpienie go 
w trakcie wykonywania manewru lądowania jest szczególnie niebezpieczne i może skut-
kować nietrafieniem w płytę drogi startowej. Zniesienie z wytyczonego kursu stwa-
rza również zagrożenie w momencie startu i przelotu w strefie kontrolowanej lotniska, 
gdzie natężenie ruchu samolotowego jest dość znaczne.

W przebiegu rocznym średniej prędkości wiatru z poszczególnych kierunków, zauwa-
żyć można, iż wiatr z sektora zachodniego (kierunki WSW-W-WNW) charakteryzuje się 
największą średnią prędkością w ciągu kolejnych miesięcy. Prędkość wiatru dla kierun-
ku zachodnio-południowo-zachodniego waha się od 4,4 m/s w czerwcu do 6,9 m/s 
w styczniu, przewyższając we wszystkich miesiącach średnią roczną i średnie miesięcz-
ne. W przypadku wiatru zachodniego najniższa średnia prędkość wiatru również ob-
serwowana jest w miesiącach letnich – z minimum w lipcu (5,3 m/s), a najwyższa 
w miesiącach zimowych – z maksimum w lutym (6,9 m/s). 
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Ogólnie można zauważyć prawidłowość, iż wiatr ze składową zachodnią charaktery-
zuje się najwyższymi średnimi prędkościami w poszczególnych miesiącach, szczególnie 
zaś w sezonie zimowym. Średnia prędkość wiatru z kierunków WSW, W, WNW we 
wszystkich miesiącach przewyższa średnią roczną i średnie miesięczne. Najniższe pręd-
kości wiatru charakterystyczne są dla wiatru ze składową południową. Średnia prędkość 
wiatru dla kierunków SE, SSE i S jest niższa od średniej rocznej i średnich miesięcznych 
we wszystkich miesiącach. Dość znaczną prędkością, niższą wprawdzie od wiatru ze skła-
dową zachodnią, charakteryzuje się także wiatr mający składową północną. Średnia pręd-
kość wiatru dla tych kierunków zbliżona jest do średniej rocznej, szczególnie w maju, 
czerwcu i lipcu.

Tabela 2. Średnia prędkość wiatru z poszczególnych kierunków na lotnisku Poznań-Ławica 
w latach 1954-1965

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI ROK
N 4,1 5,0 4,9 5,4 4,1 4,1 4,8 4,1 4,2 3,8 3,6 4,1 4,3

NNE 4,2 3,2 6,6 5,9 4,8 4,4 4,0 4,0 3,4 1,3 3,0 5,3 4,2
NE 4,4 4,5 4,9 5,2 5,0 4,5 3,8 3,5 3,8 3,7 3,9 4,2 4,3

ENE 4,7 3,9 4,8 5,5 4,6 4,1 4,3 3,9 2,9 3,4 4,1 6,0 4,4
E 5,2 4,4 4,5 5,6 4,9 4,0 3,6 3,3 3,4 3,7 4,1 4,7 4,3

ESE 3,4 3,8 4,1 4,8 4,1 4,0 4,3 3,0 3,4 3,7 3,4 4,4 3,9
SE 3,6 3,3 3,6 3,5 3,9 3,3 2,6 2,4 2,6 3,0 3,2 2,9 3,2

SSE 3,3 3,3 2,5 3,3 3,3 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 3,2 3,0
S 4,0 4,3 4,2 3,4 3,6 3,0 3,3 2,8 2,9 3,2 3,3 3,1 3,4

SSW 5,4 4,9 4,3 4,4 4,1 4,3 3,3 3,9 4,0 4,3 4,1 4,3 4,3
SW 4,7 5,2 4,5 3,9 4,2 3,8 3,9 4,2 4,3 4,0 4,2 4,5 4,3

WSW 6,4 6,9 5,8 6,8 4,5 5,4 4,4 5,4 4,7 5,6 5,8 6,2 5,7
W 5,9 6,4 6,9 6,5 5,8 5,3 5,7 5,3 5,6 5,7 5,5 6,1 5,9

WNW 6,4 6,6 6,6 6,5 6,3 6,7 5,7 5,4 5,5 5,1 5,5 6,4 6,1
NW 4,7 5,2 6,2 5,7 5,5 4,9 5,1 4,9 4,2 4,5 4,5 5,1 5,0

NNW 6,0 5,0 5,5 5,0 5,9 4,8 5,2 4,0 3,6 4,3 3,9 4,8 4,8

Charakterystyka wiatru silnego i bardzo silnego
Kontynuując omawianie warunków wiatrowych, bliższej charakterystyce poddano 

wiatr silny i bardzo silny. Wiatr w przedziałach prędkości 10-15 m/s i >15 m/s nale-
ży do bardzo niebezpiecznych dla lotnictwa. Wnikliwe zbadanie warunków wiatro-
wych pod kątem występowania wiatru silnego i bardzo silnego jest szczególnie ważne 
przy opracowywaniu charakterystyki klimatu lotniska.

Scharakteryzowano przebieg dobowy (liczbę dni w przedziałach godzinnych), prze-
bieg roczny wiatru silnego i bardzo silnego, liczbę godzin z tym wiatrem w przebiegu 
rocznym, a także liczbę dni i liczbę przypadków wiatru silnego i bardzo silnego według 
czasu trwania. Dodatkowo przedstawiono udział przypadków wystąpienia wiatru silnego 
i bardzo silnego z tych kierunków, przy których wieje on pod kątem 45°-90° do osi pasa 
startowego.
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Rys. 2. Średnia roczna liczba dni z wiatrem silnym w przedziałach godzinnych doby na 
lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

Średnia liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym w 24 przedzia-
łach godzinnych w ciągu doby

Średnią liczbę dni, w ciągu których w kolejnych przedziałach godzinnych notowano 
wiatr silny i bardzo silny, otrzymano sumując liczbę wystąpień tego wiatru w wyżej 
wspomnianych przedziałach w okresie badawczym, dzieląc je później przez liczbę lat 
badanego wielolecia.

W latach 1954-1965 najwięcej przypadków wystąpienia wiatru silnego (średnio 18,9 
dni w roku) stwierdzono w godzinach popołudniowych, z maksimum między1400-1600 
Od wczesnych godzin porannych (około przedziału godzinnego 700-800) obserwowano wy-
raźny wzrost średniej rocznej liczby dni z wiatrem silnym w poszczególnych przedzia-
łach godzinnych do osiągnięcia wyżej wspomnianego maksimum. Od godziny 1500 na-
stępował stopniowy spadek średniej rocznej liczby dni z wiatrem silnym w przedziałach 
godzinnych badanego wielolecia. Najmniejsza liczba dni z wiatrem silnym w latach 
1954-1965 przypadała na przedział godzin od 000 do 100 wynosząc średnio 6,3 dnia 
w roku.

Rozkład dobowy średniej liczby dni z wiatrem silnym jest adekwatny do przebiegu 
dobowego średniej rocznej prędkości wiatru. Największe średnie dzienne prędkości wia-
tru obserwowane były w godzinach popołudniowych, stąd też znaczna średnia liczba dni 
z wiatrem silnym po południu w przedziałach godzinnych od 1200 do 1700. Tak wysoka 
prędkość wiatru w godzinach około południa jest wynikiem wzmożonej konwekcji w tym 
czasie.

Ruchy pionowe w atmosferze powodują mieszanie się górnych warstw powietrza cha-
rakteryzujących się wysoką prędkością wiatru, z warstwami dolnymi, stąd wyraźny 
wzrost prędkości wiatru w godzinach okołopołudniowych i popołudniowych. Rano i wie-
czorem ruchy konwekcyjne nie występują.

Tabela 3. Średnia liczba dni z wiatrem silnym w przedziałach godzinnych na lotnisku 
Poznań-Ławica w latach 1954-1965

godz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 0,7 0,8 0,8 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 1,2 1,1 6,3
1-2 0,8 1,0 0,8 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 1,1 0,9 6,7
2-3 1,0 1,0 0,8 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 1,0 0,8 7,1
3-4 1,0 1,3 0,8 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 1,0 0,6 6,8
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4-5 0,8 1,5 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,9 0,7 6,8
5-6 0,8 1,5 0,8 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 0,8 7,3
6-7 1,0 1,6 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 0,8 7,8
7-8 1,3 1,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,4 0,3 0,6 1,2 1,0 9,2
8-9 1,4 1,9 1,4 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 1,3 10,7
9-10 1,7 2,2 2,0 1,0 1,3 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 1,3 13,8
10-11 1,4 2,2 2,0 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,6 0,9 1,3 14,6
11-12 1,7 2,0 2,1 1,4 1,2 1,3 0,8 1,0 0,9 0,5 1,3 1,0 15,0
12-13 2,0 2,1 2,3 1,8 1,3 1,2 0,8 1,2 1,1 0,6 1,3 1,3 16,8
13-14 1,9 2,3 2,4 1,9 1,3 1,1 1,3 1,2 1,4 0,8 1,4 1,4 18,4
14-15 1,8 2,2 2,5 1,9 1,3 1,8 1,3 1,5 1,2 0,8 1,3 1,3 18,9
15-16 1,6 2,1 2,6 1,8 1,3 1,8 1,0 1,4 1,1 0,7 1,2 1,1 17,7
16-17 1,5 2,0 2,3 1,5 1,4 1,3 0,8 0,9 1,3 0,5 1,1 1,1 15,5
17-18 1,2 1,8 1,5 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 0,5 0,7 1,0 12,6
18-19 1,3 1,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 1,0 1,0 10,0
19-20 1,2 1,3 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 1,1 1,1 8,8
20-21 1,0 1,2 1,0 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 1,1 1,0 7,4
21-22 0,8 1,2 0,7 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,9 1,2 6,6
22-23 0,7 1,3 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,5 1,1 1,3 7,0
23-24 0,7 1,2 0,6 0,2 0,3 0,6 0,3 0,2 0,2 0,5 1,2 1,0 6,7

Przedstawiony powyżej średni roczny dobowy rozkład liczby dni z wiatrem silnym 
znajduje również odzwierciedlenie w rozkładzie dobowym kolejnych miesięcy (maksima 
średniej liczby dni z wiatrem silnym w godzinach popołudniowych i okołopołudniowych 
we wszystkich miesiącach). W lecie i na jesieni uwagę zwraca wyraźniej zaznaczony niż 
w pozostałych porach roku większy udział dni z wiatrem silnym w jednym konkretnym 
przedziale godzinnym, spowodowany bardziej intensywnymi w tych okresach ruchami 
konwekcyjnymi. Wiosną i zimą największy udział dni z wiatrem silnym rozkłada się na 
większy przedział czasowy, przez co jest mniej charakterystyczny. W tych porach roku 
na czynniki konwekcyjne nakładają się czynniki cyrkulacyjne.

Rozkład dobowy średniej rocznej liczby dni z wiatrem bardzo silnym widoczny na 
poniższym wykresie nie ma tak wyraźnego, silnie zaznaczonego dobowego maksimum 
jak to było w przypadku wiatru z przedziału prędkości 10-15 m/s. Wynika to m. in. z 
mniejszej liczby obserwacji przypadków wiatru bardzo silnego (tylko 46 dni z tym wia-
trem w ciągu całego badanego okresu, w przypadku wiatru silnego takich dni było 517).

W latach 1954-1965 najczęściej występującymi były przypadki wiatru silnego o cza-
sie trwania 2-4 godzin i poniżej 30 minut. W badanym okresie na wyżej wymienione prze-
działy przypadało odpowiednio 20,6 i 19,5%. W chłodnej połowie roku przypadki długo-
trwałego wiatru silnego pojawiały się znacznie częściej. W zimie największy udział mia-
ły przypadki, w ciągu których czas utrzymywania się wiatru silnego zawierał się w prze-
dziale 2-4 godzin.
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Tabela 4. Średnia liczba dni z wiatrem bardzo silnym w przedziałach godzinnych na 
lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

Godz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 - - - 0,1 - - - 0,8
1-2 0,2 0,3 0,1 0,1 - - - - 0,2 - - - 0,8
2-3 0,2 0,3 0,1 - - - 0,1 - 0,1 - - 0,2 0,9
3-4 0,3 0,3 0,1 - - - - - 0,1 - - 0,3 1,0
4-5 0,4 0,2 0,1 - - - - - - - - 0,3 0,9
5-6 0,3 0,3 0,1 - - - - - - - - 0,2 0,8
6-7 0,3 0,3 0,1 - - - - - - - - 0,2 0,8
7-8 0,3 0,3 0,1 - - - - - - - - 0,1 0,7
8-9 0,3 0,4 0,1 - - - - - - - - 0,1 0,8
910 0,4 0,5 0,1 - 0,1 - - - - - 0,1 0,1 1,3

10-11 0,3 0,4 0,2 - - - - - - - 0,1 0,1 1,1
11-12 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - 0,1 0,1 1,0
12-13 0,3 0,3 0,3 - - - - 0,1 - - 0,1 0,1 1,2
13-14 0,2 0,3 0,3 - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - 1,1
14-15 0,4 0,3 0,2 - 0,1 - - 0,1 - - - - 1,0
15-16 0,3 0,3 0,2 - - - 0,1 0,1 - - - 0,1 1,0
16-17 0,3 0,3 0,2 - 0,3 - 0,2 0,1 0,1 - - - 1,3
17-18 0,2 0,2 0,2 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - 0,1 0,8
18-19 0,2 0,2 0,2 - 0,2 - - 0,1 0,1 - - 0,1 0,9
19-20 0,2 0,1 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,4
20-21 0,2 0,1 0,1 - 0,1 - - - - - - - 0,4
21-22 0,2 0,1 0,1 - 0,1 - - - - - - - 0,4
22-23 0,2 0,3 0,1 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,7
23-24 0,2 0,3 - - 0,1 - 0,0 - 0,1 - - - 0,7

W badanym wieloleciu można stwierdzić zwiększanie sie częstości dni z wiatrem sil-
nym. Średni wzrost wyniósł 6,87 dnia na rok (A = 6,87), co daje w ciągu 12 lat wzrost o 
82,44 dnia. Tendencja średniej liczby dni z wiatrem bardzo silnym (> 15m/s) była spad-
kowa, wynosząc średnio 0,44 dnia na rok, czyli 5,28 dni w ciągu 12 lat.

L. dni z w. silnym y = 6,8776x - 1,6212 R2 = 0,7172
L. godz. z w. b. silnym y = -0,4406x + 6,697 R2 = 0,2319
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Tabela 5. Udział (%) przypadków wiatru o prędkości 10-15 m/s o różnym czasie trwania na 
lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
0-0,5 9,7 7,8 6,3 27,9 27,3 29,4 35,6 25,9 35,2 23,3 16,7 10,3 19,5
0,5-1 9,7 8,9 12,7 9,8 10,9 21,6 13,3 24,1 14,8 10,0 7,6 17,2 13,1
1-2 19,4 14,4 16,5 14,8 12,7 11,8 20,0 20,7 16,7 23,3 18,2 12,1 16,4
2-4 23,6 28,9 21,5 21,3 20,0 15,7 17,8 13,8 13,0 10,0 21,2 27,6 20,6
4-6 8,3 17,8 21,5 14,8 10,9 9,8 6,7 6,9 11,1 10,0 13,6 12,1 12,7
6-8 12,5 6,7 5,1 0,0 3,6 2,0 4,4 5,2 3,7 3,3 13,6 6,9 6,0

8-10 8,3 2,2 5,1 3,3 5,5 2,0 - - 1,9 10,0 3,0 3,4 3,6
10-12 2,8 6,7 3,8 3,3 7,3 3,9 2,2 3,4 3,7 3,3 1,5 1,7 3,8
12-14 4,2 2,2 1,3 1,6 1,8 2,0 - - - - 1,5 1,7 1,5
14-16 1,4 0,0 1,3 1,6 - - - - - 3,3 - 3,4 0,8
16-18 - 3,3 3,8 0,0 - 2,0 - - - 3,3 1,5 - 1,3
18-20 - 1,1 - - - - - - - - 1,5 1,7 0,4
20-22 - - - 1,6 - - - - - - - - 0,1
22-24 - - 1,3 - - - - - - - - 1,7 0,3

Podsumowanie dotyczące wiatru
W lotnictwie bardzo ważne jest poznanie przeważających kierunków wiatru i kierun-

ku wiatru o największych średnich prędkościach. Jak było już wspomniane najdogodniej-
szą sytuacją w chwili startu bądź lądowania statku powietrznego jest wystąpienie wiatru 
czołowego. Niekorzystny, uniemożliwiający manewr startu i lądowania jest wiatr silny 
i bardzo silny wiejący pod dużym kątem (45-90°) w stosunku do drogi startowej, gdyż 
powoduje znaczne znoszenie samolotu z kursu i może spowodować nietrafienie przez pi-
lota w płytę pasa startowego.

Przedstawiona w powyższych rozdziałach charakterystyka warunków anemometrycz-
nych, uwzględniająca kierunek wiatru i jego prędkość pozwala wyciągnąć wnioski odno-
śnie ich wpływu na aktywność lotniczą. Aby w praktyczny sposób odnieść się do zasad-
ności wytyczonego kierunku drogi startowej, sporządzono wykres obciążenia wiatrowe-
go dla ośmiu kierunków, uwzględniając kierunek pasa startowego. Na zamieszczonym ry-
sunku widać, że najdogodniejszą orientacją drogi startowej, jeżeli brano by pod uwagę 
tylko sam kierunek wiatru, byłoby usytuowanie jej z zachodu na wschód. Wiadomo, że 
droga startowa na poznańskim lotnisku ma dwa kierunki podejścia, kierunek geograficz-
ny 108°(oznaczonym numerem 11) i kierunek geograficzny 288° (oznaczonym numerem 
29), w przybliżeniu jest więc zorientowana z kierunku WNW na kierunek ESE.

Takie usytuowanie drogi startowej wydaje być się prawidłowe, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę średnie prędkości wiatru z poszczególnych kierunków oraz częstość występowa-
nia wiatru silnego i bardzo silnego dla danego kierunku wiatru. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy stwierdzono, iż wiatr o najwyższej średniej rocznej prędkości wieje z kie-
runku WNW, a więc kierunku równoległego do osi pasa startowego. Również z tego kie-
runku największy roczny udział mają wiatry silne i bardzo silne. Przy ułożeniu pasa star-
towego na linii WNW-ESE, najniebezpieczniejszymi kierunkami wiatru są kierunek NNE 
i SSW, łączna częstość występowania wiatru z tych kierunków wynosi w roku zaledwie 
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5,5% i należy do jednej z najniższych. Średnie roczne prędkości wiatru z tych kierunków 
kształtują się na poziomie średniej rocznej dla wszystkich kierunków i osiągają prędkość 
ok. 4,3 m/s. Z kierunków prostopadłych do osi pasa startowego w ciągu całego okresu 
badawczego nie zanotowano wiatru bardzo silnego, a wiatr silny miał nieznaczny udział 
w przypadku kierunku NNE 0,9% i kierunku SSW 2,7%.

Rys. 3. Wykres obciążenia wiatrowego (%) dla ośmiu kierunków na lotnisku 
Poznań-Ławica w latach 1954-1965

Zjawiska ograniczające widzialność

Widzialność zaliczana jest do jednych z podstawowych parametrów określających sto-
pień trudności meteorologicznych warunków lotów. W dolnej warstwie atmosfery kluczo-
wą rolę dla ograniczenia odległości widzenia odgrywa kondensacja pary wodnej i towa-
rzyszące temu mgły, zamglenia oraz opady pod różnymi postaciami.

Tabela 6. Stopień ograniczenia widzialności przez hydrometeory zależny 
od intensywności zjawiska

Zjawiska Słaba Umiarkowana Silna
Zamglenie 10-4 4-2 2-1
Mgła 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,0
Mżawka 3-2 2-1 < 1
Deszcz przelotny 10-6 6-4 < 1
Deszcz jednostajny 5-4 4-2 2-1
Śnieg > 3 3-1,5 1,5-0,5

Mgła
Mgła to zawiesina bardzo drobnych produktów kondensacji pary wodnej (kropelek 

wody, kryształków lodu) w dolnej warstwie atmosfery, blisko powierzchni ziemi, zmniej-
szająca zasięg widzialności poziomej poniżej 1 km.

M g ł y  r a d i a c y j n e  obserwowane są najczęściej nad lądem głównie w godzinach 
wieczornych, nocnych i rannych w sytuacji, gdy niebo jest bezchmurne i wieje słaby wiatr. 
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M g ł a  a d w e k c y j n a  tworzy się, kiedy nad wychłodzone podłoże napływają ciepłe 
i wilgotne masy powietrza.

Mgła w dużym stopniu utrudnia start i lądowania samolotów, może również spowo-
dować chwilowe wyłączenia lotniska z obsługi operacji lotniczych. Podczas mgły nie-
możliwe staje się odnalezienie celu na ziemi a kontrola lotu na trasie jest bardzo utrud-
niona.

W zależności od stopnia intensywności, skutkującym określonym spadkiem widzial-
ności, mgły dzieli się na:

 – słabe – przy których zakres widzialności poziomej waha się od 500 do mniej niż 
1000 m;

 – umiarkowane – z zakresem widzialności poziomej w przedziale od 200 do 500 m;
 – gęste – przy których widzialność pozioma jest mniejsza od 200 m.

Rozkład dobowy występowania mgły
Dla działalności lotniczej bardzo cenne i przydatne powinno być posiadanie wiedzy, 

w jakich godzinach najczęściej na danym lotnisku można spodziewać się wystąpienia 
mgły. Dzięki takiej wiadomości obsługa naziemna i personel latający wiedzą, kiedy mogą 
spodziewać się utrudnień spowodowanych spadkiem widzialności.

Charakterystyką przebiegu dobowego mgły jest średnia liczba dni w przedziałach go-
dzinnych.

Dla wyznaczenia średniej liczby dni, w których w poszczególnych przedziałach go-
dzinnych doby występowała mgła, zsumowano liczbę wystąpień tego zjawiska w tychże 
przedziałach w latach 1954-1965, dzieląc później otrzymane w ten sposób wartości przez 
liczbę lat badanego okresu.

Największa liczba dni z mgłą w badanym wieloleciu występowała we wczesnych go-
dzinach rannych i nocnych (średnio ok. 20 dni w roku), z maksimum między 500 a 600, 
wynoszącym 27,3 dni w roku. Równie dużo takich dni obserwowano w przedziałach go-
dzinnych między 600 a 700

 
(średnio 26,9 dni w roku), a także między 700

 
a 800 (średnio 27,1 

dni w roku).
Do zaniku mgły, zwłaszcza w przypadku mgieł radiacyjnych dochodzi bardzo często 

po wschodzie słońca. Docierająca do powierzchni terenu energia słoneczna, nagrzewa 
podłoże, a ono oddając ciepło do atmosfery ogrzewa przyziemną warstwę powietrza, pro-
wadząc do wzrostu temperatury i zanikania mgły. Dlatego największą średnią liczbę dni 
z mgłą notuje się w godzinach nocnych i rannych, przed wschodem słońca. Z uwagi na 
zmiany długości dnia w ciągu roku można obserwować w poszczególnych miesiącach 
przesunięcia maksimów średniej liczby dni z mgłą.

Najmniejsza liczba dni z mgłą w latach 1954-1965 przypadała na przedział godzinny 
między 1400 a 1500, wynosząc średnio 5,8 dni w roku. Stosunkowo niska średnia liczba 
dni z mgłą w badanym wieloleciu obserwowana była od godziny 1200 do 2200. W prze-
działach godzinnych pomiędzy 1200 a 2200 średnia liczba dni z mgłą nie przekraczała 10 
dni i była wyższa (nie licząc minimum) od 6 dni.
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Tabela 7. Przebieg roczny średniej liczby dni z mgłą w przedziałach godzinnych na 
lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 1,3 1,6 1,2 0,1 0,3 - 0,3 0,3 0,9 4,0 3,1 1,5 14,6
1-2 1,3 1,8 1,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,5 1,1 4,4 2,9 1,8 16,1
2-3 1,3 1,9 1,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,3 4,4 3,2 1,8 18,4
3-4 1,5 2,0 1,9 0,7 1,0 1,0 1,4 1,1 1,4 4,6 3,4 1,8 21,8
4-5 1,6 1,9 2,3 1,4 1,1 1,2 1,8 1,2 1,9 5,0 3,5 1,8 24,5
5-6 2,1 2,2 2,3 1,6 1,1 0,7 1,7 1,9 2,8 5,5 3,7 1,9 27,3
6-7 1,8 2,6 2,7 1,7 0,6 0,3 0,9 1,6 3,1 5,3 4,3 2,1 26,9
7-8 2,4 3,0 2,7 1,1 0,3 - 0,8 0,8 3,1 5,1 5,3 2,5 27,1
8-9 2,4 2,8 2,3 0,7 0,1 - 0,3 0,6 1,9 4,3 4,9 2,7 22,8
9-10 2,1 2,5 1,8 0,5 - - - 0,3 0,9 2,8 4,4 2,5 17,8
10-11 1,7 1,6 1,5 0,1 - - - - 0,4 1,8 3,4 2,0 12,4
11-12 1,8 1,3 0,9 - - - - - 0,3 0,8 2,9 1,8 9,8
12-13 1,5 0,9 0,3 - - - - - - 0,6 2,2 1,5 7,0
13-14 1,3 0,9 0,3 - - - - - - 0,3 1,8 1,3 6,1
14-15 1,4 0,9 0,2 - - - - - - 0,3 1,8 1,2 5,8
15-16 1,5 0,9 0,2 - - - - - - 0,3 2,0 1,3 6,3
16-17 1,8 1,0 0,3 - - - - - - 0,5 1,7 1,4 6,8
17-18 1,8 1,1 0,4 - - - - - - 0,8 1,8 1,2 7,1
18-19 1,5 1,3 0,5 - - - - - - 0,8 1,8 1,3 7,3
19-20 1,5 1,5 0,4 - - - - - - 1,0 1,9 1,3 7,6
20-21 1,5 1,6 0,4 - - - - - - 1,8 1,9 1,2 8,3
21-22 1,3 1,6 0,5 - - - - - - 2,2 2,0 1,3 8,8
22-23 1,5 1,7 0,8 - - - - 0,1 - 2,8 2,3 1,3 10,4
23-24 1,5 1,8 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3,0 2,3 1,4 11,6

Przebieg roczny występowania mgieł
W badanym wieloleciu średnia roczna liczba dni z mgłą wynosiła 55,1. Mgły na po-

znańskim lotnisku tworzyły się najczęściej od października do lutego. Maksimum ich wy-
stępowania przypadało na październik, liczba dni z mgłą dla tego miesiąca wynosiła 115, 
co daje średnią 9,6 dni dla całego wielolecia.

Wartości współczynnika korelacji pomiędzy liczbą przypadków wiatru z danego kie-
runku a liczbą przypadków z tym kierunkiem wiatru i mgłą zestawiono w poniższej ta-
beli. Otrzymane w rezultacie wyniki wskazują na istotną zależność występowania mgły 
z danym kierunkiem wiatru. Wartości współczynnika korelacji są dość wysokie (w 9 mie-
siącach przewyższają 0,5), wahają się od 0,28 w czerwcu do 0,79 w maju. Współczynnik 
„całoroczny” wynoszący 0,64 mówi o dość wyraźnym związku współwystępowania mgły 
z określonym kierunkiem wiatru.
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Tabela 8. Średnia liczba dni z mgłą na lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Rok
5,8 5,5 4,4 2,0 2,1 1,6 2,4 2,3 4,2 9,6 8,8 6,4 55,1

Tabela 9. Średnia liczba godzin z mgłą na lotnisku Poznań-Ławica w poszczególnych 
miesiącach wielolecia 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
30,2 32,3 25,9 6,8 4,0 2,5 6,0 7,4 15,9 56 62,7 32,6 282,1

Tabela 10. Średnia liczba dni z mgłą o różnej intensywności na lotnisku Poznań-Ławica w latach 
1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Słaba 4,7 4,6 3,5 1,7 1,7 1,0 2,0 1,6 2,9 7,8 8,1 5,5 45,0
Umiarkowana 2,8 3,5 3,1 1,1 0,8 0,4 1,1 1,3 2,5 6,1 5,4 3,9 32,0
Gęsta 1,1 1,9 1,3 0,8 0,4 0,1 0,3 0,8 1,8 5,0 3,4 1,8 18,7

Tabela 11. Udział (%) liczby dni z mgłą o różnym czasie trwania (godz.) na lotnisku 
Poznań-Ławica w latach 1954-1965

L.godz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-0,5 7,4 3,0 7,5 - 4,3 16,7 6,9 - 3,9 3,5 5,7 5,3 5,0

0,5-1,0 4,4 - 1,9 8,3 21,7 0,0 20,7 10,7 5,9 5,2 3,8 7,9 5,9
1-2 11,8 19,4 13,2 25,0 26,1 55,6 17,2 35,7 21,6 13,9 11,3 17,1 17,7
2-4 29,4 28,4 20,8 33,3 34,8 27,8 37,9 25,0 33,3 15,7 16,0 22,4 24,0
4-6 14,7 14,9 15,1 20,8 13,0 - 17,2 10,7 15,7 24,3 17,9 15,8 16,9
6-8 2,9 9,0 9,4 8,3 - - - 17,9 7,8 12,2 9,4 5,3 7,9
8-10 7,4 7,5 11,3 4,2 - - - - 7,8 11,3 11,3 11,8 8,4
10-12 8,8 6,0 11,3 - - - - - - 8,7 5,7 7,9 5,8
12-14 4,4 1,5 3,8 - - - - - 2,0 0,9 2,8 - 1,7
14-16 - 1,5 1,9 - - - - - - 1,7 0,9 2,6 1,1
16-18 2,9 - 1,9 - - - - - - - 4,7 0,0 1,2
18-20 4,4 - 1,9 - - - - - - - 2,8 2,6 1,4
20-22 - 3,0 - - - - - - - 0,9 4,7 - 1,2
22-24 1,5 6,0 - - - - - - 2,0 1,7 2,8 1,3 1,8

Tabela 12. Częstość (%) występowania mgły przy określonej prędkości wiatru

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-2 60,0 63,8 63,6 60,0 50,0 50,0 72,7 66,7 78,1 62,5 67,1 58,8 64,0

> 2-5 31,7 21,3 29,5 25,0 33,3 50,0 27,3 33,3 21,9 36,1 30,6 33,3 30,2
> 5-10 8,3 14,9 6,8 15,0 16,7 0,0 - - - 1,4 2,4 7,8 5,8
> 10-15 - - - - - - - - - - - - -

> 15 - - - - - - - - - - - - -

Tabela 13. Współczynnik korelacji między liczbą przypadków wiatru z danego 
kierunku a liczbą przypadków z tym kierunkiem wiatru i mgłą

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0,56 0,35 0,5 0,57 0,79 0,28 0,61 0,53 0,55 0,72 0,68 0,65 0,64
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Tabela 14. Współczynnik korelacji pomiędzy liczbą przypadków wiatru 
z określonego przedziału prędkości a liczbą przypadków z tą prędkością wiatru 
i mgłą

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0,59 0,53 0,32 0,65 0,84 0,78 0,6 0,72 0,64 0,82 0,69 0,6 0,55

W badanym okresie stwierdzono nieznaczny wzrost liczby dni i godzin z mgłą. Śred-
ni wzrost wyniósł 0,15 dnia na rok (A = 0,15), co daje w ciągu 12 lat wzrost o 1,8 dni, 
a zwiększanie się liczby godzin z mgłą o A = 4,18 godz. na rok (50,16 przez 12 lat):

L. dni z mgłą y = 0,1503x + 54,106 R2 = 0,0073
L. godzin z mgłą y   = 4,1815x + 254,92 R2 = 0,03188

Opad silny
Opady o bardzo dużym natężeniu należą do kolejnej grupy zjawisk atmosferycznych 

ograniczających widzialność. Ich wystąpienie niesie ze sobą zagrożenia dla działalności 
lotniczej wynikające z faktu obniżenia pola widzenia. W niniejszym podrozdziale doko-
nano charakterystyki silnych opadów uwzględniając ich następujące rodzaje: deszcz, 
śnieg, śnieg z deszczem i mżawkę.

Stopień ograniczenia widzialności przez opad o dużej intensywności przedstawia po-
niższa tabela 15.

Tabela 15. Stopień ograniczenia widzialności 
przez opady o dużej intensywności (Szewczak, 
2007)

Rodzaj opadu Widzialność w km
Mżawka < 1
Deszcz przelotny < 1
Deszcz jednostajny 2-1
Śnieg 1,5-0,5

Warto podkreślić, iż szczególnie niebezpieczne są opady śniegu i mżawki, gdyż obni-
żają widzialność dużo bardziej niż deszcz. Śnieg w odróżnieniu od deszczu jest opadem 
stałym i nieprzejrzystym. Mżawka z kolei składa się z dużo mniejszych kropelek wody, 
które silniej zmniejszają pole widzenia niż duże krople deszczu.
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Tabela 16. Przebieg roczny średniej liczby dni z opadem silnym w przedziałach 
godzinnych na lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 - - 0,1 - 0,1 - - - - 0,1 0,1 - 0,4
1-2 - - - - - - 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,3
2-3 - - - 0,1 - - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,4
3-4 - - - - - - - - - - 0,2 - 0,2
4-5 0,1 - - - - - 0,1 - - - 0,2 - 0,4
5-6 0,1 - - - - - - - - - 0,2 - 0,3
6-7 0,1 - - - - - 0,1 - - - 0,1 - 0,3
7-8 - 0,1 - - - - 0,1 - - - - - 0,2
8-9 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,1 0,3
910 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,1 0,3

10-11 - 0,1 - - - 0,1 0,2 - - - 0,1 0,1 0,6
11-12 - - - - 0,1 0,2 0,2 0,2 - 0,1 - - 0,8
12-13 - - - - 0,1 0,1 0,3 - 0,1 0,1 - 0,1 0,7
13-14 - - - - - 0,2 0,2 - 0,2 - 0,1 - 0,7
14-15 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - 0,6
15-16 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 - - - 0,1 - - 0,1 0,9
16-17 - 0,1 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,2 - 0,1 0,1 0,8
17-18 - 0,2 - - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1 1,0
18-19 - 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,2 1,2
19-20 - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,2 0,8
20-21 - - - 0,1 0,1 0,1 - 0,3 - - 0,1 0,1 0,8
21-22 - - - - 0,1 - - - 0,2 - 0,2 - 0,5
22-23 - - - - - - - - - - 0,2 - 0,2
23-24 - - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,1 - 0,3

Tabela 17. Średnia liczba dni z opadem silnym na lotnisku Poznań-Ławica w 
latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0,7 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 0,8 0,2 0,9 0,5 8,3

Tabela 18. Średnia liczba godzin z opadem silnym na lotnisku Poznań-Ławica 
w latach 1954 -1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0,3 0,6 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 1,1 0,6 4,7

Zamieć śnieżna
Zamieć śnieżna to zjawisko dość złożone polegające na przenoszeniu przez wiatr śnie-

gu już spadłego oraz śniegu aktualnie padającego Związane jest najczęściej z przemiesz-
czaniem się cyklonów lub zatok niskiego ciśnienia. Rodzaj i charakter zamieci śnieżnych 
zależy od ilości wypadłego śniegu, od grubości pokrywy śnieżnej śniegu już spadłego, 
jak również od kierunku i prędkości wiatru, od temperatury i wilgotności powietrza oraz 
warunków fizycznogeograficznych (Wróbel, 2000). Rozróżnia się dwa rodzaje zamieci 
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śnieżnej, zamieć śnieżną wysoką i zamieć śnieżną niską. Zamieć śnieżna niska występu-
je, gdy nie obserwuje się opadów śniegu, a śnieg jest wyłącznie podrywany turbulentny-
mi ruchami powietrza z powierzchni gruntu na wysokość do 2 metrów i przenoszony po-
ziomo.

Z a m i e ć  ś n i e ż n a  w y s o k a  obserwowana jest, kiedy silny i porywisty wiatr 
unosi śnieg na wysokość przekraczającą 2 m.

Zamieć śnieżna oprócz ograniczenia widzialności stwarza dodatkowo zagrożenie zwią-
zane z dużą prędkością wiatru, jaka jej towarzyszy. W badanym wieloleciu średnia rocz-
na liczba dni z zamiecią śnieżną wyniosła 2,2. W ciągu roku zjawisko to obserwowane 
jest przez okres pięciu miesięcy, od listopada do marca. Największą liczbę dni z zamie-
cią notuje się w lutym (średnio 0,9), a najmniejszą w listopadzie i grudniu, średnio po 0,2 
dnia. Najwięcej dni (8) z zamiecią śnieżną zanotowano w 1965 roku. W 1954, 1961 i 1964 
roku zjawisko to nie wystąpiło w ogóle.

Średni roczny czas trwania zamieci śnieżnej to 15,3 godzin. Najwięcej godzin (śred-
nio 6,6) z tym zjawiskiem notuje się w marcu, a najmniej (średnio 0,7) w listopadzie. 
W roku 1965 obserwowano największą (83,1) liczbę godzin z zamiecią. Dla całego okre-
su badawczego można stwierdzić wzrost liczby godzin z zamiecią śnieżną o 4,08 godz. 
na rok, czyli 48,96 godzin w ciągu 12 lat.

Całkowity czas trwania zamieci w ciągu doby wynosi najczęściej od 2 do 4 i od 4 do 
6 godzin (po 23% dni w roku o takim czasie trwania). W marcu przeważają zamiecie 
utrzymujące się od 22 do 24 godzin (28,6%). Po uwzględnieniu pojedynczych przypad-
ków tego zjawiska można stwierdzić, że zarówno w roku jak i w poszczególnych miesią-
cach przeważają zamiecie śnieżne trwające od 2 do 4 godzin, stanowiąc w roku 30% przy-
padków. W marcu nadal obserwuje się duży udział zamieci śnieżnych trwających 22-24 
godziny (22,2%), ale nie mają one już przewagi, tracą ją na korzyść zamieci utrzymują-
cych się 2-4 godziny, które stanowią w tym miesiącu 33,3%.

Dla wyznaczenia średniej liczby dni, w których w poszczególnych przedziałach go-
dzinnych doby występowała zamieć śnieżna, zsumowano liczbę wystąpień tego zjawiska 
w tychże przedziałach w latach 1954-1965, dzieląc później otrzymane w ten sposób war-
tości przez liczbę lat badanego wielolecia.

W badanym okresie stwierdzono wzrost liczby dni z zamiecią śnieżną. Średni wzrost 
wyniósł 0,32 dnia na rok (A = 0,32), co daje w ciągu 12 lat wzrost o 3,84 dni. Stwierdzo-
no zwiększanie się liczby godzin z zamiecią śnieżną o 4,08 godz. na rok (A = 4,08), czy-
li 48,96 godzin przez 12 lat:

L. dni z zamiecią y = 0,3287x + 0,0303 R2 = 0,2352
L. godzin z zamiecią y = 4,0827x - 10,996 R2 = 0,3596

Tabela 19. Średnia liczba godzin z zamiecią śnieżną na lotnisku Poznań-Ławica 
w latach 1954 -1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
3,5 3,2 6,6 - - - - - - - 0,7 1,5 15,3
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Tabela 20. Przebieg roczny średniej liczby dni z zamiecią śnieżną w przedziałach 
godzinnych na lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 0,7 0,1 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,3
1-2 0,7 0,1 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,3
2-3 0,6 0,1 0,5 - - - - - - - 0,1 0,1 1,3
3-4 0,6 0,1 0,5 - - - - - - - 0,2 0,1 1,4
4-5 0,6 0,1 0,5 - - - - - - - 0,2 0,1 1,4
5-6 0,6 0,2 0,5 - - - - - - - 0,2 0,1 1,5
6-7 0,5 0,3 0,4 - - - - - - - 0,2 0,1 1,4
7-8 0,4 0,3 0,4 - - - - - - - 0,1 0,1 1,3
8-9 0,4 0,2 0,4 - - - - - - - 0,1 0,1 1,2
9-10 0,4 0,2 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,1
10-11 0,4 0,1 0,5 - - - - - - - - 0,1 1,1
11-12 0,4 0,1 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,0
12-13 0,4 0,1 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,0
13-14 0,5 0,1 0,4 - - - - - - - - - 1,0
14-15 0,5 - 0,3 - - - - - - - - - 0,8
15-16 0,5 - 0,3 - - - - - - - - - 0,8
16-17 0,7 0,1 0,3 - - - - - - - - - 1,1
17-18 0,7 0,1 0,3 - - - - - - - - 0,1 1,2
18-19 0,7 0,1 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,3
19-20 0,6 0,1 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,2
20-21 0,6 0,2 0,4 - - - - - - - - 0,2 1,3
21-22 0,6 0,2 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,3
22-23 0,6 0,2 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,3
23-24 0,6 0,1 0,4 - - - - - - - - 0,1 1,2

Tabela 21. Udział (%) przypadków zamieci śnieżnej o różnym czasie trwania na lotnisku 
Poznań-Ławica w latach 1954-1965

Godz I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-0,5 - - - - - - - - - - - - -
0,5-1. - 30,0 - - - - - - - - - - 10,0

1-2 14,3 10,0 11,1 - - - - - - - - - 10,0
2-4 42,9 10,0 33,3 - - - - - - - 50,0 50,0 30,0
4-6 14,3 20,0 11,1 - - - - - - - 50,0 - 16,7
6-8 - 10,0 11,1 - - - - - - - - - 6,7

8-10 - 10,0 - - - - - - - - - - 3,3
10-12 - 10,0 11,1 - - - - - - - - - 6,7
12-14 14,3 - - - - - - - - - - 50,0 6,7
14-16 - - - - - - - - - - - - -
16-18 - - - - - - - - - - - - -
18-20 - - - - - - - - - - - - -
20-22 - - - - - - - - - - - - -
22-24 14,3 - 22,2 - - - - - - - - - 10,0
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Mżawka
Mżawka należy do opadów szczególnie utrudniających funkcjonowanie działalności 

lotniczej, mogących powodować znaczne ograniczenie widzialności, niekiedy nawet po-
niżej kilku metrów.

Mżawka jako opad bardzo drobnych kropelek wody, padających gęsto, których śred-
nice nie przekraczają 0,5 mm znacznie bardziej ogranicza widzialność niż duże krople 
deszczu. Co ważne dla lotnictwa, zjawisku temu towarzyszy dodatkowo niska podstawa 
chmur, której wystąpienie podczas wykonywania manewru lądownia jest szczególnie nie-
bezpieczne.

Mżawka jako opad ograniczający widzialność, któremu zazwyczaj towarzyszy niska 
podstawa chmur zaliczana jest do zjawisk atmosferycznych wyjątkowo niebezpiecznych 
dla wykonywania operacji lotniczych.

Tabela 22. Średnia liczba godzin z mżawką na lotnisku Poznań-Ławica w latach 
1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
17,4 14 9,2 8,3 3,5 2,3 1,2 2,5 1,6 12,6 32,9 21,7 127,2

Tabela 23. Przebieg roczny średniej liczby dni z mżawką w przedziałach godzinnych na 
lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 1,0 1,1 0,6 0,4 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,3 1,7 1,1 6,6
1-2 0,8 1,0 0,4 0,4 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,7 1,8 0,9 6,4
2-3 0,5 0,9 0,3 0,4 0,1 0,1 - 0,1 0,3 0,8 1,8 0,8 6,1
3-4 0,8 1,0 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 1,3 1,8 1,0 7,6
4-5 1,1 0,8 0,3 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 - 1,1 2,0 1,3 7,9
5-6 1,0 0,5 0,3 0,8 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 1,8 1,4 8,1
6-7 0,9 0,6 0,7 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 1,5 1,4 8,3
7-8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 1,5 1,2 8,5
8-9 0,9 0,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 1,4 2,2 1,3 9,6
9-10 1,1 0,7 0,8 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 2,3 1,2 9,4
10-11 1,0 0,9 0,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 1,0 2,2 1,0 8,3
11-12 1,2 0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 1,9 1,0 7,0
12-13 1,1 0,6 0,8 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 2,3 1,3 7,8
13-14 0,8 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 - 0,8 2,1 1,2 7,7
14-15 0,7 0,7 0,8 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 - 0,4 1,9 1,2 6,6
15-16 0,7 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 - 0,5 1,3 1,6 6,3
16-17 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 - 0,3 1,4 1,7 6,9
17-18 1,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 - - 0,6 1,4 1,6 6,8
18-19 1,1 0,8 0,4 0,3 0,3 0,1 - 0,2 - 0,7 1,3 1,2 6,2
19-20 1,3 0,8 0,3 0,4 0,2 0,2 - 0,2 - 0,7 1,4 1,1 6,4
20-21 0,9 1,0 0,3 0,5 0,2 0,2 - 0,1 - 0,8 1,3 1,2 6,4
21-22 1,1 0,8 0,4 0,5 0,2 0,2 - 0,1 - 0,7 1,8 1,3 7,0
22-23 1,3 0,9 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 1,8 1,3 7,0
23-24 1,1 0,8 0,4 0,3 - 0,1 - 0,1 0,1 0,4 1,3 1,1 5,8
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Średnia roczna liczba dni z mżawką na poznańskim lotnisku osiąga wartość 35,5. Zja-
wisko to najczęściej obserwuje się w chłodnej połowie roku. Najwięcej dni z mżawką no-
towanych jest w listopadzie, średnio 6,8 dni. Niewiele dni z tym zjawiskiem występuje 
od maja do września, z minimum w lipcu, wynoszącym średnio 0,7 dnia. Największą licz-
bę dni (50) z opadem mżawki obserwowano w 1964, a najniższą (odpowiednio 21 i 22 
dni) w 1963 i 1959 roku. W całym badanym okresie stwierdzono znaczny wzrost liczby 
dni z tym zjawiskiem, średnio o 1,04 dnia na rok, co daje w ciągu 12 lat zwiększenie licz-
by dni z mżawką o 12,48.

Średnia roczna liczba godzin z opadem mżawki wynosi 127,2. Zjawisko to najdłuż-
szy czas trwania osiąga w chłodnej połowie roku. Najwięcej godzin (średnio 32,9) 
z mżawką występuje w listopadzie.

W całym analizowanym wieloleciu stwierdzono wzrost godzin z mżawką o wartość 5,77 
godz. na rok (A = 5,77, R2 = 0,1735), czyli 69,24 godzin w ciągu 12 lat: y = 5,7736x +  89,635.

Burze
Burze stanowią ogromne zagrożenie dla działalności lotniczej. Meteorologiczne wa-

runki lotu w strefie aktywności burzowej są bardzo niekorzystne, stąd loty w samych 
chmurach burzowych i w ich pobliżu są zabronione (Jafernik i inni, 2000).

Tak duże niebezpieczeństwo dla wykonywania operacji lotniczych w trakcie burz wy-
nika z tego, iż zjawisku temu towarzyszą takie zagrożenia jak: bardzo silna turbulencja, 
powodująca gwałtownie rzucanie statkiem powietrznym; wyładowania elektryczne w po-
staci błyskawic (mogące uszkodzić sprzęt radionawigacyjny); opady o dużym natężeniu; 
opady gradu; intensywne oblodzenie w samej chmurze burzowej; gwałtowne zmiany pręd-
kości i kierunku wiatru opisywane jako zjawiska szkwału, uskoku wiatru, porywów wia-
tru; down burst (silny opadający prąd chłodnego powietrza pod chmurą burzową); inten-
sywne prądy pionowe wewnątrz i w obrębie chmur Cumulonimbus (przekraczające nie-
kiedy prędkość 50 m/s).

Pod względem genetycznym burze dzielimy na wewnątrzmasowe (konwekcyjne, ad-
wekcyjne) i frontowe. Burze wewnątrzmasowe obserwuje się w obrębie jednolitej masy 
powietrza. Do ich powstania dochodzi zazwyczaj nad lądem w ciepłej połowie roku. Cha-
rakterystyczne jest to, że rozwój burz wewnątrzmasowych podlega wyraźnemu przebie-
gowi dobowemu. Burze te zjawiają się najczęściej w godzinach popołudniowych i zani-
kają wieczorem. Burze frontowe, jak wskazuje sama nazwa, powstają na linii frontu roz-
dzielającego masy powietrza o różnych cechach. Zjawisko burz frontowych znacznie bar-
dziej utrudnia wykonywania operacji lotniczych, ze względu na to, że powstałe na linii 
frontu komórki burzowe są trudniejsze do ominięcia przez statek powietrzny, a ich wy-
stąpienie na trasie przelotu stwarza poważną przeszkodę dla wykonania zadania lotnicze-
go.

Średni roczny czas trwania burzy to 30,2 godziny. Największa liczba godzin z tym 
zjawiskiem występuje w lipcu (średnio 8,2 godz.), a najmniejsza w marcu i listopadzie 
(średnio po 0,1 godz.). Średni czas trwania burzy w dniu z burzą dla całego wielolecia 
wynosi 1,5 godz., najdłuższy jest w lipcu (1,6 godz.), a najkrótszy w listopadzie (0,3 godz.). 
W wypadku pojedynczych przypadków burz średni czas ich trwania wynosi 1,3 godz., 
najwyższe wartości osiąga w kwietniu (1,5 godz.), a najniższe w listopadzie (0,3 godz.). 
W badanym wieloleciu najwięcej godzin (57,6) z burzą zanotowano w 1961 roku, a naj-
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mniej (15,7) w 1956. Na podstawie analizy danych z lat 1954-1965 stwierdzono zwięk-
szenie się liczby godzin z burzą o 1,79 godz. na rok, czyli 21,48 w ciągu 12 lat.

Łączny czas trwania burzy w dniu z burzą wynosi najczęściej od 31 do 60 minut 
(26,1% dni o takim czasie trwania tego zjawiska dla całego wielolecia). Stosunkowo dużo 
jest również dni, w ciągu których burze trwają od 1 do 30 minut i od 1 do 2 godzin (od-
powiednio 24,1% i 24,5%). W lipcu, miesiącu o najwyższej średniej liczbie dni z burzą 
i burz, przeważają dni z burzami trwającymi od 1 do 2 godzin. Kwiecień, miesiąc, dla 
którego obserwowano najdłuższy średni czas trwania pojedynczych przypadków burz, 
charakteryzuje przewaga liczby dni z burzą, podczas których burze utrzymują się przez 
2-4 godziny. W pojedynczych przypadkach burz w całym badanym wieloleciu obserwu-
je się przewagę burz trwających 1-2 godziny (30,6% przypadków). Największe utrudnie-
nia w ruchu lotniczym stwarzają burze trwające długo. Najczęściej burze o czasie trwa-
nia 4-6 godzin pojawiają się w kwietniu, stanowiąc w tym miesiącu 10% przypadków. 
Burz trwających powyżej 6 godzin nie obserwuje się w ogóle.

Burze najczęściej obserwowane są w późnych godzinach popołudniowych i wieczor-
nych. Najbardziej prawdopodobną sytuacją jest ich wystąpienie między 1800

 
a 1900 (praw-

dopodobieństwo wystąpienia 8,2%), najmniej między 900 a 1000 i 1000 a 1100
 
(prawdopo-

dobieństwo po 0,9%). W lipcu, miesiącu o najwyższej średniej liczbie dni z burzą i burz, 
zjawisko to notuje się najczęściej między 1900 a 2000.

Rys. 4. Przebieg roczny liczby przypadków burzy na lotnisku Poznań-Ławica 
w latach 1954-1965
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Tabela 24. Przebieg roczny średniej liczby dni z burzą w przedziałach godzinnych na 
lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 - - 0,1 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5 0,3 - - - 2,3
1-2 - - - 0,3 0,1 0,3 0,8 0,4 0,2 0,1 - - 2,1
2-3 - - - 0,2 - 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 - - 1,6
3-4 - - - - 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 - - - 1,4
4-5 - - - - 0,1 - 0,4 0,2 0,2 0,1 - - 0,9
5-6 - - - 0,1 0,3 - 0,3 0,1 0,3 - 0,1 - 1,2
6-7 - - - 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 - - - 1,1
7-8 - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 - 0,1 - 1,0
8-9 - - - 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 - - - 0,8
9-10 - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 0,5
10-11 - - - - 0,2 0,2 0,1 - 0,1 - - - 0,5
11-12 - - - - 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 - - - 0,8
12-13 - - - - 0,2 0,3 0,5 0,3 - - - - 1,3
13-14 - - - - 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 - - - 1,2
14-15 - - - 0,1 0,5 0,7 0,8 0,6 0,1 - - - 2,8
15-16 - - - 0,1 0,3 0,8 1,0 0,7 0,1 - - - 2,8
16-17 - - - 0,1 0,3 0,9 0,8 0,6 0,3 - - - 2,9
17-18 - - - 0,2 0,5 1,3 1,0 0,7 0,5 - - - 4,1
18-19 - - - 0,1 0,7 1,3 1,3 0,8 0,3 - - - 4,3
19-20 - - - 0,3 0,7 0,8 1,3 0,8 0,3 0,1 - - 4,3
20-21 - - - 0,2 0,8 0,8 1,2 0,8 0,3 0,1 - - 4,1
21-22 - - - 0,1 0,8 0,9 1,0 1,1 0,3 - - - 4,2
22-23 - - - 0,1 0,8 0,9 0,5 0,8 0,4 - - - 3,6
23-24 - - 0,1 0,1 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 - - 3,0

Udział burz trwających od 2 do 4 godzin odznacza się największym prawdopodobień-
stwem wystąpienia burzy w przedziałach godzinnych: 0-1, 1-2 i 19-20.

Tabela 25. Średnia liczba przypadków burzy na lotnisku Poznań-Ławica w latach 
1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
- - 0,1 1 3,5 5,3 6,2 4,7 2,3 0,3 0,2 - 23,5

Tabela 26. Średni czas (godz.) trwania burz na lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954 -1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
w roku - - 0,1 1,5 4,4 7,1 8,2 5,8 2,8 0,4 0,1 - 30,2
w dniu z burzą - - 0,5 2,2 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 0,3 - 1,5
pojedynczej - - 0,9 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 0,3 - 1,3
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Tabela 27. Udział (%) przypadków burz o różnym czasie trwania na lotnisku Poznań-Ławica w latach 
1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-0,5 - - 50,0 - 34,1 17,2 18,9 21,8 34,5 25,0 100,0 - 23,2

0,5-1,0 - - 50,0 30,0 11,4 35,9 35,1 36,4 20,7 25,0 - - 29,9
1-2 - - - 50,0 43,2 28,1 31,1 21,8 27,6 50,0 - - 30,6
2-4 - - - 10,0 6,8 15,6 10,8 20,0 13,8 - - - 13,0
4-6 - - - 10,0 4,5 3,1 4,1 - 3,4 - - - 3,2
>6 - - - - - - - - - - - - -

Dla całego badanego okresu stwierdzono wzrost liczby dni z burzą, który wyniósł 
średnio 0,54 dnia na rok (A = 0,54), co daje w ciągu 12 lat wzrost o 6,48 dni . W całym 
analizowanym wieloleciu stwierdzono zwiększanie się liczby godzin z burzą o 1,79 godz. 
na rok (A = 1,79), czyli 21,48 godzin w ciągu 12 lat:

L. dni z burzą y = 0,5385x + 16,833 R2 = 0,1176
L. godzin z burzą y = 1,797x + 18,522 R2 = 0,2184

Gołoledź
Zjawiskiem gołoledzi nazywamy gładki, zwarty, zazwyczaj jednorodny, przezroczy-

sty osad lodu, powstający na skutek zamarzania przechłodzonych kropelek mżawki lub 
deszczu na powierzchniach o temperaturze około 0°C (Kossowska-Cezak i inni, 2000).

Gołoledź stwarza szczególne zagrożenie dla działalności lotniczej. Jej wystąpienie 
uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek manewrów na pasach i płycie lotniska, wyłą-
czając tym samym port lotniczy z obsługi ruchu lotniczego.

Wystąpienie gołoledzi na terenie lotniska stwarza ogromne trudności w obsłudze ruchu 
lotniczego. Gołoledź uniemożliwia bowiem wykonywanie jakichkolwiek manewrów na pły-
cie postojowej lotniska i na pasach startowych. Zjawisko to notowane jest wyłącznie 
w chłodnej połowie roku, od listopada do lutego. Średnia roczna liczba dni z gołoledzią wy-
nosi 2,4. Najwięcej tego typu dni (1,3) występuje w styczniu, najmniej (0,2) w listopadzie. 
Największą liczbę dni (po 5) z tym zjawiskiem zanotowano w 1963 i 1964 roku. W roku 
1957 gołoledzi nie obserwowano w ogóle. Dla całego badanego okresu stwierdzono wzrost 
liczby dni z tym zjawiskiem wynoszący 0,25 dnia na rok, czyli 3 dni w ciągu 12 lat.

Średni roczny czas trwania gołoledzi wynosi 17,1. Największa średnia liczba godzin 
z tym zjawiskiem występuje w styczniu (11,7), a najniższa (0,3) w listopadzie. Najwię-
cej godzin (90,7) z gołoledzią zanotowano w 1962 roku. W całym analizowanym wielo-
leciu stwierdzono zwiększenie się liczby godzin z gołoledzią o 1,93 godz. na rok, co daje 
23,16 godzin w ciągu 12 lat.

Łączny czas trwania gołoledzi w dniu z gołoledzią wynosi najczęściej od 2 do 4 go-
dzin (27,6% dni w roku o takim czasie trwania). Co ważne z punktu widzenia długości 
możliwych komplikacji w ruchu lotniczym stosunkowo duży udział (po 13,8%) mają rów-
nież dni, w których zjawisko to trwa 4-6, 6-8 i 8-10 godzin i dni (po 10,3%) o czasie trwa-
nia gołoledzi od 22 do 24 i od 1 do 2 godzin. Najbardziej niekorzystnym pod względem 
długości utrzymywania się tego zjawiska jest styczeń, miesiąc, w którym notuje się naj-
więcej dni z gołoledzią. W styczniu największą frekwencje mają dni (po 20%), podczas 
których gołoledź utrzymuje się od 8 do 10 i od 22 do 24 godzin.
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Tabela 28. Przebieg roczny średniej liczby dni z gołoledzią w przedziałach godzinnych 
na lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 0,1 0,3 - - - - - - - - - 0,1 0,4
1-2 0,2 0,3 - - - - - - - - - 0,1 0,6
2-3 0,3 0,3 - - - - - - - - - 0,1 0,7
3-4 0,3 0,3 - - - - - - - - - 0,2 0,8
4-5 0,4 0,3 - - - - - - - - - 0,2 0,9
5-6 0,4 0,4 - - - - - - - - 0,1 0,3 1,3
6-7 0,1 0,3 - - - - - - - - 0,1 0,3 0,8
7-8 0,2 0,3 - - - - - - - - 0,1 0,4 0,9
8-9 0,3 0,3 - - - - - - - - 0,1 0,3 1,0
9-10 0,3 0,2 - - - - - - - - 0,1 0,2 0,7
10-11 0,3 0,3 - - - - - - - - 0,1 0,1 0,7
11-12 0,2 0,2 - - - - - - - - - 0,1 0,4
12-13 0,2 0,1 - - - - - - - - - 0,1 0,3
13-14 0,2 0,1 - - - - - - - - - 0,1 0,3
14-15 0,1 0,1 - - - - - - - - - - 0,2
15-16 0,1 0,1 - - - - - - - - - - 0,2
16-17 0,1 - - - - - - - - - - - 0,1
17-18 0,1 - - - - - - - - - - - 0,1
18-19 0,1 0,1 - - - - - - - - - - 0,2
19-20 0,1 0,2 - - - - - - - - - 0,1 0,3
20-21 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,1 0,3
21-22 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,1 0,3
22-23 0,1 - - - - - - - - - - 0,1 0,2
23-24 0,1 - - - - - - - - - - 0,1 0,2

Zarówno w roku jak i w miesiącach występowania gołoledź najczęściej notowana jest 
w godzinach rannych. Najbardziej prawdopodobne (10,7%) jest jej pojawienie się mię-
dzy 500 a 600 (podobnie jak mgły i zamieci śnieżnej). Zjawisko to najrzadziej obserwowa-
ne jest między 1600 a 1700 i 1700 a 1800.

Tabela 29. Średnia liczba dni z gołoledzią na lotnisku Poznań-Ławica w latach 
1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
1,3 0,5 - - - - - - - - 0,2 0,5 2,4

Dla całego badanego okresu stwierdzono wzrost liczby dni z gołoledzią. Średni wzrost 
wyniósł 0,25 dnia na rok (A = 0,25), co daje w ciągu 12 lat wzrost o 3 dni. W całym ana-
lizowanym wieloleciu stwierdzono zwiększanie się liczby godzin z gołoledzią o 1,93 godz. 
na rok (A = 1,93), czyli 23,16 godzin w ciągu 12 lat:

L. dni z gołoledzią y = 0,2552x + 0,7576 R2 = 0,3739
L. godzin z gołoledzią y = 1,938x + 4,4615 R2 = 0,0843
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Tabela 30. Udział (%) liczby dni z gołoledzią o różnym czasie trwania na lotnisku 
Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-0,5 - - - - - - - - - - - - -
0,5-1. - 16,7 - - - - - - - - - - 3,4
1-2 13,3 - - - - - - - - - 50 - 10,3
2-4 13,3 50 - - - - - - - - 50 33,3 27,6
4-6 13,3 - - - - - - - - - - 33,3 13,8
6-8 6,7 16,7 - - - - - - - - - 33,3 13,8
8-10 20 16,7 - - - - - - - - - - 13,8
10-12 6,7 - - - - - - - - - - - 3,4
12-14 - - - - - - - - - - - - -
14-16 6,7 - - - - - - - - - - - 3,4
16-18 - - - - - - - - - - - - -
18-20 - - - - - - - - - - - - -
20-22 - - - - - - - - - - - - -
22-24 20 - - - - - - - - - - - 10,3

Tabela 31. Średnia liczba godzin z gołoledzią na lotnisku Poznań-Ławica w latach 
1954 -1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
11,7 2,3 - - - - - - - - 0,3 2,7 17,1

Grad
Opad gradu to kolejne ze zjawisk szczególnie niebezpiecznych dla działalności lotni-

czej, które oprócz ograniczenia widzialności może spowodować mechaniczne uszkodze-
nia samolotu, zmniejszając tym samym jego właściwości aerodynamiczne. Dodatkowo 
opadłe na płytę lotniska i pasy startowe ziarna gradu wpływają również na stan eksplo-
atacyjny lotniska, skutkując zazwyczaj chwilowymi ograniczeniami w ruchu.

Średni czas trwania pojedynczych przypadków gradu waha się od 2 minut w sierpniu 
i we wrześniu do 8,3 minut w lipcu. W miesiącach, w których występuje obserwuje się 
go średnio przez 5,2 minut. Jak widać opad gradu jest zjawiskiem krótkotrwałym zazwy-
czaj nie padającym dłużej niż 10 minut. W badanym okresie zanotowano dwa przypadki 
gradu (w lipcu i listopadzie) trwającego 12 minut.

Podsumowanie i najważniejsze wnioski o wpływie 
zjawisk atmosferycznych na loty i pracę lotniska

O pomyślnym przebiegu każdej operacji lotniczej decydują warunki pogody wystę-
pujące podczas startu, na trasie lotu i w miejscu lądowania statku powietrznego. Wystą-
pienie niesprzyjających warunków pogody w trakcie trwania lotu nie jest tak niebezpiecz-
ne jak w momencie startu czy lądowania statku powietrznego. Start i lądowanie zalicza 
się do najbardziej newralgicznych punktów całej operacji lotniczej. Najbardziej niepożą-
danymi warunkami pogody mogącymi zakłócić bądź uniemożliwić manewr startu czy lą-
dowania są nagłe zmiany kierunku i prędkości wiatru, niska podstawa chmur, ogranicze-
nie widzialności poziomej przy braku specjalistycznego oświetlenia i urządzeń radiona-
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wigacyjnych oraz wystąpienie burzy. Rejon lotniska, w którym odbywa się początkowa 
i końcowa faza lotu jest więc miejscem szczególnym, które wymaga szczegółowej cha-
rakterystyki klimatu, a zwłaszcza tych elementów które mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu lotniczego w obrębie lotniska.

W niniejszej pracy za elementy klimatu utrudniające bądź uniemożliwiające wykony-
wanie manewru startu czy lądowania na lotnisku Poznań-Ławica uznano: prędkość i kie-
runek wiatru, występowanie zjawisk ograniczających widzialność (mgły, opadu silnego, 
zamieci śnieżnej, mżawki) i zjawisk szczególnie niebezpiecznych (burzy, gołoledzi i gra-
du).

Wystąpienie któregokolwiek z omawianych w pracy zjawisk i elementów meteorolo-
gicznych prowadzi do powstania znacznych ograniczeń w obsłudze ruchu lotniczego, 
stwarzając zagrożenie dla statku powietrznego będącego w trakcie lotu jak również w mo-
mencie wykonywania manewru startu bądź lądowania. Uchwycenie prawidłowości wy-
stępowania, zarówno w przebiegu rocznym, jaki i dobowym, niebezpiecznych zjawisk 
i elementów meteorologicznych dla działalności lotniczej jest więc bardzo istotne. Dlate-
go w pracy podjęto próbę wydzielenia okresów, w których warunki meteorologiczne 
w największym stopniu utrudniają pracę poznańskiego portu lotniczego. Wydzielenia 
oparto na łącznej średniej liczbie dni z omawianymi zjawiskami i elementami meteoro-
logicznymi uwzględniając ich przebieg roczny i dobowy.

Tabela 30. Średnia liczba dni z określonymi zjawiskami i elementami meteorologicznymi na 
lotnisku Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiatr 10-15 m/s 3,9 4,8 4,8 3,9 3,4 3,5 2,8 3,9 3,3 2 3,6 3,2
Wiatr > 15 m/s 0,8 0,7 0,2 0,2 0,6 - 0,5 0,2 0,3 - 0,1 0,4
Mgła 5,8 5,5 4,4 2 2,1 1,6 2,4 2,3 4,2 9,6 8,8 6,4
Opad silny 0,7 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 0,8 0,2 0,9 0,5
Zamieć śnieżna 0,5 0,8 0,6 - - - - - - - 0,2 0,2
Mżawka 3,9 3,6 3,1 3,3 1,5 1,5 0,7 1,2 0,8 4,1 6,8 5,0
Burza - - 0,1 1 3,5 5,3 6,2 4,7 2,3 0,3 0,2 -
Gołoledź 1,3 0,5 - - - - - - - - 0,2 0,5
Grad - - - 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 -

16,8 16,3 13,6 11,6 12,2 12,8 13,7 13,5 11,8 16,3 21 16,2

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, iż nie ma miesięcy całkowicie pozba-
wionych dni z niekorzystnymi warunkami pogody dla działalności lotniczej. Na podsta-
wie zbiorczej tabeli uwzględniającej średnią liczbę dni z badanymi w pracy elementami 
i zjawiskami meteorologicznymi można wnioskować, iż najbardziej niekorzystny okres 
dla działalności lotniczej przypada na miesiące od października do lutego. Na tle wspo-
mnianych miesięcy szczególnie wyróżnia się listopad, z największą łączną średnią liczbą 
dni (21) badanych elementów i zjawisk meteorologicznych. Korzystniejsze warunki po-
godowe dla obsługi ruch lotniczego obserwowane są od marca do września, najmniej dni 
z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi dla lotnictwa obserwuje się w kwietniu 
(średnio 11,6) i we wrześniu (średnio 11,8). Od września do lutego największy udział 
w średniej liczbie dni z niekorzystnymi warunkami ma średnia liczba dni z mgłą, w mar-
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cu i w kwietniu średnia liczba dni z wiatrem silnym, a od maja do sierpnia średnia licz-
ba dni z burzami.

Bardzo istotną częścią opracowania było wskazanie przedziałów godzinnych w ciągu 
doby, w których można się najczęściej spodziewać niekorzystnych atmosferycznych wa-
runków lotu. Na podstawie zbiorczych tabel średniej liczby dni z niekorzystnymi warun-
kami pogody dla działalności lotniczej dokonano charakterystyki rozkładu dobowego tych 
warunków w poszczególnych miesiącach.

Tabela 31. Przebieg roczny łącznej średniej liczby dni z niekorzystnymi dla lotnictwa 
elementami i zjawiskami meteorologicznymi w przedziałach godzinnych na lotnisku 
Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0-1 3,9 4,1 3,3 1,0 1,3 0,8 1,0 1,0 1,8 4,8 6,0 3,8 32,7
1-2 3,9 4,5 3,1 1,3 0,9 0,7 1,3 1,3 1,9 5,6 5,9 3,8 34,1
2-3 3,8 4,5 3,5 1,7 1,1 1,2 1,4 1,4 2,3 5,7 6,1 3,8 36,5
3-4 4,4 5,0 3,8 1,8 1,5 1,5 2,3 1,8 2,3 6,2 6,6 3,8 40,9
4-5 5,0 4,8 3,9 2,4 1,8 1,6 2,5 1,8 2,5 6,5 6,8 4,2 43,8
5-6 5,3 5,0 4,1 2,9 2,3 1,1 2,3 2,7 3,7 6,7 6,9 4,8 47,6
6-7 4,7 5,6 4,8 3,3 1,8 0,8 1,5 2,3 4,1 6,8 7,2 4,8 47,5
7-8 5,4 6,3 4,8 2,7 1,8 0,6 1,4 1,6 3,8 6,9 8,3 5,3 48,8
8-9 5,8 6,3 5,1 2,2 1,3 1,1 1,1 1,6 2,8 6,2 8,1 5,8 47,2
9-10 6,0 6,3 5,1 2,2 1,6 0,9 1,2 1,5 1,9 5,2 7,9 5,4 45,1
10-11 5,1 5,5 4,9 1,9 1,4 1,5 1,3 1,4 1,6 3,3 6,8 4,6 39,3
11-12 5,4 4,5 4,3 1,9 1,6 1,7 1,3 1,6 1,4 1,8 6,2 4,1 35,9
12-13 5,4 4,1 4,2 2,2 1,8 1,7 1,8 1,7 1,4 1,9 5,8 4,4 36,3
13-14 4,9 4,5 4,4 2,3 1,9 1,6 2,1 1,6 1,8 1,9 5,5 4,0 36,7
14-15 5,0 4,2 4,1 2,3 2,2 2,8 2,3 2,3 1,3 1,6 5,0 3,7 36,7
15-16 4,8 4,3 3,9 2,6 1,9 2,7 2,3 2,4 1,3 1,5 4,4 4,2 36,3
16-17 5,3 4,3 3,6 2,1 2,3 2,3 2,1 1,8 1,8 1,3 4,3 4,3 35,4
17-18 5,0 4,0 2,9 1,7 2,1 2,4 2,3 1,8 1,6 1,8 4,0 4,0 33,8
18-19 4,8 4,0 2,3 1,3 2,0 2,2 2,1 1,7 1,1 1,9 4,2 3,8 31,5
19-20 4,8 4,0 1,9 1,2 1,6 1,6 2,2 1,6 0,7 2,2 4,5 3,8 30,0
20-21 4,3 4,1 2,2 1,2 1,8 1,3 1,3 1,5 0,3 3 4,4 3,7 29,2
21-22 4,0 3,9 2,1 0,9 1,6 1,3 1,1 1,5 0,6 3,2 4,8 4,0 29,0
22-23 4,3 4,3 2,4 0,6 1,6 1,3 1,0 1,3 0,6 3,6 5,4 3,9 30,3
23-24 4,1 4,2 2,6 0,7 1,0 1,4 0,9 0,8 1,0 4,0 4,9 3,7 29,3
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5.5. Niebezpieczne zjawiska pogodowe zagrażające funkcjonowaniu 
Lotniska Wrocław Strachowice w latach 2006-2009

Autor: Anna T O Ł O C Z K O
Opiekun naukowy: Bożena K I C I Ń S K A

Celem pracy jest przedstawienie burzy i mgły jako niebezpiecznych zjawisk pogodo-
wych utrudniających funkcjonowanie Lotniska Wrocław Strachowice. Te dwa zjawiska 
są bardzo ważne ze względu na duże zagrożenie płynące z ich strony dla bezpieczeństwa 
wykonywania operacji lotniczych. W pracy wykorzystano dane ze stacji synoptycznej 
Wrocław Strachowice z lat 2006-2009.

W badaniach szczególną uwagę zwrócono na przebieg dobowy i roczny rozpatrywa-
nych zjawisk, aby określić terminy, w czasie których najczęściej można spodziewać się 
tych zjawisk nad lotniskiem Wrocław Strachowice.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-8 i na rysunkach 1-9.

Położenie i rzeźba terenu
Wrocław, położony w południowo-zachodniej Polsce, jest stolicą województwa dol-

nośląskiego. Dwanaście kilometrów na południo-zachód od centrum miasta znajduje się 
Port Lotniczy Wrocław Strachowice im. Mikołaja Kopernika

Lotnisko zostało zbudowane w 1938 roku na potrzeby wojska niemieckiego. Od 1992 
roku zarządza nim spółka Port Lotniczy Wrocław S.A. Dokładne położenie wyznaczają 
współrzędne geograficzne 51º06’09.66”N, 16º53’09,01”E (środek pasa startowego). Lot-
nisko znajduje się na wysokości 123,2 m n.p.m.

Rys. 1. Położenie Lotniska Wrocław Strachowice w stosunku do miasta 
(źródło:http://www.mapy.google.pl)

Ma dwie drogi startowe – betonowy pas o wymiarach 2500 m×58 m. Kierunek usta-
wienia drogi startowej nr 11 to 113º, a drogi 29 to 293º. Lotnisko pracuje w trybie 24-go-
dzinnym przez cały rok (Polska atlas lotniczy, 2009).
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Dane źródłowe i metody ich opracowania
W niniejszej pracy do charakterystyki zjawisk pogodowych niebezpiecznych dla lot-

nictwa wykorzystano dane meteorologiczne pochodzące z terminów pomiarowych z go-
dzin: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 UTC, ze stacji synoptycznej Wrocław Strachowice. Dane 
pochodzą z okresu 2006-2009. Ich źródłem była strona internetowa: www.mundomanz.
com. Za niebezpieczne dla funkcjonowania lotniska zjawiska pogodowe uznano mgłę 
i burzę. Do charakterystyki tych zjawisk wykorzystano:

 – przebieg roczny średniej liczby dni i przypadków;
 – przebieg dobowy;
 – czas trwania;
 – powiązanie z występowaniem wiatru z poszczególnych kierunków w czasie wy-

stępowania danego zjawiska.
Bardzo istotną w niniejszym opracowaniu była charakterystyka przebiegu rocznego 

i dobowego poszczególnych zjawisk oparta na średniej liczbie dni lub przypadków z tymi 
zjawiskami. Aby wyznaczyć te średnie, zsumowano liczbę wystąpień tego zjawiska 
w przedziałach miesięcznych lub trzygodzinnych w latach 2006-2009, dzieląc później 
otrzymane w ten sposób wyniki przez liczbę lat badanego okresu. Ta charakterystyka 
umożliwiła określenie czasowego rozkładu poszczególnych zjawisk. W dużym stopniu 
umożliwia on określenie pór dnia i roku, w czasie których najczęściej powinniśmy spo-
dziewać się wystąpienia danego zjawiska.

Dodatkowo oprócz opisu rozkładu dobowego na podstawie danych z całego roku, 
przedstawiono przebieg dobowy w podziale na półrocze ciepłe i chłodne. Ta metoda zo-
stała wykorzystana tylko w przypadku mgły. Burza jest znacznie częstsza w półroczu cie-
płym, z tego względu nie wykonano takiego podziału w odniesieniu do burzy, ponieważ 
taka charakterystyka nie byłaby wiarygodna statystycznie.

Zjawiska pogodowe utrudniające pracę Lotniska 
Wrocław Strachowice

Mgła
Mgła tworzy się w czasie, gdy temperatura przygruntowej warstwy powietrza spada 

poniżej punktu rosy lub w wyniku wzrostu ciśnienia cząsteczkowego pary wodnej. Ob-
niżenie temperatury mieszaniny pary i gazu obojętnego może zachodzić w wyniku:

 – rozprężenia adiabatycznego
 – utraty ciepła przez promieniowanie
 – mieszania z zimniejszym powietrzem
 – zetknięcia z zimnym podłożem

Wyróżniamy trzy stopnie natężenia mgły. Najmniej gęsta mgła występuje, gdy wi-
dzialność jest ograniczona poniżej 1 km, a obiekty w odległości 500 m są jeszcze widocz-
ne. Natężenie średnie występuje, gdy nie widzimy obiektów w odległości 500 m, ale wi-
dzimy te w oddalone o 200 m. Gęsta mgła występuje wtedy, gdy obiekty w odległości 
200 m nie są już widoczne.

W podobny sposób również można podzielić mgły biorąc pod uwagę ich rozciągłość 
pionową (grubość warstwy (∆h). Stosuje się podział mgieł na:

przyziemne – ∆h ≤ 2m
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niskie – ∆h = 2-10m
średnie – ∆h = 10-100m
wysokie – ∆h > 100m (Kaczanowski, 1987).

Mgły można podzielić na dwie zasadnicze grupy: powstające wewnątrz mas powie-
trza i mgły tworzące się w strefie frontowej. Mgły z wypromieniowania ciepła przy ujem-
nym saldzie bilansu promieniowania (atmosfery, jak i ziemi). Sprzyja im duża zawartość 
pary wodnej w powietrzu, pogoda bezchmurna i wiatr o niewielkiej prędkości. Mgły ad-
wekcyjne, tworzą się w wyniku oziębienia ciepłego i dostatecznie wilgotnego powietrza 
napływającego nad chłodniejsze podłoże. Sięgają one co najmniej10 m wysokości nad 
ziemią, a czasami do 1-2 km.

Mgły z wyparowania powstają w wyniku parowania wody z powierzchni ciepłych 
zbiorników wodnych, rzek, wilgotnego gruntu, wskutek ochładzania pary wodnej podle-
gającej dyfuzji w chłodnym powietrzu

Występowanie mgły na terenie Polski charakteryzuje się maksimum częstości w okre-
sie jesienno-zimowym, od października do lutego częstość mgieł jest większa od średniej 
rocznej. Miesiącem z największym udziałem liczby przypadków mgły jest październik 
(17,2%).

Rys. 2. Przebieg roczny liczby dni z mgłą w latach 1961-1970 we Wrocławiu (Piwkowski, 
1967, s. 5)

Obliczenie liczby dni z mgłą w różnych miesiącach, liczby przypadków mgły w cią-
gu doby oraz czasu trwania różnych przypadków mgły pozwala na wyciągnięcie ogól-
nych wniosków dotyczących rozkładu tego zjawiska w czasie w danym miejscu. Dzięki 
takim informacjom obsługa naziemna i personel latający wiedzą, kiedy mogą spodziewać 
się ograniczeń widzialności spowodowanych mgłą, a utrudnienia tego typu mogą mieć 
poważne konsekwencje.

Scharakteryzowano mgły w ciągu roku i w ciągu doby, czas trwania mgły oraz wy-
stępowanie mgły w zależności od kierunku wiatru na Lotnisku Wrocław Strachowice w la-
tach 2006-2009. Analiza przebiegu dobowego oraz długości trwania mgieł została rów-
nież przeprowadzona w odniesieniu do półroczy ciepłego i chłodnego.

Występowanie mgły w ciągu roku
W badanym czteroleciu (2006-2009) mgła na Lotnisku Wrocław Strachowice wystąpiła 

233 razy, a dni z mgłą było 223. Średnia miesięczna w tych czterech latach to 4,6 dni z mgłą.
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Mgła na wrocławskim lotnisku tworzyła się najczęściej od września do grudnia. Mak-
simum jej częstości przypadało na październik, liczba dni z mgłą w tym miesiącu w 4-le-
ciu wynosiła 44, co daje średnią 11,0 dni. Miesiącem, który miał również dużą liczbę dni 
z mgłą, był listopad – średnio 9,3. W rozpatrywanych latach miesiące zimowe i wiosen-
ne nie wyróżniają się na tle całego roku, a liczba dni z mgłą jest w nich nieco niższa od 
przeciętnej. Jedynie w grudniu średnia liczba dni z mgłą jest nieco wyższa. Minimum czę-
stości mgieł występowało latem. Najmniejsza liczba dni z mgłą była w lipcu i sierpniu 
– średnio odpowiednio 1,0 i 1,8.

Dzięki analizie średniej liczby przypadków mgły w poszczególnych miesiącach na 
wrocławskim lotnisku możemy zauważyć, że w okresie jesiennym wraz ze wzrostem licz-
by dni z mgłą rośnie liczba przypadków mgły. Największy wzrost liczby przypadków 
w stosunku do liczby dni nastąpił w listopadzie. Interesującym miesiącem jest również 
marzec, ponieważ ciągu jego trwania jest mniejsza liczba przypadków niż liczba dni. 
W tym miesiącu mgła często trwała w godzinach nocnych, zaczynała się przed północą 
jednego dnia a kończyła następnego. Z tej przyczyny mamy większą liczbę dni z mgłą 
niż przypadków mgły.

Z tych obliczeń wynika, że okresem najbardziej sprzyjającym tworzeniu się mgieł jest 
jesień i początek zimy. Dalsza część zimy i wiosna to okres o raczej średniej częstości 
mgieł na Lotnisku Wrocław Strachowice. Natomiast lato, tak jak w całej Polsce, jest okre-
sem, w którym rzadko możemy spodziewać tego zjawiska atmosferycznego. Taki prze-
bieg roczny opisywanego zjawiska jest uwarunkowany sezonowymi zmianami warunków 
termiczno-wilgotnościowych.

Tabela 1. Średnia liczba dni z mgłą na Lotnisku Wrocław Strachowice w latach 
2006-2009

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
3,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 1,0 1,8 7,8 11,0 9,3 4,5 55,8

Rys. 3. Przebieg roczny średniej liczby przypadków mgły na Lotnisku Wrocław Strachowice 
w latach 2006-2009

Występowanie mgły w ciągu doby
Największa liczba wystąpień mgły w badanym okresie przypadała na godziny nocne 

i wczesnoporanne (średnio około 42 dni w roku). Największa częstość występowania mgły 
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przypada na przedział między godziną 21 a 0 i wynosi 18,8 dni w roku. W dużej liczbie 
dni mgła wystąpiła też w przedziałach między północą a 3 oraz 18 a 21 – średnio 13,3 
i 9,8 dni. Najmniejsza liczba przypadków mgły przypadała na godziny przedpołudniowe, 
czyli od 6 do 12 i wynosiła średnio 1 dzień w roku. Od godziny 12 do godziny 18 rów-
nież było mało przypadków mgły – odpowiednio po 2,8 i 5 wystąpień w przedziałach 
12-15 oraz 15-18 (tab. 2).

Tabela 2. Średnia liczba dni z mgłą w przedziałach 
godzinowych na Lotnisku Wrocław Strachowice w latach 
2006-2009

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-0
13,3 6,3 1,0 1,0 2,8 5,0 9,8 18,8

W półroczu ciepłym, czyli od kwietnia do września, możemy zauważyć znaczną róż-
nicę w rozkładzie dobowym mgły. Zachowuje się jedynie ogólna tendencja do występo-
wania mgieł wieczorem i nocą.

Tabela 3. Średnia liczba dni z mgłą w przedziałach 
godzinowych w półroczu ciepłym na Lotnisku Wrocław 
Strachowice w latach 2006-2009

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-0
8,0 1,0 - - 0,3 1,0 3,3 6,8

Największa częstość występowania mgły w półroczu ciepłym przypada na przedział 
od godziny 0 do 3 (średnio 8 dni). Kolejnym przedziałem o wysokiej średniej są godzi-
ny 21-0 (6,8). W ciepłej połowie roku występują godziny, w których mgły ani razu nie 
stwierdzono. W tym czteroleciu był to przedział od 6 do 12. Spowodowane jest to wyso-
ką temperaturą występującą w ciepłej połowie roku, zwłaszcza na terenie uprzywilejowa-
nych termicznie okolic Wrocławia. W godzinach porannych i popołudniowych mgły wy-
stępują na lotnisku, jednak są to przypadki sporadyczne (tab. 3).

Chłodna połowa roku obejmuje miesiące od października do marca. W czasie jej trwa-
nia mgła w ciągu doby najczęściej występuje wieczorem i we wczesnych godzinach noc-
nych.

Tabela 4. Średnia liczba dni z mgłą w przedziałach 
godzinowych w półroczu chłodnym na Lotnisku Wrocław 
Strachowice w latach 2006-2009

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-0
5,0 5,3 1,0 1,0 2,5 4,3 6,8 12,0

Maksimum częstości przypada na przedział od godziny 21 do 0 – średnio 12 dni 
w roku. Duża liczba przypadków mgły (6,8) przypada również na przedział między 18 
i 21. Następnie w godzinach popołudniowych i porannych rozkład jest dosyć podobny, 
można je traktować, jako godziny przejściowe między częstością minimalną a maksymal-
ną. Najrzadziej mgły występują od godziny 6 do 12 – średnio jeden dzień z mgłą.

Rozkład dobowy występowania mgły ma ogólną prawidłowość taką samą w obu pół-
roczach. Charakteryzuje się największą częstością w godzinach wieczornych, nocnych 
i wczesnoporannych. Jednak maksimum występowania różni się. Spowodowane jest to 
tym, że do zaniku mgły dochodzi najczęściej po wschodzie słońca. Docierające do po-
wierzchni ziemi promienie słoneczne ogrzewają ją, następnie ona przekazuje to ciepło at-
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mosferze i tym samym ogrzewa przygruntową warstwę powietrza. Prowadzi to do wzro-
stu temperatury powietrza i dyssypacji mgły. Można zauważyć, że latem słońce wscho-
dzi wcześniej i z tego powodu w terminie od godziny 3 do 6 średnia liczba mgieł jest 
znacznie mniejsza niż w półroczu chłodnym.

Najczęściej mgły zagrażają temu obszarowi w miesiącach jesiennych, czyli od wrze-
śnia do połowy listopada. W tym czasie mgła może wystąpić przez większą część dnia. 
Najbezpieczniejszym czasem do wykonywania operacji powietrznych w ciągu dnia i roku 
są godziny od 9 do 15 w okresie od kwietnia do maja, ponieważ w tym czasie stwierdzo-
no nie więcej niż jeden przypadek mgły. Nie można jednak zapomnieć o tym, że mgła 
może powstać w ciągu całej doby jeśli wystąpi sprzyjająca sytuacja synoptyczna, z tego 
względu lotnisko powinno być zawsze przygotowane na wystąpienie tego zagrożenia

Czas trwania mgły
Na wrocławskim lotnisku średnio w roku ponad 60% przypadków mgieł trwa nie dłużej 

niż 3 godziny, 23% trwa 3-6 godzin, natomiast 5% utrzymuje się ponad 9 godzin (tab. 5).
Tabela. 5. Udział (%) przypadków mgły 
o różnym czasie trwania na Lotnisku 
Wrocław Strachowice w latach 2006-2009

 < 3 3-6 6-9 > 9
P. ciepłe 76 15 9 0
P. chlodne 58 27 8 7
Rok 63 23 9 5

W półroczu ciepłym zwiększa się udział mgieł trwających nie dłużej niż 3 godziny, 
kosztem trwających ponad 9 godzin, których w latach 2006-2009 w ogóle nie stwierdzo-
no w tym półroczu. Zmniejszył się również udział mgieł o długości od 3 do 6 godzin, jed-
nak jest to niewielka zmiana.

Półrocze chłodne w większym stopniu obfituje w mgły trwające ponad 3 godziny. 
W tym półroczu w porównaniu do półrocza ciepłego jest znacznie większy udział mgieł 
trwających ponad 9 godzin (w tym czasie wystąpił jeden przypadek mgły trwającej po-
nad 15 godzin), oraz trwających od 3 do 6 godzin.

W półroczu chłodnym oprócz tego, że zwiększa się liczba przypadków mgieł, to rów-
nież zwiększyła się liczba mgieł długotrwałych. Pomimo tego, w październiku zanotowa-
no największą liczbę przypadków mgły, to jednak w tym miesiącu nie wystąpiły najbar-
dziej długotrwałe przypadki. Największy wzrost długości mgieł wystąpił w listopadzie. 
Spowodowane jest to bardziej sprzyjającą sytuacją pogodową (duża wilgotność powie-
trza i niska jego temperatura). Natomiast latem najczęściej mgły są krótkotrwałe, trwają-
ce do 3 godzin. Jedynie w sierpniu i maju wystąpiły (po jednym przypadku) mgły trwa-
jące od 6 do 9 godzin.

Wpływ kierunku wiatru na występowanie mgieł
Wiatr ma bardzo duży wpływ na warunki tworzenia się mgły. Dlatego ważne jest, aby 

zbadać częstość kierunków wiatru w czasie występowania mgły. Jest to szczególnie waż-
ne, gdy badany obszar jest lub w przyszłości ma być zajmowany przez lotnisko, ponie-
waż przy ustalaniu drogi startowej bierze się pod uwagę nie tylko częstość wiatru z po-
szczególnych kierunków, ale również bardzo istotne jest wskazanie kierunku, z którego 
najczęściej zbliżają się do lotniska niebezpieczne zjawiska pogodowe.
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Na wrocławskim lotnisku mgłę najczęściej notowano w ciągu roku w czasie, gdy pa-
nowała cisza. Kierunkiem wiatru, przy którym mgła pojawiała się z największą frekwen-
cją, był południowo-wschodni (prawie 16% przypadków w ciągu roku). Niewiele mniej 
przypadków występowania mgły odnotowano przy wietrze z kierunku wschodniego 
(14,5% przypadków). Dość często mgła pojawiała się w czasie wiatru z kierunków za-
chodniego, południowego i północno-zachodniego – odpowiednio 11% i po 8,5% przy-
padków. Najrzadziej mgła występowała w czasie wiatru z kierunku północno-wschodniego 
i południowo-zachodniego – po około 3 % (rys. 4).

Rys. 4. Udział kierunków wiatru w czasie występowania mgły na Lotnisku Wrocław 
Strachowice w latach 2006-2009, 1 – podczas burzy, 2 – w ciągu roku

Taki rozkład kierunków wiatru ma wiele przyczyn. Najczęściej mgły pojawiają się 
w czasie wiatru z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego, jest to związane 
z lokalizacją lotniska w stosunku do miasta. Położone jest ono na zachód od centrum Wro-
cławia, natomiast na południe od centrum znajduje się gęsta zabudowa mieszkalna i ośrod-
ki przemysłowe. W czasie wiatru z tych kierunków nad lotnisko dostaje się duża ilość ją-
der kondensacji, które sprzyjają tworzeniu się mgieł. Dzięki nim mgła może powstać przy 
względnie małej wilgotności powietrza i przy względnie wysokiej jego temperaturze. Dość 
częste przypadki mgieł przy wietrze z kierunku zachodniego są związane z tym, że we 
Wrocławiu najczęstszym kierunkiem wiatru jest zachodni.

Zagrożenia ze strony burzy dla funkcjonowania lotniska
Burzą nazywamy zjawisko atmosferyczne, związane z kłębiasto deszczowymi chmu-

rami pionowego rozwoju (Cumulonimbus), charakteryzujące się wielokrotnymi wyłado-
waniami elektrycznymi w postaci błyskawic (między chmurami, wewnątrz chmur lub 
między chmurą a powierzchnią Ziemi) oraz trzaskiem lub dudnieniem (grzmot) (Kacza-
nowski, 1987).

Zjawiskami, które towarzyszą burzy, są silny i gwałtowny wiatr, wyładowania elek-
tryczne, gwałtowne opady. 

Burze i zjawiska występujące w trakcie jej trwania zalicza się do najgroźniejszych dla 
samolotów i infrastruktury lotniczej. Operacje powietrzne w obszarze działalności burzo-
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wej są bardzo skomplikowane i wymagają od załogi bardzo dobrego przygotowania. Do 
zjawisk zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania służby lotniczej przede wszyst-
kim możemy zaliczyć:

 – silną turbulencję, powodującą rzucanie samolotem,
 – tworzenie się intensywnego oblodzenia w trakcie lotu odbywającego się na wyso-

kości, na której panuje ujemna temperatura powietrza,
 – gwałtowne zmiany prędkości i kierunku wiatru, tworzące zjawiska takie jak 

szkwał, trąba powietrzna (niszczycielskim działaniem trąb powietrznych zagro-
żone są nie tylko samoloty znajdujące się na płycie postojowej, ale również cała 
infrastruktura lotniskowa) lub uskok wiatru (wytrąca samolot z założonego toru 
lotu oraz ustalonej równowagi aerodynamicznej),

 – zakłócenia w pracy aparatury pokładowej, związane z wysokim napięciem pola 
elektrycznego atmosfery,

 – zjawiska elektryczne – prawdopodobieństwo uderzenia w samolot piorunów oraz 
porażenia wzroku załogi przez błyskawice,

 – występowanie opadów gradu o dużych rozmiarach (uszkodzenia mechaniczne, 
możliwość zniszczenia oszklenia kabiny).

Najgroźniejsze są burze frontowe. Spowodowane jest to ich formą – występują w po-
staci pasa, którego długość może dochodzić do kilkuset, a szerokość do kilkudziesięciu 
kilometrów. Ze względu na duże rozmiary takiego pasa zrozumiała jest trudność w jego 
ominięciu.

Trudne warunki lotnicze związane są również z ograniczoną widzialnością. W sil-
nie wypiętrzonych chmurach kłębiastych spada ona do 25-30 m. Natomiast w dolnej 
i środkowej części chmur kłębiasto deszczowych jest ona najgorsza i zwykle nie prze-
kracza 10-20 m. Deszcz może ograniczyć widzialność do kilkudziesięciu metrów i może 
mieć wpływ na ostatnią fazę lotu. W czasie nagłego wypadnięcia opadu na pasie star-
towym może utrzymywać się woda, co powoduje hydropoślizg (Jafernik, Wilczek, Ziar-
ko, 2000).

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że samolot, który poruszał się w obszarze burzo-
wym mógł powierzchniowo silnie się naelektryzować. Po lądowaniu należy taki pojazd 
jak najszybciej uziemić, aby uniknąć niebezpiecznych spięć elektrycznych.

Wszystkie te zjawiska sprawiają, że przelot przez obszar burz jest bardzo utrudniony, 
a czasem nawet niemożliwy. Dlatego wchodzenie samolotów w chmurę burzową jest za-
bronione i w miarę możliwości należy je omijać w odległości, co najmniej 10 km (Ka-
czanowski, 1987).

W czasie wystąpienia burzy aktywność lotnicza jest w dużym stopniu ograniczona. 
To zjawisko bywa tak niebezpieczne, że skutkuje nawet całkowitym wyłączeniem lotni-
ska z obsługi ruchu lotniczego. Każdy jej przypadek, bez względu na stopień intensyw-
ności, niesie ze sobą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, a tym samym załogi i pa-
sażerów. Z tego względu ważne są badania nad tym zjawiskiem.

Burza nie zależy w tak dużym stopniu od sytuacji lokalnej jak mgła, na jej przebieg 
może mieć wpływ głównie orografia. Gdy teren ma zróżnicowaną rzeźbę może ona zo-
stać zatrzymana, bądź jej siła wzrośnie w czasie przechodzenia przez przeszkodę. Z tego 
względu ważne jest, aby poznać charakterystykę burz na danym lotnisku. Na tej podsta-
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wie można stwierdzić, czy w tym miejscu częste są burze uwarunkowane czynnikami lo-
kalnymi, czy raczej dominują te przechodzące przez cały region.

Występowanie burzy w ciągu roku
Powstawanie burz wiąże się z silną konwekcją, do której potrzeba dużo ciepła, a ta-

kie warunki często powstają latem. Z tego powodu występowanie burz na terenie Polski 
charakteryzuje się maksimum w okresie wiosenno-letnim. Okres ten zaczyna się już wcze-
sną wiosną, jednak na początku burze są rzadkością, następnie zaczyna ich być coraz wię-
cej. Najbardziej jest to zauważalne w średniej miesięcznej liczbie dni z burzą – w maju 
jest ona ponad dwukrotnie większa niż w kwietniu. Lato jest porą, w której rozwija się 
najwięcej burz – średnio występuje wtedy około 14 dni z burzą. Miesiącem, w którym 
występuje najwięcej burz, jest lipiec (rys. 5). 

Rys. 5. Przebieg roczny liczby dni z burzą w latach 1946-1955 we Wrocławiu ( Stopa, 1962)
Scharakteryzowano burze występujące nad obszarem Lotniska Wrocław Strachowice 

w latach 2006-2009. Opisano: przebieg dobowy i roczny, średni czas ich trwania oraz wy-
stępowanie burzy przy wietrze z poszczególnych kierunków.

W latach 2006-2009 na Lotnisku Wrocław Strachowiece wystąpiło 87 dni z burzą, co 
daje średnią w roku 21,8, natomiast przypadków burzy było 93 (tab. 6).

Tabela 6. Średnia liczba dni z burzą na Lotnisku Wrocław Strachowice w latach 2006-2009

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX Rok
- -- - 1,0 3,0 7,0 6,0 3,5 1,0 - - - 3,5 22,0

Jak już wcześniej wspomniano, burza jest związana z ciepłą porą roku, a jesienią 
i zimą jej wystąpienie jest notowana bardzo rzadko. Burze obserwowane są głównie od 
kwietnia do września. Przypadki wystąpienia w styczniu i październiku są notowane raz 
na kilka lat. Najczęstsze wystąpienie tego zjawiska w okresie 2006-2009 przypadało na 
czerwiec – średnio 7 dni z burzą. Kolejnym miesiącem również o wysokiej średniej wy-
stąpień jest lipiec, ze średnią 6 dni. Miesiącami przejściowymi można nazwać sierpień 
i maj, ponieważ burze występowały wówczas w około 3 dniach. W rozpatrywanym czte-
roleciu najmniej burz wystąpiło w kwietniu i wrześniu – średnio odpowiednio 1,0 i 0,8 
dnia z burzą.

Ze względu na duży stopień zagrożenia płynącego ze strony burz, rozpatrzono rów-
nież przebieg roczny średniej liczby przypadków burz na wrocławskim lotnisku. Najwię-
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cej przypadków burzy wystąpiło w miesiącach o największej liczbie dni z tym zjawi-
skiem, czyli w czerwcu i lipcu. W tych miesiącach zdarzają się sytuacje, gdy w ciągu 
doby pojawia się więcej niż jedna burza. Od sierpnia do kwietnia w tym czteroleciu nie 
zanotowano więcej niżej jednego wystąpienia burzy w ciągu dnia.

Rys. 6. Przebieg roczny średniej liczby przypadków burzy na Lotnisku Wrocław Strachowice 
w latach 2006-2009

Występowanie burzy w ciągu doby
Przebieg dobowy występowania burzy jest związany z przebiegiem dobowym dopły-

wu promieniowania słonecznego. Wynika to z tego, że do powstania burzy potrzebna jest 
konwekcja, która jest największa w czasie dużego dopływu promieniowania słoneczne-
go. Jej następstwem jest rozwój chmur konwekcyjnych. Z tego względu burze występu-
ją głównie w godzinach popołudniowych.

Przebieg dobowy burz w Polsce został również opracowany przez M. Stopę (1962) 
na podstawie danych z lat 1946-1955. Burze mogą występować w ciągu całej doby, jed-
nak ich maksimum częstości przypada na godziny od 12 do 24. W miesiącach letnich 
(czerwiec i lipiec) początek zwiększonej aktywności burzowej zaznacza się już od godzi-
ny 10.

Czas trwania burz w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Średnio mogą trwać od 5 mi-
nut do 10 godzin, z przerwami krótszymi niż 30 min. W rozkładzie przestrzennym czasu 
trwania burz na terenie kraju możemy zauważyć duże zróżnicowanie. Mogą one trwać 
średnio od około 43 minut na Lubelszczyźnie do 108 minut na Pomorzu. Średnia w Pol-
sce wynosi 73 minuty (Stopa, 1962).

Burze najczęściej występują w godzinach popołudniowych, od 12 do 21. Średnio 
w ciągu roku w tym przedziale godzinowym występuje około 15 burz.

W ciągu badanego czterolecia w czasie tych dziewięciu godzin wystąpiły 62 przypad-
ki burzy. Najmniej burz wystąpiło od godziny 6 do 9 rano. W badanym okresie była to 
tylko jedna burza. Opisywane zjawisko atmosferyczne występuje sporadycznie w godzi-
nach nocnych i wczesnoporannych, czyli od północy do 6 rano. W tym przedziale czasu 
wystąpiło 5 przypadków w ciągu czterech lat (tab. 7).
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Tabela 7. Średnia liczba przypadków burzy w przedziałach 
godzinowych na Lotnisku Wrocław Strachowice w latach 2006-2009

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-0
1,3 1,3 0,3 1,8 5,5 4,8 5,3 3,3

Badany okres nie odbiega od ogólnej prawidłowości występującej w Polsce, zgodnie 
z którą burze występują najczęściej latem w godzinach popołudniowych. Wtedy obsługa 
Lotniska Wrocław Strachowice powinna najczęściej spodziewać się tego niebezpieczne-
go zjawiska, zagrażającego jego funkcjonowaniu i organizacji ruchu powietrznego. Przy-
czyną, która może dodatkowo zwiększyć prawdopodobieństwo sytuacji niebezpiecznej 
jest fakt, że latem zwiększa się w znacznym stopniu ruch lotniczy związany z wyjazda-
mi wakacyjnymi.

Czas trwania burzy
Burza jest zjawiskiem, które może przejść przez trzy fazy rozwoju w bardzo krótkim 

czasie. Im ten czas jest krótszy, tym burza ma intensywniejszy przebieg a co za tym idzie 
może powodować większe zagrożenie. Z drugiej strony, jeżeli występuje silna konwek-
cja i sprzyjające warunki, chmura burzowa może rozbudować się do postaci superkomór-
ki, która może utrzymywać się przez długi czas nad jednym obszarem, czego konsekwen-
cją będzie całkowite zamknięcie ruchu lotniczego. Sprzyjającym faktem jest to, że nad 
obszarem Polski ta forma nie jest spotykana często.

W ciągu roku najczęściej występują burze krótsze niż 3 godziny, stanowią 78% przy-
padków. Przypadki trwające od 3 do 6 godzin występują w czasie 18% przypadków. Naj-
rzadziej występują burze długotrwałe, jedynie 3% (tab. 8).

Tabela 8. Udział przypadków burzy o możliwym czasie trwania 
na Lotnisku Wrocław Strachowice w latach 2006-2009

 < 3 3-6 6-8
Rok 78 18 3

W ciągu roku wraz ze wzrostem częstości burz wzrasta również ich długotrwałość. 
W badanym czteroleciu na czerwiec, lipiec i sierpień przypadało po jednym przypadku 
burzy trwającej od 6 do 9 godzin. Tylko w maju, wystąpiły dwa przypadki burzy trwają-
cej ponad 6 godzin.

Rys. 7. Izoplety charakteryzujące liczbe przypadków burz (L.p.) w ciągu doby i roku 
w latach 2006-2009 na Lotnisku Wrocław Strachowice
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Wiatr w czasie występowania burz
We Wrocławiu, tak jak w całej Polsce, przeważał wiatr z sektora zachodniego (WNW-

WSW) i południowego (SSW-SSE) – w latach 1981-2000 odpowiednio 27,6% i 23,1% dni.

Rys. 8. Częstość kierunków wiatru we Wrocławiu w latach 1981-2000 ( Dubicki, 
Dubicka, Szymanowski, 2002)

Przewaga wiatru z kierunków zachodnich występowała latem i wiosną, a jesienią 
i zimą rosła częstość wiatru z kierunków południowych. Najrzadziej wiatr wiał z kierun-
ków północno-zachodniego i północno-północno-zachodniego – około 3% dni w roku. 
Średnia miesięczna prędkość wiatru wynosiła od 4,3 m/s zimą do 3,0 m/s latem. Najwięk-
szą jej prędkością wyróżniał się zwykle wiatr zachodni. Dni ze średnią prędkością wia-
tru przekraczającą 4 m/s w ciągu roku było około 27, w tym 14 zimą. Cisza atmosferycz-
na występowała w 8,6% dni w roku (rys. 8).

Z tego powodu dokonano analizy kierunków wiatru w czasie trwania burz nad Lotni-
skiem Wrocław Strachowice w latach 2006-2009.

Rys. 9. Udział kierunków wiatru w czasie występowania burzy na Lotnisku Wrocław 
-Strachowice w latach 2006-2009 (1 – podczas burzy, 2- w ciągu roku )
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W ciągu roku burze najczęściej występują przy wietrze z kierunku zachodniego. Do-
tyczy to 23% przypadków zaobserwowanych we wrocławskim porcie lotniczym. Niewie-
le mniejszy był udział burz przy wietrze z kierunku północno-zachodniego – 20%. Naj-
rzadziej przy burzach występował wiatr z kierunku północno-wschodniego i południo-
wo-wschodniego – odpowiednio po 4,3% i 6%. Kierunkami o średniej częstości są pół-
nocny i południowy – 13% i 15%.

Najważniejsze wyniki pracy
W badanym czteroleciu mgła wystąpiła nad obszarem lotniska 233 razy, natomiast dni 

z mgłą było 223. Średnia roczna wyniosła 55,8 dnia z mgłą, a średnia miesięczna 4,6, jed-
nakże to zjawisko nie jest rozłożone równomiernie w roku. Najczęściej mgły pojawiały 
się w okresie jesieni i na początku zimy. Maksimum częstości mgły w latach 2006-2009 
przypadało na październik i było to średnio 11 dni z mgłą. Minimum wystąpiło w lipcu 
– średnio 1 dzień.

Analizując przebieg dobowy tego zjawiska stwierdzono, że największa częstość mgieł 
przypada na przedział czasowy od 21 do 0 – średnio 18,8 dni w roku. Najmniejsza liczba 
przypadków mgły przypadała na godziny przedpołudniowe (od 6 do 12) i wynosiła śred-
nio 1 dzień w roku. Przebieg dobowy w ciepłej i chłodnej połowie roku różni się w pew-
nym stopniu. W ciepłej połowie roku, czyli od kwietnia do września, największa liczba 
przypadków mgły przypada na godziny nocne (0-3), natomiast od godziny 6 do 12 mgieł 
nie stwierdzono w ogóle. W chłodnej połowie roku, czyli od października do marca, do-
bowy przebieg występowania mgły kształtuje się następująco: maksimum przypada na go-
dziny od 21 do 0, a minimum od 6 do 12. Takie różnice pomiędzy półroczem letnim i zi-
mowym spowodowane są różnicą w długości dnia. Latem słońce wschodzi wcześniej i z 
tego powodu występuje takie przesunięcie, ponieważ wzrost temperatury spowodowany 
dotarciem większej ilości promieniowania słonecznego prowadzi do dyssypacji mgły.

Rozkład długotrwałości mgieł w ciągu roku na wrocławskim lotnisku kształtuje się 
w następujący sposób – najwięcej występuje mgieł trwających nie dłużej niż 3 godziny 
(około 63% przypadków), trwających od 3 do 6 godzin stwierdzono 23%. Najmniej wy-
stępuje mgieł trwających ponad 9 godzin – w ciągu roku jest to średnio 5%. Większość 
mgieł długotrwałych występuje w półroczu chłodnym.

Mgła najczęściej występuje, gdy panuje cisza, a gdy wieje wiatr najczęściej pojawia 
się w czasie występowania wiatru z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego 
– odpowiednio po 14,5% i 16% przypadków. Natomiast najrzadziej występuje w czasie 
wiatru z kierunków północno-wschodniego i południowo- zachodniego – po około 3,5%. 
Jest to zapewne efektem lokalizacji lotniska w stosunku do Wrocławia. Napływ powie-
trza znad dużego ośrodka miejskiego w znacznym stopniu zwiększa liczbę jąder konden-
sacji, co sprzyja powstaniu mgły.

 W badanym okresie burza wystąpiła 93 razy (w ciągu 87 dni). Średnio w ciągu roku 
wystąpiło 21,8 dni z burzą, natomiast średnia miesięczna w okresie burzowym (od kwiet-
nia do września) wynosiła 3,5. To zjawisko występuje głównie w półroczu ciepłym, naj-
częściej w lipcu i sierpniu – odpowiednio 7 i 6 dni z burzą w miesiącu. W czasie zimy 
zjawisko to niemal nie występuje, jednakże zdarzają się lata, w których obserwuje się je-
den przypadek w miesiącach od października do marca. Jak z niej wynikło, tylko w czerw-
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cu i lipcu można spodziewać się więcej niż jednego przypadku burzy w ciągu dnia. W cią-
gu doby burze występują najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych (od 12 
do 21). Średnio w ciągu roku w tym przedziale godzinowym występuje około 15 burz. 
Najrzadziej pojawiają się one w godzinach porannych (od 6 do 9) – w latach 2006-2009 
wystąpił tylko jeden taki przypadek. Taki przebieg dobowy częstości burzy jest związa-
ny z dobowym przebiegiem dopływu promieniowania słonecznego.

Czas trwania burz najczęściej nie przekracza 3 godzin – jest to około 79% przypad-
ków. Najrzadziej występują burze trwające ponad 6 godzin – jedynie 3% przypadków. 
Tak samo jak w przypadku mgły, burze długotrwałe najczęściej pojawiają się w miesią-
cach z największą ich częstością.

Najczęściej burze pojawiały się w czasie wiatru z kierunków zachodniego i północ-
no-zachodniego (odpowiednio 23% i 20% przypadków), najrzadziej w czasie wiatru z sek-
tora wschodniego. Na tej podstawie można przypuszczać, że występowanie burzy jest naj-
częściej uwarunkowane ogólną sytuacją synoptyczną w tym regionie.

Jak wynika z powyższej pracy mgła i burza stanowią dość częste zagrożenie funkcjo-
nowania Lotniska Wrocław Strachowice i obsługa naziemna lotniska powinna być przy-
gotowana na możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.
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5.6. Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie 
lotniska w Krośnie

Autor: Jakub S Z M Y D
Opiekun naukowy: Bożena K I C I Ń S K A

Cel pracy i główne jej założenia
Celem pracy jest scharakteryzowanie wybranych elementów meteorologicznych, któ-

re mają znaczący wpływ na wykonywanie operacji lotniczych nad lotniskiem w Krośnie. 
Wskazano zarówno warunki pogodowe, które sprzyjają działalności lotniczej, jak i te, 
których wystąpienie może spowodować utrudnienia w ruchu lotniczym. W opracowaniu-
zawarto również ocenę warunków pogodowych pod kątem ich przydatności do zadań lot-
niczych w okolicach Krosna.

W większości przypadków są to podstawowe informacje meteorologiczne dotyczące 
warunków wiatrowych oraz niebezpiecznych dla lotnictwa zjawisk atmosferycznych 
(głównie mgły).

1 stycznia 2006 r. lotnisko po ponad pięcioletnim okresie zarządzania przez Urząd 
Marszałkowski w Rzeszowie stało się własnością gminy Krosno.

Istotnym elementem, który również przemawia za wykonaniem opracowania klima-
tologicznego lotniska w Krośnie jest charakter tego obiektu. Pełni on rolę cywilnego lot-
niska sportowego o minimalnym znaczeniu komunikacyjnym. Głównym użytkownikiem 
lotniska jest Aeroklub Podkarpacki, który prowadzi szkolenia lotnicze w sekcji samolo-
towej, szybowcowej, spadochronowej i paralotniowej. Przekazanie podstawowych infor-
macji o możliwych zagrożeniach meteorologicznych w trakcie lotu może przyczynić się 
do zwiększenia bezpieczeństwa lotu i uniknięcia katastrofy lotniczej.

Ze względu na to, że statki powietrzne nie mają silników (szybowce) lub wyposażo-
ne są w silniki o niewielkiej mocy (samoloty), możliwość odbywania dzięki nim lotów 
jest w znacznym stopniu uzależniona od pogody.

Na bezpieczny przebieg lotu rzutują nie tylko umiejętności pilotów i właściwości stat-
ku powietrznego. Duża odpowiedzialność spoczywa także na obsłudze naziemnej. Lotni-
sko w Krośnie nie jest wyposażone w stałe oświetlenie pasów startowych oraz specjali-
styczną aparaturę radionawigacyjną, co może utrudniać wykonywanie manewru startu lub 
lądowania. Rodzaj statków powietrznych wykorzystywanych przez Aeroklub Podkarpac-
ki oraz wspomniane braki w wyposażeniu technicznym lotniska przemawiają za koniecz-
nością sporządzenia opisu klimatologicznego lotniska w Krośnie. Dzięki niemu zwiększy 
się szansa na uniknięcie ryzyka związanego z wystąpieniem niebezpiecznych warunków 
meteorologicznych w trakcie lotu.

Obszar zajmowany przez lotnisko jest prawie płaski, charakteryzuje się tylko minimal-
nymi deniwelacjami. Najwyżej wzniesiony punkt znajduje się w środkowej części lotniska 
i osiąga 282,5 m n.p.m. Najniżej położona jest północna część lotniska, gdzie wartości rzęd-
nych terenu obniżają się do około 276,0 m n.p.m. Średni spadek terenu pasów startowych 
znajdujących się w obrębie pola wzlotów w żadnym miejscu nie jest większy niż 1%.

Całkowita powierzchnia lotniska w Krośnie w obecnych granicach wynosi 245 ha. 
Obszar ten obejmuje pole wzlotów o powierzchni 178 ha oraz otaczające je tereny zabu-
dowy połączone ze sobą siecią asfaltowych dróg.
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Lotnisko w Krośnie ma charakter cywilnego lotniska sportowego. Jego głównym użyt-
kownikiem jest Aeroklub Podkarpacki, który wykorzystuje go dla potrzeb szkolenio-
wo-sportowych. Najbliższymi portami lotniczymi mającymi stałe połączenia krajowe i za-
graniczne są Rzeszów-Jasionka i Kraków-Balice.

Rys. 1. Położenie lotniska w  Krośnie (źródło: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. 
Mapa w skali 1:75 000, 2006, PUW „Roksana”, Krosno

Lotnisko w Krośnie wyposażone jest w jedną drogę startową o nawierzchni utwardza-
nej, której oś wyznacza kierunek 110-290°. Ma ona 1550 m długości i 56 m szerokości. 
Jest to betonowy pas startowy, na którym znajduje się niewielkiej grubości warstwa as-
faltu. Ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się on obecnie do eksploatacji. Po obu 
stronach pasa startowego znajdują się podziemne kanały odwadniające. Wschodnia część 
pasa połączona jest drogą kołowania z zabudowaniami WSK i CSL-TAP.

Poza utwardzanym pasem na lotnisku znajduje się 6 dróg startowych wytyczonych na 
obszarze trawiastej nawierzchni, z których 4 są obecnie wykorzystywane. Nawierzchnia 
w obrębie tych pasów jest wyrównana, trawa jest systematycznie koszona. Charakter dróg 
startowych uniemożliwia na lotnisku w Krośnie ruch lotniczy samolotów dużych i śred-
nich. Dopuszczalne są jedynie starty i lądowania małych samolotów o niedużej masie, 
tzw. awionetek. Część lotniska znajdująca się na południe od asfaltowego pasa startowe-
go jest wyłączona z użytkowania. Zlokalizowane na tym obszarze dwa pasy startowe mogą 
być użyte jedynie w sytuacjach awaryjnych, na odpowiedzialność pilota.
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Materiały źródłowe i metody badań
W niniejszej pracy wykorzystano dane meteorologiczne pochodzące głównie z dwóch 

źródeł. Obliczenia dotyczące kierunku i prędkości wiatru oraz wysokości podstawy chmur 
zostały wykonane na podstawie informacji zawartych w lotniczych prognozach pogody 
dla rejonu Krosna opracowanych przez Biuro Prognoz IMGW w Krakowie. W przypad-
ku charakterystyk burz i mgieł wykorzystano dane pochodzące z Regionalnej Stacji Hy-
drologiczno-Meteorologicznej w Krośnie. Poza wspomnianymi źródłami w rozdziale do-
tyczącym fali górskiej zaczerpnięto dane ze sprawozdania z akcji lotów falowych zorga-
nizowanej przez Aeroklub Podkarpacki 23 sierpnia1986 r. Jako uzupełnienie materiałów 
źródłowych pracy posłużyły niektóre wyniki z Koncepcji rozbudowy istniejącego lotni-
ska w Krośnie dla potrzeb komunikacji lotniczej (1977) opracowanej przez Biuro Stu-
diów i Projektów Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

Funkcjonowanie lotniska w Krośnie ograniczone jest do okresu kwiecień-październik. 
Fakt ten spowodował, że w niniejszej pracy skupiono się wyłącznie na analizie warun-
ków meteorologicznych we wspomnianej części roku. Dane pochodzące ze stacji mete-
orologicznej w Krośnie obejmują okres 2003-2005. W przypadku prognoz pogody mate-
riał badawczy dotyczy lat 2003 i 2004.

Prognozy pogody zostały uzyskane od Aeroklubu Podkarpackiego, który otrzymuje je 
każdego dnia drogą elektroniczną od Biura Prognoz IMGW w Krakowie. Ruch lotniczy 
na lotnisku w Krośnie nie ma charakteru ciągłego. Największa liczba operacji lotniczych 
wykonywana jest w lecie, a w okresie tygodniowym szczególne ich nasilenie przypada 
na soboty i niedziele.

Lotnicze prognozy pogody dla rejonu Krosna, stanowiące jedno z podstawowych źró-
deł danych w niniejszej pracy, opracowywane są w zależności od potrzeb 1 lub 2 razy 
dziennie. Jedna z nich obejmuje godziny przedpołudniowe, najczęściej od 600 do 1200, 
druga natomiast popołudniowe (od 1200 do 1800). W skład rozpatrywanego komunikatu 
meteorologicznego wchodzą informacje o sytuacji barycznej, kierunku i prędkości wia-
tru na 3 poziomach nad płytą lotniska (0, 400, 1000 m n.p.t.), widzialności poziomej oraz 
możliwościach wystąpienia niesprzyjających lotnictwu zjawisk meteorologicznych (m.in. 
oblodzenia i turbulencji). Bardzo szczegółowo scharakteryzowane są chmury, poprzez po-
danie ich rodzaju, wysokości zalegania ich podstawy i wierzchołka, oraz stopnia zachmu-
rzenia nieba, które jest przez nie wywołane. Prognoza wzbogacona jest także o informa-
cję o gradiencie temperatury i obliczoną na jego podstawie wysokość, na której tempera-
tura wynosi 0°C. Spośród tego materiału do bliższego przedstawienia w niniejszej pracy 
zostały wybrane dane dotyczące sytuacji wiatrowej oraz wysokości podstawy chmur, ze 
względu na ich podstawowe znaczenie dla aktywności lotniczej.

Drugim podstawowym rodzajem materiałów wykorzystywanych w niniejszej pracy są 
dane pochodzące ze stacji meteorologicznej w Krośnie. Stacja meteorologiczna w Kro-
śnie położona jest w północnej części miasta, w odległości 2,7 km od skraju pola wzlo-
tów i 3,6 km od punktu odniesienia lotniska (środka najdłuższej drogi startowej). Wyso-
kość, na której znajduje się rozpatrywana stacja, wynosi 329 m n.p.m. i jest o około 49 m 
większa od średniej wysokości bezwzględnej lotniska (280 m n.p.m.).

W przypadku burz i mgły obliczono całkowitą i średnią liczbę dni ze zjawiskiem oraz 
częstość dni ze zjawiskiem w analizowanym okresie. Określono również częstość dni 
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uniemożliwiających aktywność szybowcową i samolotową na rozpatrywanym lotnisku 
z powodu zbyt niskiego zalegania podstawy chmur. Najdokładniej scharakteryzowane zo-
stały warunki wiatrowe, za czym przemawiało bardzo duże ich znaczenie w przebiegu 
wszelkich manewrów lotniczych. Poza określeniem częstości kierunków wiatru zbadano 
zmiany kierunku przepływu mas powietrza na 3 poziomach nad lotniskiem w ciągu całe-
go sezonu lotniczego.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tab 1-11 i na rysunkach 1-4.

Wpływ warunków wiatrowych na funkcjonowanie lotniska 
w Krośnie

Częstość różnych kierunków wiatru w poszczególnych miesiącach nad lotniskiem 
w Krośnie wykazuje znaczne zróżnicowanie.

Tabela 1. Częstość (%) kierunków wiatru na lotnisku 
w Krośnie w okresie IV-X w latach 2003-2004

N NE E SE S SW W NW
IV 12,5 12,5 37,5 25,0 0,0 0,0 12,5 0,0
V 14,3 4,8 14,3 19,0 4,8 23,8 19,0 0,0
VI 6,2 6,2 9,4 12,5 3,1 21,9 31,3 9,4
VII 0,0 0,0 16,1 6,4 9,7 19,4 32,3 16,1
VIII 11,4 13,6 4,5 4,5 20,5 6,8 27,3 11,4
IX 5,3 10,5 10,5 15,8 15,8 31,6 10,5 0,0
X 5,0 0,0 5,0 25,0 25,0 15,0 15,0 10,0

IV-X 7,4 6,8 10,9 12,6 12,6 17,1 24,0 8,6

Rys. 2. Częstość (%) kierunków wiatru w Krośnie w sezonie lotniczym w latach 2003-2004

Położenie geograficzne rozpatrywanego lotniska w połączeniu z warunkami wiatro-
wymi przyczynia się do powstawania specyficznego utrudnienia aktywności lotniczej. 
W Krośnie w trakcie sezonu lotniczego znaczny udział mają wiatry zachodnie i północ-
no-zachodnie (łącznie 32,6%). Ich występowanie powoduje, że przestrzeń dostępna dla 
działań lotniczych ulega dużemu zmniejszeniu. Napływ mas powietrza z zachodu i pół-
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noco-zachodu utrudnia, a niekiedy nawet uniemożliwia wykonywanie lotów w tych kie-
runkach.

Tabela 2. Średnia prędkość wiatru na lotnisku 
w Krośnie w okresie IV-X w latach 2003-2004

IV V VI VII VIII IX X IV-X
4,8 3,9 4,7 4,3 4,1 4,2 4,4 4,3

Cenną informacją dla pilotów wykonujących loty nad lotniskiem w Krośnie jest, poza 
średnią miesięczną prędkością wiatru, częstość występowania wiatru w przedziałach pręd-
kości.

Tabela 3.Częstość (%) wiatru w przedziałach prędkości (m/s) na 
lotnisku w Krośnie w okresie IV-X w latach 2003-2004

IV V VI VII VIII IX X IV-X
v < 5 37,5 81,0 78,1 71,0 77,3 78,9 60 73,1

5 ≤ v < 7 62,5 19,0 15,6 25,8 18,2 15,8 40,0 23,4
v ≥ 7 0,0 0,0 6,3 3,2 4,5 5,3 0,0 3,5

Największą częstością występowania w całym sezonie lotniczym w Krośnie charak-
teryzuje się wiatr o niewielkiej prędkości, poniżej 5 m/s (73,1%). Mniejszy udział ma 
wiatr o prędkości 5-7 m/s (23,4%) oraz równej co najmniej 7 m/s (3,5%). Na największą 
uwagę przy wykonywaniu oceny przydatności warunków wiatrowych dla aktywności lot-
niczej zasługują miesiące, w których prawdopodobieństwo pojawienia się niesprzyjają-
cych warunków wiatrowych jest największe.Wiatr silny, o prędkości co najmniej 7 m/s, 
wystąpił w 4 spośród 7 rozpatrywanych miesięcy. Największą częstością takiego wiatru 
charakteryzował się czerwiec (6,3%), a w dalszej kolejności wrzesień (5,3%). W trakcie 
planowania kilkudniowych lub dłuższych szkoleń lub zawodów lotniczych na rozpatry-
wanym lotnisku uzasadnione wydaje się unikanie pierwszego i ostatniego miesiąca sezo-
nu lotniczego (kwiecień i październik). Przemawia za tym bardzo wysokie prawdopodo-
bieństwo wystąpienia dni,w których wiatr ma znaczną prędkość (5-7 m/s). Na podstawie 
danych z lat 2003-2004 można stwierdzić, że miesiącami, w których prędkość wiatru jest 
najbardziej korzystna dla aktywności lotniczej w Krośnie, są maj oraz sierpień.

Punktem wyjściowym w rozważaniach dotyczących bezpieczeństwa zadań wykony-
wanych na lotnisku jest lokalizacja znajdującej się w jego obrębie drogi lub dróg starto-
wych. Kierunek pasa startowego ma duże znaczenie przy warunkach meteorologicznych 
występujących w trakcie wykonywania manewrów startu i lądowania. Kluczowe znacze-
nie ma przede wszystkim usytuowanie drogi startowej względem przeważającego kierun-
ku wiatru. Optymalna jest sytuacja, w której oś pasa startowego i kierunek wiatru są do 
siebie równoległe.

Najczęściej stosowaną metodą określania stopnia uniezależnienia lotniska od wystą-
pienia niesprzyjającej lotnictwu sytuacji wiatrowej jest wskaźnik używalności. Określa 
on udział czasu w badanym okresie, w którym korzystanie z drogi lub dróg startowych 
nie jest ograniczone z powodu wystąpienia wiatru przekraczającego odpowiednią pręd-
kość i wiejącego prostopadle do osi pasa startowego. Wskaźnik używalności może być 
wyznaczany zarówno w odniesieniu do całego lotniska, jak również tylko do poszczegól-
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nych dróg startowych. Dla dużych samolotów pasażerskich dopuszczalna prędkość wia-
tru o składowej poprzecznej do osi pasa startowego jest większa niż w przypadku nie-
wielkich samolotów sportowych. Uzyskane w tej pracy wyniki zostały obliczone na pod-
stawie danych dotyczących warunków wiatrowych ze stacji meteorologicznej w Krośnie 
z okresu 1961-1970. Za maksymalną prędkość wiatru bocznego umożliwiającą aktyw-
ność lotniczą samolotów o niewielkiej masie przyjęto 5 m/s.

Charakterystyka zjawiska fali górskiej
Zjawiska związane z przepływem mas powietrza nad obszarem o silnie urozmaiconej 

rzeźbie terenu nie ograniczają się jedynie do powstawania wznoszenia zboczowego. W od-
niesieniu do szybownictwa wielkie znaczenie ma także zjawisko fali. Oba rozpatrywane 
procesy mogą występować w tym samym czasie, jednak aby doszło do zafalowania w at-
mosferze konieczne jest spełnienie większej liczby warunków.Fala to złożone zjawisko 
o naturze termodynamicznej, powstające w przemieszczającym się strumieniu powietrza, 
który natrafia na odpowiednią sytuację meteorologiczną i warunki orograficzne. Ruch fa-
lowy w przyrodzie można obserwować w wielu miejscach, między innymi na powierzch-
ni lustra wody. W tym przypadku zjawisko to ma miejsce na granicy dwóch ośrodków 
znacznie różniących się gęstością. Do rozpatrywanego rodzaju ruchu może również dojść 
w atmosferze. Istnieje kilka czynników prowadzących do utworzenia zafalowania w po-
wietrzu. Jednym z miejsc w atmosferze, w którym pojawia się szansa na powstawanie fali 
jest powierzchnia warstw inwersyjnych. W tej pracy dokładniej przedstawiono możliwość 
generowania zjawiska fali przez rzeźbę terenu.Fale powstające w wyniku zderzenia się 
masy powietrza z przeszkodą terenową w postaci wzniesień o znacznych rozmiarach no-
szą nazwę fal orograficznych lub górskich. Zafalowanie w atmosferze tworzy się nad szczy-
tową partią wzniesienia i rozciąga się za nią w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru. 

Rys. 3. Trasa lotu M. Markiewicza 23 sierpnia 1986 r.na szybowcu Pirat SP-3014 (podkład 
kartograficzny: Polska. Mapa fizyczna, 1967, PPWK, Warszawana podstawie szkicu 

sytuacyjnego sporządzonego przez pilota)
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Rys. 4. Szkic barogramki* lotu wykonanego przez M. Markiewicza 23 sierpnia 1986 
r., na szybowcu Pirat SP-3014 (zapis wysokości szybowca w czasie lotu wykonany z 

użyciem barografu)
Tabela 4. Warunki meteorologiczne w trakcie lotu M. Markiewicza szybowcem Pirat 
SP-3014 23 sierpnia 1986 r.

Wiatr górny Wiatr dolny
Chmury Opady

kierunek m/s kierunek m/s
Przed lotem 180° 12 180° 15 Ac lent nil
Podczas lotu 170-180° 12 180° 15-17 Ac, Ac lent nil
Po locie 170-190° 15 220-240° 15 Ac, Ac lent nil

Tabela 5. Przebieg lotu M. Markiewicza na szybowcu Pirat SP-3014 23 sierpnia 1986 r.

Godz. m. n.p.t Rejon
Start 1037 0 lotnisko w Krośnie
Odczepienie 1041 400 południowy skraj lotniska w Krośnie
Przejście na falę 1041 400 południowy skraj lotniska w Krośnie
Wysokość maksymalna 1225 4000 nad zalewem w Sieniawie
Lądowanie 1300 0 lotnisko w Krośnie

Mgła
Spadek widzialności jest najbardziej niebezpieczny na tych etapach lotu, które mają 

miejsce na niewielkiej wysokości, w tym również w trakcie manewru startu i lądowania. 
Elementem, który szczególnie często może stanowić zagrożenie dla sprawnej działalno-
ści lotnisk jest mgła.

Mgłą nazywa się zawiesinę bardzo małych produktów kondensacji pary wodnej (kro-
pelek wody, kryształków lodu) w przyziemnej warstwie atmosfery, ograniczającą widzial-
ność poziomą poniżej 1km.W przypadku gdy wartość ta zawiera się w przedziale 1-10 km 
zjawisko takie określane jest jako zamglenie. Do powstania mgły dochodzi, gdy tempe-
ratura masy powietrza znajdującej się przy powierzchni terenu obniży się do temperatu-
ry punktu rosy i zostanie osiągnięty stan nasycenia powietrza parą wodną. Wyróżnianie 
mgły jest rzeczą umowną, ponieważ nie ma żadnej fizycznej różnicy między rozpatrywa-
nym zjawiskiem i chmurą Stratus o podstawie sięgającej powierzchni terenu.

Wyróżnia się mgłę z wypromieniowania (radiacyjną), mgłę napływową (adwekcyjną) 
oraz mgłę z wyparowania. Spośród wymienionych typów mgieł największe zagrożenie 
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dla lotnictwa przedstawia mgła adwekcyjna, ponieważ ma dużą miąższość, najczęściej 
występuje na rozległych obszarach i może utrzymywać się przez wiele godzin, a nawet 
dni. W ciągu badanego okresu IV-X w latach 2003-2005 w Krośnie wystąpiło 110 dni 
z mgłą, co daje średnią 36,7 dni z tym zjawiskiem w sezonie lotniczym.

Tabela 6. Liczba dni z mgłą w Krośnie w okresie IV-X w 
latach 2003-2005

IV V VI VII VIII IX X IV-IX
2003 0 4 3 6 3 7 4 27

2004 0 7 6 8 9 7 2 39

2005 7 2 3 9 10 5 8 44

Suma 7 13 12 23 22 19 14 110

% 7,8 114,0 13,3 24,7 23,7 21,1 15,1 17,1

Mała wysokość podstawy chmur

Obok mgły ważne miejsce w grupie meteorologicznych ograniczeń działalności lot-
niczej zajmują chmury oraz zjawiska im towarzyszące. Chmury są skupieniem bardzo 
drobnych cząstek wody (występującej pod różnymi postaciami – krople wody, kryształ-
ki lodu), które są zawieszone w dolnej części atmosfery. Lot w chmurach związany jest 
ze zmniejszeniem widzialności, która jest jednym z najważniejszych elementów decydu-
jących o stopniu trudności meteorologicznych warunków operacji lotniczej

Tabela 7. Minimalne wysokości podstawy chmur umożliwiające 
wykonywanie operacji lotniczych nad lotniskiem w Krośnie źródło: 
Zbiór Informacji Lotniczych AIP Polska

Dzień Noc
Wysokość podstawy chmur m n.p.t. m n.p.m m n.p.t. m n.p.m

Szybowce 300 580 500 780
Samoloty 200 480 500 780

Minimalna wysokość podstawy chmur umożliwiająca aktywność lotniczą na rozpa-
trywanym lotnisku została określona oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków 
oświetleniowych w ciągu doby. W ciągu dnia wysokość dolnej granicy najniższych chmur 
pozwalająca na loty szybowcowe i samolotowe wynosi odpowiednio 300 oraz 200 m n.p.t. 
Uwzględniając średnią wysokość bezwzględną, na której znajduje się płyta lotniska 
w Krośnie (280 m n.p.m.), należy określić wspomnianą wysokość na 580 i 480 m n.p.m.

Tabela 8. Częstość (%) dni, w których wysokość podstawy 
najniższych chmur była mniejsza niż 300 m n.p.t. nad lotniskiem 
w Krośnie w okresie IV-X w latach 2003-2004

IV V VI VII VIII IX X IV-X
Częstość (%) 0 4,8 4,7 8,1 5,7 2,6 12,5 6

Tabela 9. Częstość (%) dni, w  których wysokość p odstawy 
najniższych chmur była mniejsza niż 200 m n.p.t. nad lotniskiem 
w Krośnie w okresie IV-X w latach 2003-2004

IV V VI VII VIII IX X IV-X
Częstość (%) 0 2,4 3,1 3,2 4,5 2,6 12,5 4,3
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Burze
Zgodnie z Międzynarodowym Atlasem Chmur burzę definiuję się jako jedno lub kil-

ka nagłych wyładowań elektryczności atmosferycznej, przejawiających się krótkim i sil-
nym błyskiem (błyskawica) oraz suchym trzaskiem lub głuchym dudnieniem (grzmot). 
Zjawisko burzy związane jest z silnie rozbudowanymi chmurami Cb. Są one zaliczane do 
grupy chmur konwekcyjnych, które tworzą się w wilgotnych masach powietrza znajdu-
jących się w stanie równowagi chwiejnej. Aby doszło do powstania chmur burzowych ko-
nieczna jest obecność prądów wstępujących o bardzo dużej sile.

Burze ze względu na przyczyny prowadzające do ich powstawania dzieli się na we-
wnątrzmasowe oraz frontowe.

Burze wewnątrzmasowe stanowią mniejsze zagrożenie dla lotnictwa, ponieważ wy-
stępują pojedynczo i dość łatwo można je dostrzec z większej odległości. W przypadku 
pojawienia się burzy wewnątrzmasowej na trasie zaleca się tak zmienić kurs, by minąć ją 
w bezpiecznej odległości. Decyzja o przelocie pod burzową chmurą Cb związana jest 
z dużym niebezpieczeństwem, z uwagi na występujące na tym obszarze bardzo zmienne 
warunki wiatrowe i silne prądy wstępujące i zstępujące. Próba ominięcia burzy poprzez 
wykonanie przelotu nad nią również nie jest zadaniem łatwym. Chmury Cb często sięga-
ją do granicy troposfery, a silna turbulencja z nimi związana może występować na jesz-
cze większej wysokości.

Burze frontowe przedstawiają dla operacji lotniczych większe niebezpieczeństwo, ponie-
waż ich zasięg przestrzenny jest zdecydowanie większy. Układają się one wzdłuż powierzch-
ni frontu w postaci pasa, którego długość może dochodzić do kilkuset, a szerokość do kilku-
dziesięciu kilometrów. Ze względu na duże rozmiary tego rodzaju zagrożenia meteorologicz-
nego zrozumiała wydaje się znaczna trudność w jego omijaniu.Przejście przez front burzo-
wy jest zadaniem bardzo trudnym i możliwym tylko dla doświadczonego pilota zasiadają-
cego za sterami statku powietrznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt radionawigacyjny.

W ciągu badanego okresu IV-X w latach 2003-2005 w Krośnie wystąpiło 107 dni z bu-
rzą, co daje średnią 35,7 dni z tym zjawiskiem w sezonie lotniczym. Obliczona na pod-
stawie tych danych częstość dni z burzą w okresie IV-X wyniosła 16,7% .

Burze są zjawiskiem niezwykle groźnym dla lotnictwa. W trakcie wykonywania lotu 
w obszarze oddziaływania tego zjawiska należy pamiętać o możliwości pojawienia się 
gwałtownych zmian kierunku i prędkości wiatru. Turbulencja może powodować rzucanie 
statkiem powietrznym, co jest nieprzyjemne dla osób znajdujących się na jego pokładzie. 
W przypadku gdy intensywność tego zjawiska jest duża, może dojść do częściowego 
uszkodzenia statku powietrznego lub jego całkowitego zniszczenia.

Burza niesie również zagrożenia związane z możliwością gwałtownego obniżenia się 
podstawy chmur i intensywnych opadów, mogących przyczynić się do znacznego pogor-
szenia widzialności. Opady mają szczególne znaczenie podczas wykonywania manewru 
lądowania, ponieważ woda spływająca po powierzchni szyb kabiny pilota utrudnia wła-
ściwą orientację w przestrzeni. Jest to o tyle istotne, że zła ocena wysokości lotu przed 
momentem przyziemienia może doprowadzić do gwałtownego uderzenia statku powietrz-
nego o powierzchnię terenu.

Opadem charakterystycznym tylko dla chmur Cb jest grad. Statki powietrzne wyko-
nujące lot w czasie tego rodzaju opadu narażone są na znaczne uszkodzenia mechanicz-
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ne. Poza wklęsłościami i pęknięciami w obrębie poszycia statku powietrznego możliwe 
są także bardzo niebezpieczne dla pilota zniszczenia szklanych części jego kabiny. O sile 
niszczycielskiej gradu decydują zarówno jego rozmiary oraz prędkość opadania, jak 
i prędkość własna statku powietrznego. Im jest ona większa, tym skutki tego rodzaju opa-
du są większe.

Niebezpieczeństwo lotu w burzy wynika także z zagrożenia ze strony wyładowań elek-
trycznych (pożar, awarii urządzeń elektronicznych, porażenia załogi przez pioruny, ośle-
pienie przez blask błyskawicy).

Groźne dla lotów jest także narażenie samolotu wewnątrz burzowych chmur Cb na 
oblodzenie, czyli powstawanie powłoki lodowej na powierzchni statku powietrznego. Naj-
bardziej niebezpieczny rodzaj oblodzenia tworzy się w wyniku zderzania się odsłoniętych 
części statku powietrznego z przechłodzonymi kropelkami wody. Ma to miejsce na wy-
sokości, gdzie panuje ujemna temperatura powietrza. Z racji tego, że w burzowych chmu-
rach Cb występują bardzo intensywne prądy wstępujące, duże kropelki wody mogą wy-
stępować na znacznej wysokości. W tej sytuacji tworzy się gruba warstwa powietrza, 
w której może dojść do intensywnego oblodzenia.

Tabela 10. Liczba dni z burzą w Krośnie w okresie IV-X 
w latach 2003-2005

IV V VI VII VIII IX X IV-X
2003 3 9 8 12 6 0 0 38
2004 3 9 6 12 9 1 0 40
2005 1 7 3 11 6 1 0 29
Suma 7 25 17 35 21 2 0 107

Podsumowanie
Na podstawie danych pochodzących z lotniczych prognoz pogody dla rejonu Krosna 

stwierdzono, że w trakcie sezonu lotniczego (IV-X) częstość kierunków wiatru na rozpatry-
wanym lotnisku charakteryzuje się znaczną zmiennością. Na wiosnę dominujące znaczenie 
mają wiatry wschodnie, latem przeważają natomiast wiatry z przeciwnego kierunku. Jesie-
nią największy udział ma wiatr południowy. Taka sezonowa zmienność kierunków wiatru 
jest cechą charakterystyczną warunków meteorologicznych w Krośnie. Powoduje ona, że 
w różnych okresach sezonu lotniczego wykorzystywane są różne drogi startowe.

Charakterystyka warunków wiatrowych na rozpatrywanym lotnisku objęła także okre-
ślenie zróżnicowania kierunku wiatru na 3 wysokościach (0, 400, 1000 m n.p.t.)(tab. 11).

Tabela 11. Częstość (%) dni z utrudnieniami w wyko-
nywaniu operacji lotniczych wynikającymi z wystąpienia 
różnego kierunku wiatru na poziomach 0, 400, 1000 m 
n.p.t.) nad lotniskiem w Krośnie w okresie IV-X w la-
tach 2003-2004

IV V VI VII VII IX X IV-X
(%) 62,5 71,4 75,0 74,2 75,0 89,5 65,0 74,3

Stwierdzono, że podczas sezonu lotniczego w Krośnie częstość dni o jednakowym 
kierunku przepływu mas powietrza na wszystkich rozpatrywanych poziomach jest sto-
sunkowo niewielka (25,7%). Udział dni pozbawionych ograniczeń wynikających ze 
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zmiennego kierunku wiatru w przekroju pionowym był największy w kwietniu (37,5%), 
najmniejszy zaś we wrześniu (10,5%). Maksymalne różnice w kierunku wiatru na wyso-
kości 0, 400, 1000 m n.p.t. stwierdzono w czerwcu i lipcu.

Wśród badanych zagadnień dotyczących warunków wiatrowych lotniska w Krośnie 
znalazła się także prędkość wiatru. Średnia wartość rozpatrywanego parametru w sezo-
nie lotniczym w Krośnie wyniosła 4,3 m/s. Maksimum przypadło na kwiecień (4,8 m/s) 
oraz czerwiec (4,7 m/s), minimum natomiast na maj (3,9 m/s). W pozostałych miesiącach 
rozpatrywana wartość niewiele odbiegała od średniej w okresie kwiecień-październik. 
Poza średnią prędkością wiatru obliczono częstość występowania wiatru w przedziałach 
prędkości. Największym udziałem podczas sezonu lotniczego w Krośnie charakteryzuje 
się wiatr o najmniejszej prędkości, poniżej 5 m/s (73,1%). Pojawianie się wiatru o pręd-
kości co najmniej 7 m/s zaobserwowano w 4 spośród 7 rozpatrywanych miesięcy. Naj-
większa częstość wiatru o takiej prędkości przypada na czerwiec (6,3%), a w dalszej ko-
lejności na wrzesień (5,3%). Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że miesią-
cami, w których duża prędkość wiatru w najmniejszym stopniu utrudnia aktywność lot-
niczą w Krośnie, są maj oraz sierpień.

Poza warunkami wiatrowymi do zjawisk zagrażających aktywności lotniczej w Kro-
śnie można zaliczyć mgłę. Przeprowadzone badania wykazały, że średnia liczba dni z tym 
zjawiskiem w ciągu sezonu lotniczego w okresie 2003-2005 w Krośnie wyniosła 36,7. 
Najrzadziej zagrożenie z powodu występowania ograniczonej widzialności wywołanej 
przez mgłę było stwierdzone w kwietniu oraz czerwcu. Miesiącami, na które przypadło 
maksimum częstości rozpatrywanego zjawiska, były lipiec i sierpień.

Kolejnym źródłem niebezpieczeństwa dla operacji lotniczych wykonywanych w Kro-
śnie może być wystąpienie chmur o podstawie położonej na niewielkiej wysokości nad 
powierzchnią terenu. Podobnie jak w przypadku mgły utrudniona jest wówczas widzial-
ność, co może mieć istotne znaczenie dla pomyślnego przebiegu lotu.W poddanych ana-
lizie miesiącach lat 2003 i 2004 częstość dni, w których wysokość podstawy chmur była 
niższa od dopuszczalnej wartości dla szybowców, wyniosła 6,0%, natomiast dla samolo-
tów 4,3%. Minimum i maksimum częstości dni uniemożliwiających prowadzenie aktyw-
ności szybowcowej i samolotowej na skutek zbyt nisko położonej podstawy chmur przy-
pada na skrajne miesiące sezonu lotniczego. Największy udział wśród chmur wywołują-
cych rozpatrywane zagrożenie miały chmury St.

Niesprzyjającym lotnictwu zjawiskiem meteorologicznym są rownież burze. W Kro-
śnie w okresie kwiecień-październik w latach 2003-2005 wystąpiło 107 dni z burzą, co 
daje średnią 35,7 dni z tym zjawiskiem w każdym sezonie lotniczym. Wiosną liczba dni 
z rozpatrywanym zjawiskiem wykazuje tendencję wzrastającą. Największą aktywność bu-
rzową zaobserwowano w lipcu, w którym udział dni z burzą wynosił 37,6%. Nadejście 
jesieni powodowało bardzo dużym spadek liczby dni z burzą. Październik, miesiąc koń-
czący aktywność lotniczą nad lotniskiem będącym obiektem badań w niniejszej pracy, 
był całkowicie pozbawiony zagrożeń ze strony burzy.

Poza warunkami pogodowymi, których wystąpienie może spowodować utrudnienia 
w ruchu lotniczym, omówiono zjawiska mające korzystny wpływ na pracę rozpatrywa-
nego lotniska. W rejonie Krosna warunki do prowadzenia aktywności szybowcowej z wy-
korzystaniem prądów konwekcyjnych nie są szczególnie dobre.Wynika to przede wszyst-
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kim z położenia geograficznego tego lotniska na obszarze charakteryzującym się silnie 
urozmaiconą rzeźbą, która ogranicza możliwość powstawania dużych, jednolitych komi-
nów termicznych. W pobliżu Krosna występują jednak zjawiska, które sprzyjają rozwo-
jowi szybownictwa. Są to prądy zboczowe oraz fala górska, których powstawanie jest ge-
nerowane przez obecność pobliskich pasm górskich oraz pojawienie się odpowiedniej sy-
tuacji meteorologicznej. Znaczenie procesów falowych rozwijających się w atmosferze 
dla szybowców startujących z lotniska w Krośnie jest podkreślone przez czas ich wystę-
powania. Rozpatrywane zjawisko najczęściej występuje jesienią,czyli w okresie spadku 
możliwości wykonywania lotów z wykorzystaniem konwekcji.

Położenie geograficzne lotniska będącego obiektem badań w niniejszej pracy przy-
czynia się do występowania specyficznych meteorologicznych warunków prowadzenia 
aktywności lotniczej. Można do nich zaliczyć sezonową zmienność kierunków wiatru, 
która powoduje wykorzystywanie różnych dróg startowych podczas następujących po so-
bie pór roku.

Niniejsza praca powstała przede wszystkim z myślą o zapewnieniu większego bezpie-
czeństwa osobom wykonującym operacje lotnicze w okolicach Krosna.
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5.7. Zjawisko fali górskiej w Karpatach Polskich

Autor: Jakub S Z M Y D
Opiekun naukowy: Bożena K I C I Ń S K A

Cel pracy i jej główne założenia

Głównym celem pracy jest sporządzenie charakterystyki fali górskiej w Karpatach 
Polskich zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym. Złożony charakter oma-
wianego zjawiska, stosunkowo rozległy obszar objęty jego zasięgiem, a także szeroki za-
kres oddziaływania na aktywność lotniczą przyczyniły się do przeanalizowania różnych 
aspektów fali orograficznej powstającej w polskiej części Karpat. Zbadano przede wszyst-
kim zależności wspomnianego zjawiska od warunków meteorologicznych, w szczególno-
ści wiatrowych i cyrkulacyjnych.

Najpierw przedstawiono charakterystykę zjawiska fali górskiej, w tym wyjaśniono ge-
nezę orograficznych fal grawitacyjnych w atmosferze i opisano czynniki decydujące o ich 
parametrach, a także omówiono zjawiska atmosferyczne wywoływane ich obecnością. 
Szczególną uwagę zwrócono na sporządzenie oceny warunków meteorologicznych towa-
rzyszących fali górskiej z przeznaczeniem dla lotnictwa.

Jako zasadniczy obiekt badań przyjęto falę górską powstającą w Karpatach Polskich. 
Podjęte badania miały na celu poznanie przebiegu rocznego występowania tego zjawiska 
na rozpatrywanym obszarze oraz jego uwarunkowań cyrkulacyjnych. Za ważny element 
pracy uznano także poznanie przebiegu rocznego i tendencji zmian częstości występowa-
nia typów cyrkulacji atmosferycznej sprzyjających powstawaniu fali górskiej w Karpa-
tach Polskich (1951-2000). Dzięki uzyskanym wnioskom możliwe stało się pośrednie 
stwierdzenie zmian częstości tworzenia się tego zjawiska w polskiej części Karpat w roz-
patrywanym wieloleciu. W pracy ujęto także charakterystykę warunków wiatrowych 
sprzyjających występowaniu fali górskiej w Karpatach Polskich (1951-1960).

W opracowaniu zawarto również charakterystykę przestrzenną fali górskiej w Karpa-
tach Polskich. Głównym celem tej części pracy było przedstawienie specyfiki jednostek 
regionalnych fali górskiej na tym obszarze.

W celu przedstawienia warunków meteorologicznych panujących w troposferze nad 
polską częścią łańcucha karpackiego podczas występowania fali górskiej w pracy zamiesz-
czono ich charakterystykę w wybranych dniach z tym zjawiskiem. Aby prognozowanie 
wystąpienia fali górskiej w Karpatach Polskich stało się łatwiejsze, analizie poddano rów-
nież mapy synoptyczne Europy z rozpatrywanych dni.

Wystąpienie fali górskiej w Karpatach Polskich powoduje wytworzenie się na ich ob-
szarze specyficznych warunków prowadzenia aktywności lotniczej. W związku z tym lep-
sze poznanie tego zjawiska jest szczególnie ważne dla lotnictwa. Podjęto badania, które 
miały na celu ustalenie w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć koszt ope-
racji lotniczych wykonywanych w obecności orograficznych fal grawitacyjnych na roz-
patrywanym obszarze. Opracowanie to kierowane jest przede wszystkim do regionalnych 
aeroklubów położonych w polskiej części Karpat, w szczególności do działających w nich 
sekcji szybowcowych. Wskazanie okresów częstego tworzenia się fali górskiej w roku 
w Karpatach Polskich, a także przedstawienie charakterystyki regionalnej tego zjawiska, 
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może w dużym stopniu ułatwić podjęcie decyzji dotyczących planowania terminu i miej-
sca szybowcowych lotów falowych.

Przed przystąpieniem do właściwej części pracy należy uściślić obszar objęty bada-
niami. W przypadku prac dotyczących zjawisk występujących w atmosferze pojawia się 
trudność w dokładnym określeniu granic terenu, które można uznać za objęte zasięgiem 
ich oddziaływania. Zjawisko fali górskiej generowane w bliskim otoczeniu przeszkody 
orograficznej może rozprzestrzeniać się na obszary położone w dużej od niej odległości. 
Falowy ruch powietrza może ulegać propagacji nie tylko w poziomie, ale także sięgać do 
stratosfery.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-8 i na rysunkach 1-10.

Materiały źródłowe i metody badań
Potrzeba pełniejszego scharakteryzowania fali górskiej w Karpatach Polskich przy-

czyniła się do poszukiwań wielu materiałów źródłowych różniących się jakościowo. W ni-
niejszym opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z kilku źródeł, które można po-
dzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje lotnicze, druga zaś meteorologiczne źró-
dła danych.

Podstawowe znaczenie miało ustalenie kryterium, które umożliwiałoby wyznaczenie 
„dni falowych”, rozumianych jako dni, w których doszło do powstania fali górskiej. Jed-
nym z możliwych rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie danych dotyczących za-
chmurzenia. Obecność ruchu falowego w atmosferze może zostać stwierdzona m.in. na 
podstawie pojawienia się chmur soczewkowatych Altocumulus lenticularis (Ac len). Przy-
jęcie powyższego kryterium jest jednak w silnym stopniu ograniczone koniecznością dys-
ponowania długą i kompletną serią danych meteorologicznych. Informacja o wystąpieniu 
chmur soczewkowatych, bez dodatkowych danych meteorologicznych, nie daje również 
możliwości jednoznacznego stwierdzenia jaka była przyczyna powstania ruchu falowego 
w atmosferze, a także jaką charakteryzował się on intensywnością. Ponadto na podstawie 
danych dotyczących zachmurzenia nie jest możliwe ustalenie przypadków wystąpienia tego 
zjawiska, w tym pochodzenia orograficznego, któremu nie towarzyszy zachmurzenie.

W opracowaniu przyjęto kryterium stwierdzania wystąpienia „dni falowych” na pod-
stawie danych lotniczych. Podjęcie takiej decyzji umotywowane było przede wszystkim 
przekonaniem o obecności w tych dniach fali górskiej o dużej intensywności, dzięki któ-
rej możliwe było wykonanie lotów szybowcowych w wyższe warstwy troposfery. Za pod-
stawowy materiał źródłowy uznano dokumentacje lotnicze Aeroklubu Tatrzańskiego 
w Nowym Targu oraz Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.

Dane pochodzące z Aeroklubu Tatrzańskiego obejmują listę 252 pilotów, którzy uzy-
skali w trakcie lotu szybowcowego na fali tatrzańskiej przewyższenie minimum 5000 m 
(tzw. przewyższenie diamentowe). Dokonanie takiego wyczynu, obok przelotu otwarte-
go na odległość minimum 500 km i przelotu po trasie zamkniętej o długości co najmniej 
300 km, jest warunkiem koniecznym do uzyskania Diamentowej Odznaki Szybowcowej 
(Złotej Odznaki Szybowcowej z trzema diamentami). Na listę tę wpisywane są wyłącz-
nie informacje o lotach, w czasie których piloci pierwszy raz w życiu dokonywali wspo-
mnianego osiągnięcia. Wspomniana lista obok imienia i nazwiska pilota, a także dokład-
nej wartości uzyskanego przewyższenia, zawiera datę wykonania lotu. „Przewyższenie 
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diamentowe” podczas lotu szybowcowego na fali tatrzańskiej uzyskano po raz pierwszy 
w 1958 r., zaś ostatni (stan na 01.07.2007) w 2003 r. Częste przypadki uzyskania tego sa-
mego dnia przez kilku pilotów „przewyższenia diamentowego” w trakcie lotu szybowco-
wego spowodowały, że liczba „dni falowych” udokumentowanych danymi lotniczymi wy-
niosła 107. W rozpatrywanych w niniejszej pracy latach 1951-2000 liczba takich dni była 
równa 105.

Drugim lotniczym materiałem źródłowym wykorzystanym w opracowaniu jest doku-
mentacja szybowcowych akcji lotów falowych Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie. Za-
wiera ona informacje dotyczące 27 dni z lat 1957-1994, podczas których wykonywano 
loty szybowcowe z wykorzystaniem fali górskiej. Zasadniczą część tej dokumentacji sta-
nowią sprawozdania pilotów szybowcowych sporządzone po odbyciu lotu. Dokumenty te 
zawierają podstawowe informacje dotyczące lotu (m.in. datę, czas i miejsce startu oraz 
lądowania, wysokość maksymalną i przewyższenie uzyskane w trakcie lotu), a także dane 
meteorologiczne z czasu jego wykonywania pochodzące z lotniska w Krośnie (m.in. kie-
runek i prędkość wiatru, zachmurzenie, opady). Do wielu sprawozdań dołączone są rów-
nież opisy przebiegu lotu, zawierające bardzo cenne wiadomości na temat warunków me-
teorologicznych panujących w wyższych partiach troposfery. Uzupełnieniem tego mate-
riału są szkice trasy lotu, a także zapisy wysokości położenia szybowca w czasie lotu wy-
konane przy użyciu barografu.

W latach 1951-2000 liczba „dni falowych” ustalonych na podstawie danych lotniczych 
Aeroklubów: Tatrzańskiego i Podkarpackiego wyniosła 129. Zestawienie dat pochodzą-
cych z dokumentacji obu aeroklubów umożliwiło stwierdzenie wystąpienia trzech dni, 
w których aktywność szybowcowa z wykorzystaniem fali górskiej była prowadzona za-
równo przez ośrodek lotniczy w Nowym Targu, jak i w Krośnie (28.10.1959, 30.10.1976, 
03.05.1988). Możliwe było wykonanie lotów szybowcowych w wyższe warstwy tropos-
fery. Za podstawowy materiał źródłowy uznano dokumentacje lotnicze Aeroklubu Ta-
trzańskiego w Nowym Targu oraz Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.

W pracy wykorzystano także dane dotyczące warunków wiatrowych z 9 punktów ob-
serwacji meteorologicznych położonych na obszarze Karpat Polskich (Cieszyn, Zwardoń, 
Żywiec-Sporysz, Nowy Targ, Kasprowy Wierch, Szczawnica-Zdrój, Krynica-Zdrój, Kro-
sno, Iwonicz). Zostały one zaczerpnięte z Atlasu klimatycznego Polski (1971). Materiał 
ten obejmuje średnią miesięczną częstość wiatru z ośmiu podstawowych kierunków w sze-
ściu przedziałach prędkości z lat 1951-1960.

Przedstawione powyżej materiały źródłowe opracowano z wykorzystaniem różnych 
metod badawczych.

W pierwszej kolejności obliczono liczbę „dni falowych” w miesiącach na podstawie 
materiałów lotniczych zarówno z Aeroklubu Podkarpackiego, jak i Aeroklubu Tatrzań-
skiego. Uzyskane wyniki posłużyły do wskazania okresów roku, w których fala górska 
w Karpatach Polskich występuje najczęściej.

Zbadano także zależność występowania fali górskiej w Karpatach Polskich od warun-
ków cyrkulacyjnych. W celu ustalenia jaka cyrkulacja atmosferyczna sprzyja tworzeniu 
się tego zjawiska dokonano zestawienia dat „dni falowych” udokumentowanych materia-
łami lotniczymi z danymi z Kalendarza typów cyrkulacji w Polsce Południowej (Niedź-
wiedź, 2001). Po określeniu typów cyrkulacji, które najbardziej sprzyjały powstawaniu 



295

fali górskiej nad polską częścią Karpat, przystąpiono do opracowania przebiegu roczne-
go ich występowania na podstawie danych z lat 1951-2000. Jednostkami podstawowymi, 
w odniesieniu do których wykonano obliczenia częstości pojawiania się wspomnianych 
typów cyrkulacji były miesiące oraz dni. Wyniki zaprezentowano na wykresach, w szcze-
gólności w formie kalendarza. Występowanie „dni falowych” udokumentowanych dany-
mi lotniczymi przeanalizowano także w zależności od długości okresu utrzymywania się 
typu cyrkulacji przypadającego na „dzień falowy”. Wykorzystując dane z lat 1951-2000 
określono również tendencje zmian częstości występowania dni z typami cyrkulacji sprzy-
jającymi powstawaniu fali górskiej w Karpatach Polskich w roku oraz w półroczu chłod-
nym. Do tego celu wykorzystano metodę regresji liniowej.

W opracowaniu zajęto się również charakterystyką warunków wiatrowych sprzyjają-
cych powstawaniu fali górskiej w Karpatach Polskich. Przeanalizowano częstość kierun-
ków wiatru w styczniu, lipcu, październiku i listopadzie na podstawie danych z lat 
1951- 1960 z uwzględnieniem 8 kierunków podstawowych w 9 punktach obserwacji me-
teorologicznych położonych na rozpatrywanym obszarze. Wyniki zaprezentowano w po-
staci wykresów, tzw. róż wiatru, na podkładzie kartograficznym. Dużo uwagi poświęco-
no również charakterystyce prędkości wiatru. Obliczono częstość wiatru z kierunków SW, 
S i SE o prędkości > 5 m/s i > 10 m/s w styczniu i listopadzie we wcześniej wspomnia-
nych punktach obserwacji meteorologicznych. Do prezentacji wyników wykorzystano 
wykresy, które zamieszczono na podkładzie kartograficznym

Działalność szybowcowa aeroklubów regionalnych 
w Karpatach Polskich

Ruch falowy w atmosferze dla operacji lotniczych wykonywanych z wykorzystaniem 
samolotów ogólnie jest niepożądany. Przelot przez obszar, na którym w małych odległo-
ściach występują skierowane przeciwnie pionowe ruchy powietrza, skutkuje pojawieniem 
się dodatkowej siły działającej na samolot. W wyniku wymuszonych zmian wysokości 
położenia statku powietrznego jego początkowo poziomy ruch ulega zniekształceniu, 
przybierając charakter zbliżony do falowego. Wywołuje to efekt podobny do tego, który 
towarzyszy przelotowi statku powietrznego przez obszar turbulencji. Z tego powodu lot 
samolotem w obrębie masy powietrza podlegającej ruchowi falowemu odbierany jest nie-
korzystnie przez osoby znajdujące się na jego pokładzie. Lot w trakcie omawianej sytu-
acji atmosferycznej wymusza na pilotach zwiększenie prędkości lotu.

Inaczej jest w przypadku szybowców, statków powietrznych bez własnych źródeł na-
pędu, które mogą zwiększyć wysokość lotu, a przez to jego zasięg i czas trwania, wyłącz-
nie dzięki energii z zewnątrz. W trakcie lotu swobodnego jej dostarczanie jest możliwe 
tylko na obszarach dostatecznie silnego wstępującego ruchu powietrza. W ich obrębie wy-
padkowy wektor pionowej prędkości ruchu szybowca skierowany jest do góry, ponieważ 
prędkość opadania szybowca względem ośrodka jest mniejsza od prędkości wznoszenia 
się otaczającej go masy powietrza. Jedną z przyczyn wywołujących pionowe ruchy po-
wietrza w atmosferze są zjawiska falowe, dlatego też obszary ich występowania są bar-
dzo poszukiwane przez pilotów szybowcowych. Wiedza teoretyczna na temat ruchu fa-
lowego w atmosferze wraz z umiejętnością wykorzystania go w trakcie lotu stwarza moż-
liwość wykonania długiego, wysokiego, a także dalekiego lotu.
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W Karpatach Polskich znajduje się 7 aeroklubów regionalnych (rys. 1). Ich rozmiesz-
czenie na rozpatrywanym obszarze jest dość równomierne. W Karpatach Zachodnich znaj-
duje się pięć aeroklubów, zaś w Karpatach Wschodnich są dwa aerokluby.

1. Bielsko-Bialski
2. GSS AP “Żar”, Międzybrodzie Żywieckie
3. Tatrzański, Nowy Targ
4. Podhalański, Łososina Dolna

5. Podkarpacki, Krosno
6. Bieszczadzki, Weremień
7. Politechniki Rzeszowskiej, Bezmiechowa

Rys. 1. Aerokluby regionalne w Karpatach Polskich

We wszystkich aeroklubach regionalnych w Karpatach Polskich prowadzona jest dzia-
łalność szybowcowa. Ośrodki lotnicze w Bielsku-Białej, Nowym Targu, Łososinie Dol-
nej i Krośnie dysponują lotniskami o nawierzchni trawiastej. Pas startowy o utwardzanej 
nawierzchni znajduje się jedynie w Krośnie, jednak ze względu na zły stan techniczny 
nie jest on użytkowany. W Bezmiechowej, Weremieniu i na górze Żar w Beskidzie Ma-
łym znajdują się szybowiska górskie.

Omawiając znaczenie ruchu falowego w atmosferze dla szybownictwa należy podkre-
ślić te elementy, które odróżniają loty falowe od lotów z wykorzystaniem prądów pocho-
dzenia konwekcyjnego. Przy spełnieniu odpowiednich warunków do powstawania fal gra-
witacyjnych w atmosferze może dochodzić w ciągu całego roku, o każdej porze doby. 
Wynika z tego możliwość wykonywania lotów szybowcowych z ich wykorzystaniem m.in. 
zimą, a także nocą. Z kolei potencjalny okres tworzenia się prądów konwekcyjnych w at-
mosferze obejmuje cały rok, jednak do powstawania tych, które mają odpowiednio dużą 
prędkość, dochodzi zwykle tylko w półroczu ciepłym. Dodatkowo w okresie tym nie we 
wszystkich dniach występuje sprzyjająca tworzeniu się prądów konwekcyjnych pogoda 
insolacyjna. Z tego względu możliwość wykorzystywania wstępujących prądów termicz-
nych w trakcie lotów szybowcowych jest ograniczona tylko do ciepłej połowy roku i go-
dzin, w których do powierzchni Ziemi dociera promieniowanie słoneczne.

Porównując prądy powietrzne generowane przez konwekcję i ruch falowy należy tak-
że podkreślić różnicę w ich zasięgu przestrzennym. Prądy konwekcyjne w atmosferze 
mają charakter lokalny, prądy falowe występują natomiast w sposób ciągły na dużo więk-
szych obszarach. W Polsce średni pionowy zasięg prądów konwekcyjnych w atmosferze 
sięga kilku km, zaś w silnie rozbudowanych chmurach Cumulonimbus maksymalnie może 
przekraczać 10 km. Loty szybowcowe na duże wysokości z wykorzystaniem wstępują-
cych prądów konwekcyjnych są jednak w bardzo silnym stopniu ograniczone przez prze-
pis zakazujący wlatywania w chmury Cumulonimbus i Cumulus congestus. Prądy pocho-
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dzenia falowego dają znacznie większe możliwości wykorzystania ich do celów szybow-
nictwa. Przy sprzyjających warunkach meteorologicznych falowy ruch powietrza może 
rozwinąć się w całym profilu troposfery, a niekiedy także w niższych warstwach stratos-
fery. Fakt ten w połączeniu z często dużym zasięgiem poziomym fal grawitacyjnych stwa-
rza korzystne warunki do aktywności szybowcowej w obrębie większego wycinka atmos-
fery niż w przypadku możliwości generowanych przez konwekcję.

Ruch falowy w atmosferze
Opis matematyczny fal grawitacyjnych przedstawiono na początku lat 30. XX w. 

(Bjerknes i in., 1933). Aby doszło do powstania ruchu falowego konieczne jest spełnie-
nie dwóch warunków. Po pierwsze, ruch falowy może rozwinąć się wyłącznie na grani-
cy ośrodków różniących się gęstością, nigdy zaś wewnątrz jednorodnego ciała. Klasycz-
nym przykładem ruchu falowego są fale powstające na granicy wody i powietrza. Drugi 
warunek to pojawienie się czynnika zaburzającego pierwotny stan równowagi. Początko-
wo płaska powierzchnia graniczna ulega wtedy zniekształceniu, a na granicy ośrodków 
dochodzi do wzbudzenia ruchu falowego.

 Stwierdzenie obecności powierzchni granicznych rozdzielających warstwy powietrza 
o różnej gęstości jest możliwe dzięki danym dotyczącym pionowego profilu temperatury 
powietrza w atmosferze.

Troposfera, stanowiąca podstawową przestrzeń operacji lotniczych, charakteryzuje się 
szybkim zmniejszaniem się gęstości powietrza wraz ze wzrostem wysokości. Aby w jej 
obrębie mogły powstać zjawiska falowe konieczne jest wytworzenie się powierzchni za-
burzających normalny pionowy profil temperatury powietrza. Funkcję tę najczęściej speł-
niają termiczne warstwy hamujące. Pojęcie to obejmuje inwersje termiczne, izotermie, 
a także przypadki nagłego zmniejszania się spadku temperatury powietrza w troposferze 
wraz ze wzrostem wysokości. Termiczne warstwy hamujące są warstwami granicznymi 
o skokowej zmianie gęstości powietrza, które stanowią potencjalne miejsca wzbudzania 
fal grawitacyjnych w atmosferze.

Najkorzystniejsze warunki do rozwoju ruchu falowego w atmosferze występują pod-
czas równowagi stałej. W tym przypadku masa powietrza wytrącona ze stanu równowa-
gi w kierunku pionowym zostaje poddana działaniu sił, które dążą do sprowadzenia jej 
do położenia początkowego. Podczas wymuszonego ruchu ku górze masa powietrza sta-
je się stopniowo chłodniejsza (gęstsza) względem otoczenia, co skutkuje pojawieniem się 
siły skierowanej w dół. W wyniku jej działania następuje zmiana kierunku ruchu masy 
powietrza na przeciwny. Z kolei wraz ze zmniejszaniem się wysokości położenia masy 
powietrza jego temperatura stopniowo wzrasta względem otoczenia. Po przekroczeniu po-
ziomu początkowego na masę powietrza zaczyna działać siła skierowana ku górze. W mia-
rę upływu czasu oscylacje cząsteczek powietrza wokół stanu równowagi stają się coraz 
słabsze, aż do całkowitego tłumienia ruchu falowego.

W warunkach silnie rozwiniętej równowagi stałej w atmosferze masa powietrza wytrą-
cona ze stanu równowagi względnie szybko wraca do położenia początkowego. W miarę 
wzrostu pionowego gradientu temperatury powietrza czas potrzebny na jej powrót do sta-
nu równowagi ulega wydłużeniu. Jeśli pionowy gradient temperatury jest tak duży, że w at-
mosferze występuje równowaga chwiejna, to na masę powietrza wytrąconą ze stanu rów-
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nowagi nie działa już siła starająca się ją skierować do położenia początkowego. W związ-
ku z tym powstanie ruchu falowego we wspomnianych warunkach nie jest możliwe.

Do powstania fal grawitacyjnych w atmosferze poza odpowiednią stratyfikacją nie-
zbędny jest także czynnik doprowadzający do zaburzenia pierwotnego stanu równowagi. 
Najczęściej rolę tę spełnia gradient baryczny wymuszający ruch mas powietrza. Już nie-
wielka różnica prędkości względnej sąsiadujących mas powietrza o różnej gęstości spra-
wia, że na ich granicy dochodzi do powstawania fal, które przemieszczają się po jej po-
wierzchni zgodnie z kierunkiem ruchu masy mniej gęstej. Wzrost różnicy prędkości mas 
powietrza powoduje, że długość fal wzrasta. Ostatni wymieniony parametr zależy także 
od różnicy gęstości mas powietrza. Im jest ona mniejsza, tym długość fal jest większa. 
Z racji tego, że różnica gęstości między masami powietrza w atmosferze jest zwykle mała, 
długość występujących tam fal jest duża, rzędu kilkuset m – kilkunastu km.

Ruch falowy w atmosferze może ulegać propagacji zarówno w pionie, jak i w pozio-
mie. Energia przenoszona przez fale wertykalnie dostarczana jest do mas powietrza o róż-
nej gęstości. W przypadku fal propagujących się w górę jest to ośrodek rzadszy. Mniej-
sza liczba znajdujących się tam cząsteczek powietrza aby przekazać dalej tę samą ilość 
energii musi oscylować wokół położenia równowagi z większą intensywnością. W związ-
ku z tym fale występujące na większej wysokości mają przeważnie większą amplitudę 
niż te, które znajdują się bliżej powierzchni terenu.

Powierzchnie graniczne między masami powietrza o różnej gęstości stanowiące miejsca 
generowania ruchu falowego mogą być zorientowane w atmosferze w różny sposób. Naj-
częściej występują one w położeniu poziomym, w sytuacji zalegania nad sobą warstw po-
wietrza o różnej gęstości. Możliwe są jednak także inne położenia powierzchni granicznych. 
Zdecydowanie rzadziej niż w poziomie występują rozpatrywane powierzchnie w pionie. Mię-
dzy tymi dwoma skrajnymi przypadkami możliwe są także położenia pośrednie. W związ-
ku z tym do powstania ruchu falowego może dochodzić na powierzchni frontów atmosfe-
rycznych, które nachylone są do powierzchni terenu zwykle pod kątem kilku stopni.

Ruch falowy związany z frontami atmosferycznymi można również obserwować 
w skali przestrzennej. W przypadku tym pomija się powierzchnię frontową i rozpatruje 
wyłącznie linię frontu. Linia ta jest granicą między masami powietrza o różnej tempera-
turze, a tym samym różnej gęstości. W momencie pojawienia się ruchu względnego mas 
powietrza dochodzi do wzbudzenia ruchu falowego na powierzchni granicznej i odkształ-
cenia linii frontu (rys. 2). W przypadku frontu polarnego fale będą przemieszczać się ku 
wschodowi, tj. zgodnie z kierunkiem ruchu masy powietrza o mniejszej gęstości (wyż-
szej temperaturze).

Możliwość propagowania się fal zarówno w pionie, jak i w poziomie sprawia, że mogą 
one stanowić element łączący odległe obszary o różnych wykonaniach lotów szybowco-
wych. Wertykalne propagowanie się ruchu falowego pochodzenia orograficznego na wy-
sokość nawet kilkunastu km przyczyniło się do pobicia wielu rekordów wysokościowych, 
a także umożliwiło wykonywanie lotów w stratosferze. Fala górska stanowi drugie – obok 
wznoszenia stokowego – zjawisko, które może przyczyniać się do generowania wstępu-
jących prądów powietrza w każdej porze dnia i roku. Dzięki temu szybowcowe operacje 
lotnicze mogą być prowadzona nocą, a także w półroczu chłodnym, czyli w okresie za-
niku silnych prądów konwekcyjnych.
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Rys. 2. Ruch falowy na froncie polarnym (źródło: Szczeciński C., 1957, Meteorologia dla 
wszystkich,Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, s. 175)

Rys. 3. Powstawanie fal związanych w  a tmosferze n a  froncie ch łodnym (na podstawie 
Parczewskiego (1953)

Innym przykładem przeszkody gazowej przyczyniającej się do wzbudzania fal zwią-
zanych w atmosferze jest front atmosferyczny. Ruch falowy może powstawać głównie 
w otoczeniu tzw. frontu chłodnego przyspieszonego. Charakteryzuje się on tym, że po-
wietrze ciepłe porusza się szybciej niż niżej położony klin chłodnego powietrza odgry-
wający w omawianym przypadku rolę przeszkody. Jeżeli różnica względnej prędkości ru-
chu między powietrzem ciepłym i chłodnym osiąga odpowiednią wartość, to przed roz-
patrywanym frontem wytwarza się na dużej wysokości ruch falowy stacjonarny wzglę-
dem powierzchni frontowej, lecz przemieszczający się wraz z całym frontem. Ruch falo-
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wy wzbudzany w otoczeniu przemieszczającego się frontu chłodnego przyspieszonego 
charakteryzuje się najczęściej stosunkowo niewielką intensywnością, co wynika z małej 
różnicy prędkości ruchu ciepłej i chłodnej masy powietrza (Parczewski, 1953).

Wznoszenie stokowe
Stały napływ powietrza ku wzniesieniu wywołuje wzrost ciśnienia atmosferycznego 

po stronie nawietrznej tej formy terenu, co w efekcie doprowadza do wymuszonego ru-
chu powietrza w górę stoku. Powstające w ten sposób wznoszenie stokowe może być wy-
korzystywane do wyniesienia szybowca na większą wysokość, co pozwala zwiększyć za-
sięg i czas trwania lotu. Cechą charakterystyczną tego zjawiska jest to, że prądy wzno-
szące występują także w pewnej odległości od szczytu przeszkody po stronie zawietrz-
nej. Wraz z oddalaniem się powietrza od wzniesienia dochodzi do zmiany zwrotu skła-
dowej pionowej ruchu na przeciwny. U podnóża zawietrznej strony przeszkody, poniżej 
zstępującego powietrza, często może również dochodzić do powstawania zawirowań o osi 
poziomej.

Przepływ powietrza nad przeszkodami terenowymi odbywa się nie tylko ze zmiana-
mi jego kierunku ruchu, ale także i prędkości. Jeżeli na trasie przemieszczającego się po-
wietrza pojawiają się wzniesienia, to powierzchnia pionowego przekroju, w którym może 
odbywać się przepływ, ulega zmniejszeniu. Aby objętość powietrza przepływającego 
w jednostce czasu przez ten przekrój była taka sama jak w przypadku większych prze-
krojów przed i za przeszkodą, prędkość ruchu na tym odcinku musi wzrosnąć. Najwięk-
sza prędkość wiatru występuje nad najwyżej położoną partią przeszkody, ponieważ w tym 
miejscu strumień powietrza ulega największemu zwężeniu

Fala górska
Dynamiczne oddziaływanie podłoża na przepływające nad nim powietrze nie ograni-

cza się jedynie do wywoływania wznoszenia stokowego. Innym zjawiskiem mogącym 
powstawać pod wpływem odpowiednio urzeźbionego terenu na przypowierzchniową war-
stwę atmosfery jest fala górska.

Fala górska to zjawisko polegające na występowaniu w atmosferze fal grawitacyjnych 
o charakterze związanym, wzbudzonych podczas przepływu powietrza nad przeszkodą 
orograficzną.

Zjawisko fali górskiej zostało odkryte w 1933 r. przez niemieckich pilotów, Wolfa Hir-
tha i Hansa Deutschmanna, podczas lotu szybowcowego nad Karkonoszami. Wydarzenie 
to miało bardzo duże znaczenie w dalszym rozwoju szybownictwa, ponieważ przyczyni-
ło się do powstania nowego rodzaju aktywności szybowcowej – lotów falowych. Stwier-
dzenie obecności silnych prądów wstępujących związanych z falą górską umożliwiło unie-
zależnienie się wyczynowych lotów szybowcowych od wznoszeń stokowych oraz ter-
micznych.

Podstawowym czynnikiem decydującym o powstawaniu fali górskiej jest sytuacja ba-
ryczna w otoczeniu przeszkody terenowej. Korzystne warunki do rozwoju tego zjawiska 
występują, gdy po jednej stronie wzniesienia znajduje się silny wyż baryczny, zaś po dru-
giej głęboki niż. Jeśli gradient ciśnienia atmosferycznego jest dostatecznie duży, to do-
chodzi wtedy do przepływu powietrza nad barierą górską. Strumień powietrza podczas 



301

wznoszenia się nad stokiem będzie ulegał zwężaniu o wysokość, jaką ma przeszkoda. Aby 
zachować stały przepływu prędkość ruchu cząsteczek powietrza nad wzniesieniem musi 
zatem wzrosnąć (zgodnie z prawem Bernoulliego).

Prawo Bernoulliego dotyczy przepływu gazu (cieczy) przez przewód o zmiennej gru-
bości. Aby ciągłość przepływu była zachowana, cząsteczki ośrodka przepływając przez 
odcinek zwężony muszą poruszać się z większą prędkością. Sformułowane przez niego 
prawo, obecnie nazywane prawem Bernoulliego, brzmi następująco: gdy prędkość płynu 
wzrasta, jego ciśnienie statyczne maleje.

Nad wyniosłościami terenu na skutek zwężenia przekroju przepływu strumienia po-
wietrza prędkość ruchu powietrza zwiększa się. Doprowadza to do spadku ciśnienia at-
mosferycznego w przypowierzchniowej warstwie atmosfery, i tym samym zmniejszenia 
się jego pionowego gradientu. Obniżone ciśnienie nad pasmem górskim nie równoważy 
już ciężaru nadległych mas powietrza. W wyniku ich nacisku górna powierzchnia stru-
mienia powietrza przepływającego nad przeszkodą zostaje odkształcona ku dołowi 
(rys. 5). W przypadku występowania w atmosferze równowagi stałej wytworzone w ten 
sposób zaburzenie w ruchu powietrza przyjmie postać fal grawitacyjnych. Z racji tego, 
że do ich wzbudzenia przyczyniła się przeszkoda orograficzna, mają one charakter zwią-
zany.

Podczas przemieszczania się powietrza nad wklęsłymi formami terenu może docho-
dzić również do powstawania fal grawitacyjnych. Na skutek rozszerzenia przekroju prze-
pływu nad zagłębieniami podłoża prędkość ruchu cząsteczek powietrza zmniejsza się. Do-
prowadza to (zgodnie z prawem Bernoulliego) do wzrostu ciśnienia statycznego w przy-
powierzchniowej warstwie atmosfery. W następstwie tego górna powierzchnia strumienia 
powietrza odkształca się ku górze, co w warunkach odpowiedniej stratyfikacji atmosfery 
może doprowadzić do wzbudzenia w niej fal grawitacyjnych.

Cechą charakterystyczną fali górskiej jest występowanie przesunięcia w fazie kolejno 
zalegających w pionie fal grawitacyjnych (rys. 4). Grzbiety i doliny wyżej położonych fal 
nie są ulokowane pionowo nad odpowiadającymi im elementami fal niższych, lecz są 
przesunięte o pewną odległość ku przeszkodzie orograficznej. Wielkość tego przesunię-
cia zależy od prędkości wiatru. Jeśli jest ona odpowiednio duża, to ruchem falowym mogą 
zostać objęte masy powietrza położone na dużej wysokości po dowietrznej stronie pasma 
górskiego

Intensywność ruchu falowego w atmosferze podczas występowania fali górskiej jest 
zwykle duża. W przypadku przeszkód terenowych o wysokości względnej rzędu 1000 m 
(Tatry) fale mogą propagować się w poziomie na odległość ponad 100 km. Amplituda fal 
powstających w czasie tego zjawiska może osiągać bardzo duże wartości, rzędu kilkuset 
metrów i większych. Przyczyną tak intensywnego ruchu falowego jest to, że fale stacjo-
narne zlokalizowane w małej odległości od pasma górskiego stale są wzbudzane impul-
sami pochodzącymi od kolejno napływających mas powietrza.

Dowietrzna strona pasma górskiego to obszar wymuszonego przez orografię ruchu po-
wietrza ku górze. W czasie tego procesu dochodzi do adiabatycznego spadku temperatu-
ry powietrza. Na skutek tego wilgotność względna powietrza zwiększa się, aż do osią-
gnięcia stanu nasycenia (w temperaturze punktu rosy). Jeśli ruch wznoszący będzie kon-
tynuowany, to nadwyżka pary wodnej ulegnie kondensacji. Chmury tworzą wydłużoną 
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strukturę w postaci wału zalegającego w bezpośrednim otoczeniu pasma górskiego. Naj-
częściej tworzą chmury: Stratus (St), Stratocumulus (Sc) oraz Nimbostratus (Ns). Podsta-
wowym czynnikiem decydującym o powstawaniu wiatru halnego jest położenie poziomu 
kondensacji pary wodnej.

Rys. 4. Powstawanie fal związanych w atmosferze na skutek przepływu powietrza nad formami 
wypukłą (a) i wklęsłą (B) terenu (Parczewski 1953)

Rys. 5. Przesunięcie w fazie orograficznych fal grawitacyjnych występujących na różnej 
wysokości (England i Ulbrich, 1980)

Tabela 1. Warunki meteorologiczne podczas lotu szybowcowego wykonanego przez 
M. Markiewicza na fali Beskidu Niskiego 03.05.1988

 Wiatr dolny Wiatr górny Zachmurzenie
 Kierunek m/s Kierunek m/s  
Przed lotem 180º 11 180-220º 14-19 Ac len, Cs
Podczas lotu 180-220º 14 200-220º 14-19 Ac len
Po locie 200-230º 17 220-240º 14-19 Ac len, Ci, Cs



303

Tabela 2. Przebieg lotu szybowcowego wykonanego przez M. Markiewicza 
na fali Beskidu Niskiego 03.05.1988 r.

Faza lotu Godzina Wysokość nad 
lotniskiem (m) Miejsce

Start 08:12 0 Lotnisko w Krośnie
Wyczepienie 08:25 1400 Jasionka
Przejście na falę 08:30 1350 Iwonicz
Wysokość maks. 12:30 2800 Chorkówka
Lądowanie 13:31 0 Lotnisko w Krośnie

Rys. 6. Zapis wysokości położenia szybowca w czasie lotu wykonanego przez M. Markiewiczana fali 
Beskidu Niskiego 03.05.1988 r. (zapis barografu umieszczonego na pokładzie szybowca)

Przebieg roczny występowania fali górskiej w Karpatach Polskich

W celu ustalenia, w których porach roku fala górska występuje w Karpatach Polskich 
najczęściej, poddano analizie dokumentację szybowcowych lotów falowych Aeroklubu 
Tatrzańskiego i Aeroklubu Podkarpackiego.

Wykorzystane materiały źródłowe Aeroklubu Tatrzańskiego obejmują listę pilotów, 
którzy uzyskali w trakcie lotu szybowcowego na fali tatrzańskiej przewyższenie mini-
mum 5000 m (tzw. przewyższenie diamentowe). Na tę listę wpisywane są wyłącznie in-
formacje o lotach, w czasie których piloci pierwszy raz w życiu dokonywali wspomnia-
nego wyczynu.

„Przewyższenie diamentowe” w trakcie lotu szybowcowego na fali tatrzańskiej uzy-
skano po raz pierwszy 21 grudnia 1958 r. (Stanisława Antoszewska, przewyższenie 
6000 m). Do końca 2000 r. na omawianą listę zostało wpisanych 249 pilotów. Dość czę-
ste przypadki uzyskania „przewyższenia diamentowego” przez kilku pilotów tego same-
go dnia spowodowały, że liczba „dni falowych” udokumentowanych lotami wyniosła 105. 
Wszystkie przedstawione poniżej wyniki badań dotyczących fali tatrzańskiej zostały uzy-
skane na podstawie informacji pochodzących z listy pilotów – zdobywców „przewyższe-
nia diamentowego” w trakcie lotu szybowcowego nad Tatrami.

Informacje o fali górskiej uzyskane na podstawie danych Aeroklubu Tatrzańskiego 
i Aeroklubu Podkarpackiego można uznać za reprezentatywne w odniesieniu do całych 
Karpat Polskich. Zorientowany równoleżnikowo łańcuch tatrzański może posłużyć jako 
przykładowe pasmo zachodniej części Karpat Polskich, zaś wschodnia część Beskidu Ni-
skiego – o przebiegu bliższym kierunkowi NW-SE – obrazuje warunki zbliżone do panu-
jących w Karpatach Wschodnich. Mimo tego, że wykorzystane dane lotnicze dotyczą tyl-
ko wybranych dni oraz ściśle zależą od czynników ludzkich (termin lotów, umiejętności 
pilotażowe), uzyskane dzięki nim informacje o fali górskiej można uznać za wiarygodne. 
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Uzasadnieniem tego może być względnie duża próba statystyczna (129 dni) pochodząca 
z różnych części Karpat Polskich, jej dość długi zakres czasowy – 44 lata (1957-2000), 
a także gwarancja uwzględnienia przypadków fali górskiej o dużej intensywności, umoż-
liwiającej uzyskiwanie dużych (w tym „diamentowych”) przewyższeń w trakcie lotów 
szybowcowych.

Rys. 7. Liczba „dni falowych” udokumentowanych zdobyciem „przewyższenia diamentowego” 
w trakcie lotu szybowcowego w Tatrach w poszczególnych latach (1958-2000)

Tabela 3. Liczba „dni falowych” udokumentowanych zdobyciem „przewyższenia diamentowego” 
w trakcie lotu szybowcowego w Tatrach w poszczególnych miesiącach (dane z lat 1958-2000)

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1958-2000
L. dni 11 11 9 3 1 0 1 2 10 13 30 14 105

Rys. 8. Liczba „dni falowych” udokumentowanych danymi lotniczymi Aeroklubu Podkarpackiego 
w poszczególnych  miesiącach (dane z lat 1957-1994)

Uwarunkowania cyrkulacyjne fali górskiej w Karpatach Polskich

Informacja o porze roku, w której fala górska najczęściej występuje w Karpatach Pol-
skich jest bardzo ogólna i nie daje możliwości określenia dokładnej daty pojawienia się 
tego zjawiska. Zawężenie niepewności przy prognozowaniu terminu wystąpienia fali gór-
skiej jest możliwe dzięki badaniom zależności fali górskiej od warunków meteorologicz-
nych. Zdobyte w ten sposób informacje w połączeniu z dostępem do aktualnych danych 
meteorologicznych mogą zostać wykorzystane przez szybowników planujących wykonać 
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loty falowe w Karpatach Polskich. Wśród warunków meteorologicznych mających pod-
stawowe znaczenie dla powstawania fali górskiej można wymienić kierunek adwekcji po-
wietrza. Z tego względu niniejszy rozdział został poświęcony poznaniu związku wystę-
powania fali górskiej w Karpatach Polskich z warunkami cyrkulacyjnymi.

Jako materiał źródłowy do badań ponownie posłużyły daty 129 „dni falowych” udo-
kumentowanych danymi lotniczymi Aeroklubów: Tatrzańskiego lub Podkarpackiego. In-
formacje o warunkach cyrkulacyjnych zostały zaczerpnięte z Kalendarza typów cyrkula-
cji w Polsce Południowej (Niedźwiedź, 2001). W celu szczegółowego zbadania zależno-
ści fali górskiej w Karpatach Polskich od wspomnianych warunków uwzględniono wer-
sję rozszerzoną klasyfikacji typów cyrkulacji, obejmującą 21 typów (tab. 4).

W celu poznania, jakie warunki cyrkulacyjne sprzyjają występowaniu fali górskiej 
w Karpatach Polskich dokonano zestawienia dat „dni falowych” w Tatrach z danymi z Ka-
lendarza (tab. 3). W tych dniach w Polsce Południowej najczęściej (94,3%) panowały sy-
tuacje adwekcyjne. Najwięcej (42,9%) „dni falowych” udokumentowanych danymi lot-
niczymi.

Największa liczba dni (6), w których uzyskano „przewyższenie diamentowe” w trak-
cie lotu szybowcowego na fali tatrzańskiej, w poszczególnych latach okresu 1958-przy-
pada na 1976 r.

Tabela 4. Objaśnienia do Kalendarza typów cyrkulacji w Polsce Południowej (Niedźwiedź, 2001)

Sytuacje adwekcyjne (16 typów) Sytuacje nieadwekcyjne (5 typów)
Na Nc Ca centrum wyżu

NEa NEc Ka klin wyżowy
Ea Ec Cc centrum niżu

SEa SEc Bc bruzda niskiego ciśnienia
Sa Sc x siodło baryczne lub sytuacja nieokreślona

SWa SWc
Wa Wc

NWa NWc

Tabela 5. Uwarunkowania cyrkulacyjne „dni falowych” udokumentowanych danymi lotniczymi 
Aeroklubu Tatrzańskiego (dane z lat 1958-2000)

Typ Na NEa Ea SEa Sa SWa Wa NWa Ca Ka
L. dni 1 0 1 0 8 7 0 0 1 0
(%) 0,9 0 0,9 0 7,7 6,7 0 0 0,9 0
Typ Nc NEc Ec SEc Sc SWc Wc NWc Cc Bc x

L. dni 0 0 0 1 45 35 1 0 0 5 0
(%) 0 0 0 0,9 42,9 33,4 0,9 0 0 4,8 0

Tabela 6. Uwarunkowania cyrkulacyjne „dni falowych” udokumentowanych danymi 
lotniczymi AeroklubuPodkarpackiego (dane z lat 1957-1994)

Typ Na NEa Ea SEa Sa SWa Wa NWa Ca Ka
L. dni 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0
Typ Nc NEc Ec SEc Sc SWc Wc NWc Cc Bc x

L dni 1 0 0 0 10 5 1 0 0 2 0
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Częstości i tendencje zmian typów cyrkulacji atmosferycznej sprzyjających występo-
waniu fali górskiej w Karpatach Polskich (1951-2000) charateryzują tab. 7-8 i rys. 9.

Tabela 7. Częstość (%) dni z poszczególnymi typami cyrkulacji atmosferycznej 
w Polsce Południowej w latach 1951-2000 [opracowanie własne na podstawie 
Kalendarza (Niedźwiedź, 2001)

Typ Na NEa Ea SEa Sa SWa Wa NWa Ca Ka
(%) 3,3 3,2 5,1 4,4 4,3 3,6 8,1 4,8 3,6 10,2
Typ Nc NEc Ec SEc Sc SWc Wc NWc Cc Bc x
(%) 3,3 2,3 2,7 2,5 3,8 5,2 11,1 5,8 1,5 9 2,2

Tabela 8. Zmienność liczby dni z typami cyrkulacji w Polsce 
Południowej w latach 1951-2000

Typ cyrkulacji y = ax + b R2

Sc y = -0,293x + 21,5 0,29
SWc y = 0,144x + 15,1 0,09
Sa y = -0,424x + 26,5 0,49

SWa y = 0,176x + 8,7 0,2
Sc, Sa, SWc lub Swa, rok y = -0,4x + 71,9 0,2

Sc, Sa, SWc lub Swa p. chł. y = -0,225x + 43,4 0,11

Rys. 9. Zmienność liczby dni z cyrkulacja Sa w roku w Polsce Południowej w latach 1951-2000

Charakterystyka warunków wiatrowych sprzyjających 
występowaniu fali górskiej w Karpatach Polskich (1951-1960)

Fala górska to złożone zjawisko w atmosferze wykazujące zależność od wielu czyn-
ników meteorologicznych. Wystąpienie odpowiedniego typu cyrkulacji atmosferycznej 
nie jest jedynym warunkiem powstania tego zjawiska. Wśród pozostałych warunków ko-
niecznych do wzbudzenia atmosferycznych fal grawitacyjnych można wymienić stałą stra-
tyfikację mas powietrza, a także dużą prędkość ich przepływu nad pasmem górskim. 
W celu bardziej precyzyjnego stwierdzenia, w których porach roku czynniki meteorolo-
giczne najbardziej sprzyjają powstawaniu fali górskiej w Karpatach Polskich, niniejszy 
rozdział poświęcono charakterystyce warunków wiatrowych tego obszaru.

Wykorzystane we wcześniejszej części pracy dane dotyczące cyrkulacji atmosferycz-
nej mają charakter średniej obszarowej odnoszącej się do warunków występujących da-
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nego dnia w Polsce Południowej. W Karpatach Polskich, obszarze o urozmaiconej rzeź-
bie, kierunki adwekcji powietrza są silnie modyfikowane przez lokalne formy ukształto-
wania powierzchni terenu. W związku z tym w niniejszym rozdziale zawarta zostanie cha-
rakterystyka nie tylko prędkości, ale także kierunku wiatru.

Wyniki uzyskane na podstawie danych cyrkulacyjnych wskazują, że występowaniu 
fali górskiej w Karpatach Polskich najbardziej sprzyja południowy i południowo-zachod-
ni kierunek napływu powietrza. Mimo małego udziału typu cyrkulacji SEc i SEa wśród 
„dni falowych” udokumentowanych informacjami lotniczymi, na podstawie wiedzy teo-
retycznej kierunek południowo-wschodni również można uznać za korzystny do powsta-
wania tego zjawiska na rozpatrywanym obszarze.

Wzbudzenie atmosferycznych fal grawitacyjnych podczas przepływu powietrza nad 
pasmem górskim jest możliwe przy odpowiednio dużej prędkości wiatru. Wartość tego 
parametru niezbędna do wywołania zafalowania w atmosferze nad Tatrami wynosi 9,5 m/s 
(Schmidt, 2002). Na podstawie wiedzy teoretycznej na temat fali górskiej można stwier-
dzić, że w przypadku pozostałych, niższych pasm górskich Karpat Polskich minimalna 
prędkość wiatru doprowadzająca do powstania tego zjawiska jest mniejsza. Opierając się 
w/w założeniach w charakterystyce warunków wiatrowych najwięcej uwagi poświęcono 
wiatrom o dużej prędkości z sektora SW, S i SE, w szczególności w półroczu chłodnym.

W styczniu w Karpatach Polskich zaznacza się zróżnicowanie kierunku wiatru w prze-
biegu równoleżnikowym (rys. 10). W ich zachodniej części największy udział mają wia-
try południowo-zachodnie, co wśród rozpatrywanych punktów szczególnie zaznacza się 
w Żywcu. Na obszarze wschodnich Karpat Zachodnich najczęściej występują wiatry po-
łudniowe. Częstość pojawiania się wiatru z sektora południowego jest również duża we 
wschodniej części Beskidu Sądeckiego (Krynica-Zdrój) i w Tatrach (Kasprowy Wierch). 
Rozkład kierunków wiatru w Nowym Targu i w Szczawnicy-Zdroju dość silnie różni się 
od warunków wiatrowych występujących we wcześniej przedstawionych punktach obser-
wacji meteorologicznych. Lokalne warunki orograficzne, w szczególności przebieg doli-
ny Dunajca, powodują, że na tych dwóch stacjach duży udział mają wiatry wschodnie, 
zachodnie i północno-zachodnie. Wiatr południowo-wschodni na większości obszaru Kar-
pat Polskich występuje stosunkowo rzadko.

Warunki wiatrowe w lipcu w Karpatach Polskich w porównaniu z typowymi w stycz-
niu charakteryzują się większą częstością występowania adwekcji powietrza z kierunku 
zachodniego i północno-zachodniego. Zmiana ta jest szczególnie wyraźnie zaznaczona 
w Żywcu i Krośnie. W lipcu wiatr południowy i południowo-zachodni występuje często 
w Cieszynie, Zwardoniu oraz Iwoniczu. W miesiącu tym, podobnie jak w styczniu, czę-
stość południowo- wschodniego kierunku adwekcji powietrza w Karpatach Polskich jest 
mała.

W październiku i listopadzie, miesiącach z największą liczbą „dni falowych” udoku-
mentowanych danymi lotniczymi, warunki wiatrowe w Karpatach Polskich są zbliżone 
do tych, które występują w styczniu. W zachodniej części rozpatrywanego obszaru naj-
większe znaczenie mają wiatry południowo-zachodnie, a także południowe. We wschod-
niej części Karpat, w Krośnie i Iwoniczu, z największą częstością występują wiatry po-
łudniowe. Udział adwekcji powietrza z południo-wschodu w rozpatrywanych miesiącach 
jest największy w Cieszynie i Krynicy-Zdroju.
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Rys. 10. Czestość kierunków wiatru w wybranych punktach obserwacji meteorologicznych w Karpatach 
Polskich w styczniu (1951-1960)

Podsumowanie
W pracy przyjęto kryterium stwierdzania wystąpienia „dni falowych” na podstawie 

danych lotniczych. Podjęcie takiej decyzji umotywowane było przede wszystkim przeko-
naniem o obecności w tych dniach fali górskiej o dużej intensywności, dzięki której moż-
liwe było wykonanie lotów szybowcowych w wyższe warstwy troposfery. Za podstawo-
wy materiał źródłowy uznano dokumentacje lotnicze Aeroklubu Tatrzańskiego w Nowym 
Targu i Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.

Informacje o fali górskiej uzyskane na podstawie danych z obu ośrodków lotniczych 
można uznać za reprezentatywne w odniesieniu do całych Karpat Polskich. Mimo tego, 
że wykorzystane dane lotnicze dotyczą tylko wybranych dni oraz ściśle zależną od czyn-
ników ludzkich, uzyskane dzięki nim informacje o fali górskiej można uznać za wiary-
godne. Uzasadnieniem tego może być stosunkowo duża próba statystyczna (129 dni) po-
chodząca z ośrodków lotniczych położonych w różnych częściach Karpat Polskich, jej 
dość długi zakres czasowy (1957-2000), a także gwarancja uwzględnienia przypadków 
fali górskiej o dużej intensywności, umożliwiającej uzyskiwanie dużych (w tym „diamen-
towych”) przewyższeń w trakcie lotów szybowcowych.

W pierwszej części pracy podstawowym materiałem źródłowym wykorzystanym do ba-
dań fali górskiej w Karpatach Polskich była lista 129 „dni falowych” udokumentowanych 
danymi lotniczymi. Głównym celem tej części opracowania było poznanie przebiegu rocz-
nego występowania tego zjawiska oraz ustaleniu jego uwarunkowań cyrkulacyjnych.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że fala górska w Karpa-
tach Polskich występuje przeważnie w półroczu chłodnym, w szczególności późną jesie-
nią. Dane z Aeroklubów: Tatrzańskiego i Podkarpackiego wskazują, że do powstawania 
tego zjawiska najczęściej dochodzi w listopadzie. Dni tego miesiąca stanowiły aż 31,8% 
„dni falowych” udokumentowanych przez szybowników obu wspomnianych ośrodków 
lotniczych (41 ze 129 dni), z tego 35 dni przypadło na pierwsze dwie dekady listopada. 
W przebiegu rocznym minimum częstości występowania fali górskiej w Karpatach Pol-
skich przypada na późną wiosnę i lato.

W pracy wykazano, że występowaniu fali górskiej w Karpatach Polskich najbardziej 
sprzyja adwekcja powietrza z południa, w dalszej kolejności zaś z południo-zachodu. 
Pierwsze z wymienionych warunków cyrkulacyjnych panowały w 67, zaś drugie w 46 
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dniach spośród 129 „dni falowych” udokumentowanych danymi lotniczymi (odpowied-
nio 51,9% i 35,7% dni). Fala górska zdecydowanie rzadziej w Karpatach Polskich po-
wstaje podczas napływu powietrza z południo-wschodu. Takie warunki cyrkulacyjne wy-
stąpiły zaledwie w 2 dniach (1,6%) wśród rozpatrywanych „dni falowych”.

Na podstawie dostępnej dokumentacji lotniczej stwierdzono, że fala górska w Karpa-
tach Polskich częściej powstaje w sytuacjach cyklonalnych niż antycyklonalnych. Pierw-
sze z wymienionych warunków cyrkulacyjnych wystąpiły w 103, zaś drugie w 26 dniach 
spośród129 rozpatrywanych „dni falowych” (odpowiednio 79,8% i 20,2%).

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że do powstania fali górskiej w Karpa-
tach Polskich nie jest konieczne panowanie przez wiele dni warunków cyrkulacyjnych 
sprzyjających temu zjawisku. Udokumentowane lotami szybowcowymi przypadki wystą-
pienia tego zjawiska często przypadały na jedno- lub dwudniowy okres utrzymywania się 
określonego typu cyrkulacji atmosferycznej.

Uzyskane wnioski na temat warunków cyrkulacyjnych sprzyjających występowaniu 
fali górskiej w Karpatach Polskich stały się punktem wyjścia do dalszych rozważań. 
W celu ustalenia, w których okresach roku najczęściej pojawiają się korzystne dla tego 
zjawiska typy cyrkulacji atmosferycznej sporządzono ich charakterystykę na podstawie 
danych z lat 1951-2000.

W celu bardziej precyzyjnego określenia, w których okresach roku najczęściej wystę-
pują typy cyrkulacji sprzyjające powstawaniu fali górskiej w Karpatach Polskich jako jed-
nostki podstawowe w rozważaniach przyjęto także dni. Udział dni z cyrkulacją Sc lub 
SWc w poszczególnych dniach roku w latach 1951-2000 wyniósł od 0 (13 przypadków) 
do 26% (12 lutego). Typ cyrkulacji Sc i SWc występował szczególnie często w pierwszej 
połowie kwietnia i pierwszej połowie listopada. W trzeciej dekadzie maja, w czerwcu, 
lipcu i sierpniu wspomniane typy cyrkulacji pojawiały się rzadko.

W przypadku uwzględnienia typów cyrkulacji Sa i SWa rozmieszczenie w roku poten-
cjalnych „okresów falowych” było nieco inne. Mały udział dni z cyrkulacją antycyklonal-
ną południową lub południowo-zachodnią w pierwszej połowie kwietnia spowodował, że 
okres ten nie wyróżniał się na tle roku. Częsta adwekcja powietrza z południa i południo-
zachodu zarówno podczas sytuacji cyklonalnych, jak i antycyklonalnych w pierwszej po-
łowie listopada sprawiła natomiast, że okres ten można uznać za najbardziej korzystną pod 
względem warunków cyrkulacyjnych porę roku do powstawania fali górskiej w Karpatach 
Polskich. Do potencjalnych „okresów falowych” można także zaliczyć większą część paź-
dziernika, trzecią dekadę marca oraz 11-13 lutego, jednak ze względu na ich mniejszą dłu-
gość oraz większe dysproporcje udziału korzystnych warunków cyrkulacyjnych w kolej-
nych dniach charakteryzują się one niższą rangą niż pierwsza połowa listopada. Podobnie 
jak we wcześniejszym przypadku na okres trzecia dekada maja – koniec sierpnia przypa-
dła mała liczba dni, w których wystąpiła adwekcja powietrza z południa lub południo-za-
chodu. Najkorzystniejsze do powstania i rozwoju fali górskiej typy cyrkulacji atmosferycz-
nej, południowy cyklonalny i południowo-zachodni cyklonalny, w latach 1951-2000 w Pol-
sce Południowej wystąpiły łącznie w 9,0% dni. Większy udział dni z tymi warunkami cyr-
kulacyjnymi miało półrocze chłodne. Najwięcej dni z typem cyrkulacji Sc i SWc we wspo-
mnianym okresie wystąpiło w listopadzie. W przypadku uwzględnienia typów Sa i SWa 
uzyskane wyniki dotyczące przebiegu rocznego były podobne.
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W celu bardziej precyzyjnego określenia, w których okresach roku najczęściej wystę-
pują typy cyrkulacji sprzyjające powstawaniu fali górskiej w Karpatach Polskich jako jed-
nostki podstawowe w rozważaniach przyjęto także dni. Udział dni z cyrkulacją Sc lub 
SWc w poszczególnych dniach roku w latach 1951-2000 wyniósł od 0 (13 przypadków) 
do 26% (12 lutego). Typ cyrkulacji Sc i SWc występował szczególnie często w pierwszej 
połowie kwietnia i pierwszej połowie listopada. W trzeciej dekadzie maja, w czerwcu, 
lipcu i sierpniu wspomniane typy cyrkulacji pojawiały się rzadko.

W przypadku uwzględnienia typów cyrkulacji Sa i SWa rozmieszczenie w roku po-
tencjalnych „okresów falowych” było nieco inne. Mały udział dni z cyrkulacją antycy-
klonalną południową lub południowo-zachodnią w pierwszej połowie kwietnia spowodo-
wał, że okres ten nie wyróżniał się na tle roku. Częsta adwekcja powietrza z południa 
i południo-zachodu zarówno podczas sytuacji cyklonalnych, jak i antycyklonalnych 
w pierwszej połowie listopada sprawiła natomiast, że okres ten można uznać za najbar-
dziej korzystną pod względem warunków cyrkulacyjnych porę roku do powstawania fali 
górskiej w Karpatach Polskich. Do potencjalnych „okresów falowych” można także za-
liczyć większą część października, trzecią dekadę marca oraz 11-13 lutego, jednak ze 
względu na ich mniejszą długość oraz większe dysproporcje udziału korzystnych warun-
ków cyrkulacyjnych w kolejnych dniach charakteryzują się one niższą rangą niż pierw-
sza połowa listopada. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku na okres trzecia deka-
da maja – koniec sierpnia przypadła mała liczba dni, w których wystąpiła adwekcja po-
wietrza z południa lub południo-zachodu.

Charakterystyka warunków cyrkulacyjnych sprzyjających powstawaniu fali górskiej 
w Karpatach Polskich objęła także zmiany częstości ich występowania. Zastosowanie 
równań prostych regresji pozwoliło stwierdzić, że w latach 1951-2000 liczba dni w roku 
z najbardziej sprzyjającą występowaniu fali górskiej w Karpatach Polskich cyrkulacją po-
łudniową cyklonalną wykazała tendencję malejącą (-2,9 dnia/10 lat). Jeszcze większym 
spadkiem częstości występowania we wspomnianym wieloleciu charakteryzowały się dni 
z cyrkulacją południową antycyklonalną (-4,2 dnia/10 lat). W przypadku dni z adwekcją 
powietrzaz południo-zachodu stwierdzono tendencję rosnącą (SWc: 1,4 dnia/10 lat, SWa: 
1,8 dnia/10 lat). Analiza regresji liniowej przeprowadzona łącznie z uwzględnieniem 
wszystkich dni z cyrkulacją Sc, Sa, SWc i SWa wykazała malejącą tendencję ich często-
ści (-4,0 dni/10 lat). Analogiczne badanie uwzględniające dane z półrocza chłodnego 
umożliwiło stwierdzenie spadku częstości występowania tych warunków cyrkulacyjnych 
w latach 1951-2000 (-2,3 dnia/10 lat). Informacje na temat zmian długości okresu roku 
z typami cyrkulacji Sc, Sa, SWc i SWa umożliwiają pośrednie stwierdzenie zmian czę-
stości występowania fali górskiej w Karpatach Polskich w latach 1951-2000.

W pracy sporządzono także charakterystykę jednostek regionalnych fali Karpat Pol-
skich. Czynnikami decydującymi o ich specyficznych własnościach są różnice w położe-
niu, wysokości i orientacji pasm górskich przyczyniających się do ich powstawania. 
Szczególny nacisk w charakterystyce położono na zagadnienia meteorologiczne o dużym 
znaczeniu dla lotnictwa.

W celu przedstawienia warunków meteorologicznych panujących w troposferze nad 
polską częścią łańcucha karpackiego podczas występowania fali górskiej w pracy zamiesz-
czono ich charakterystykę w wybranych dniach z tym zjawiskiem (3 maja 1988 r.). Do 
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jej sporządzenia wykorzystano m.in. dokumentację akcji lotów falowych zorganizowanej 
przez Aeroklub Podkarpacki 3 maja 1988 r. Aby prognozowanie wystąpienia fali górskiej 
w Karpatach Polskich stało się łatwiejsze, analizie poddano mapy synoptyczne Europy 
z tych dni. Na ich podstawie stwierdzono, że do powstawania tego zjawiska dochodzi, 
gdy niż baryczny znajduje się nad zachodnią częścią Europy, zaś wyż – nad wschodnią. 
Ważne znaczenie dla czasu występowania fali górskiej w Karpatach Polskich ma stabil-
ność układów barycznych w Europie.

Uzyskane w pracy wyniki potwierdziły bardzo silną zależność występowania fali gór-
skiej w Karpatach Polskich od warunków meteorologicznych. Mniejszy dopływ promie-
niowania słonecznego w półroczu chłodnym w porównaniu z półroczem ciepłym sprzy-
ja utrzymywaniu się równowagi stałej w atmosferze, co stwarza korzystne warunki do po-
wstawania i rozwoju fali górskiej w Karpatach Polskich. W związku z tym zjawisko to 
najczęściej występuje w okresie późna jesień – wczesna wiosna. Z racji tego, że w lecie 
w atmosferze często panuje równowaga chwiejna, w tej porze roku fala górska w Karpa-
tach Polskich powstaje najrzadziej.

Odpowiednia stratyfikacja mas powietrza jest warunkiem koniecznym, ale nie wystar-
czającym do powstania fali górskiej. Aby doszło do wytworzenia się tego zjawiska musi 
również wystąpić przepływ powietrza w kierunku w przybliżeniu prostopadłym do biegu 
przeszkody orograficznej. Adwekcja powietrza z kierunków SW, S i SE w Karpatach Pol-
skich najczęściej występuje w półroczu chłodnym. Typy cyrkulacji Sc, Sa, SWc i SWa 
szczególnie często pojawiają się w pierwszej połowie listopada, co silnie koreluje z mak-
simum przebiegu rocznego występowania fali górskiej ustalonego na podstawie doku-
mentacji lotniczej Aeroklubów: Tatrzańskiego i Podkarpackiego.
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VI. OBCIĄŻENIA ORGANIZMU LUDZKIEGO POWSTAŁE NA DALEKICH 
TRASACH LOTNICZYCH

Autor: Krzysztof B U C Z Y Ń S K I
Opiekunowie naukowi: Maria S T O P A - B O R Y C Z K A,

Maria K O P A C Z - L E M B O W I C Z

Cel pracy
We współczesnym świecie daje się zaobserwować szybki rozwój komunikacji lotni-

czej. Wzrasta liczba nowych połączeń, wydłużają się ich trasy i czasy trwania lotu. Trans-
port lotniczy stał się najbezpieczniejszym i najszybszym rodzajem transportu, gwałtow-
nie wzrasta więc liczba jego pasażerów. Rośnie zainteresowanie zjawiskami towarzyszą-
cymi podróżom lotniczym i wywierającymi negatywny wpływ na organizm człowieka.

Celem pracy jest próba systematyzacji obciążeń organizmu ludzkiego związanych z lo-
tami długodystansowymi oraz poszerzenie wiedzy na ten temat. Główna część opracowa-
nia zawarta jest w trzech rozdziałach. Podstawowe zagadnienia poprzedzono informacja-
mi dotyczącymi materiałów źródłowych i metod opracowania. Zamieszczono również 
przegląd literatury dotyczącej omawianych zagadnień. Analizę obciążeń organizmu ludz-
kiego powstałych na dalekich trasach lotniczych oparto na sieci pozaeuropejskich połą-
czeń PLL LOT – rys. 1a.

Podczas analizy wyróżniono cztery kategorie obciążeń:
 – obciążenia wynikające ze zmiany strefy klimatycznej,
 – obciążenia wynikające ze zmiany strefy czasowej,
 – obciążenia wynikające z fizycznych warunków lotu,
 – obciążenia natury psychicznej.

Problemem adaptacji organizmu ludzkiego do nowej strefy czasu zajmowali się już 
w latach sześćdziesiątych Kiełczewski i Falkiewicz. Na podstawie własnych badań i wcze-
śniejszych obserwacji naukowców niemieckich (Hentschel 1963) Falkiewicz wyznaczy-
ła empirycznie wzory, według których można w przybliżeniu określić czas pełnej adapta-
cji strefowej w zależności od odległości i kierunku przemieszczania:
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1
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gdzie d – przybliżony czas adaptacji (w dobach), λA – długość geograficzna portu macie-
rzystego, λB – długość geograficzna portu docelowego.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-16 i na rysunkach 1-7.
Ponadto w pracy zbiorowej WIML w Warszawie (Barański l977) zamieszczony jest 

wzór określający czas wypoczynku personelu lotniczego wymagany do likwidacji ujem-
nych skutków zaburzeń rytmów biologicznych:

CW = 
2
T

 + (Z - 4) + CD + CA

gdzie: CW – czas wypoczynku w dziesiątych częściach dnia, T – czas lotu w godz., Z - 4 
– przekroczenie strefy czasu powyżej 4 godz., CD – współczynnik czasu odlotu, CA – 
współczynnik czasu przylotu. Współczynniki przyjmują wartości:
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Czas lotu CD CA

800-1159 0 4
1200-1759 1 2
1800-2159 3 0
2200-059 4 1
100-759 3 3

W późniejszych pracach Falkiewicz (1971) wyznaczyła również przybliżone wzory 
określające wielkość strat energetycznych w zależności od kierunku podróży:

8.
15

BAE
λλ −

=∆  (zach.  wsch.), 5.
15

BAE
λλ −

=∆  (zach.  wsch.)

gdzie: ΔE – wielkość strat energetycznych przy adaptacji do nowej strefy, λA – długość 
geograficzna portu macierzystego, λB – długość geograficzna portu docelowego.

Podkreślili też za Kwareckim znaczenie właściwej diety przed i po locie.

Krótka informacja o obciążeniach organizmu ludzkiego 
spowodowanych fizycznymi warunkami lotu

Fizyczne warunki lotu stanowią jedną z najważniejszych przyczyn powstawania ob-
ciążeń organizmu ludzkiego podczas lotów długodystansowych. Można do nich zaliczyć:

 – długi czas trwania lotu,
 – międzylądowania,
 – ograniczone możliwości poruszania się,
 – niskie ciśnienie wewnątrz samolotu,
 – mała wilgotność powietrza,
 – hałas,
 – wibracje,
 – przyspieszenia.

Podstawową literaturę na ten temat stanowi praca zbiorowa pracowników Wojskowe-
go Instytutu Medycyny Lotniczej Medycyna lotnicza i kosmiczna pod redakcją S. Barań-
skiego. Stanowi ona systematyczny przegląd współczesnej wiedzy na temat medycyny lot-
niczej. Literaturę na ten temat uzupełniają liczne artykuły naukowców z WIML w Warsza-
wie (Sokołowski, Golec, Dembiński 1985, Domaszuk 1986) publikowane w czasopiśmie 
Medycyna lotnicza. Poza tym najważniejsze zagadnienia dotyczące warunków pracy i wy-
poczynku personelu latającego reguluje Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łącz-
ności z dnia 28 III 1989 r. Określa ono minimalne normy czasu wykonywania czynności 
lotniczych przez członków personelu latającego w polskim lotnictwie komunikacyjnym.

Materiały źródłowe i metody opracowania
W pracy główny nacisk położono na obciążenia związane ze zmianą warunków kli-

matycznych. Dla obciążeń tego rodzaju wykonano bardziej szczegółowe opracowania. 
Pozostałe rodzaje obciążeń scharakteryzowano na podstawie dostępnej literatury, prze-
prowadzając własne analizy i obliczenia.
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Dla opracowania obciążeń wynikających ze zmiany strefy czasowej, fizycznych i psy-
chicznych warunków lotu, duże znaczenie miały wywiady przeprowadzone z pracowni-
kami PLL LOT. Przy opracowywaniu obciążeń związanych ze zmianą strefy klimatycz-
nej za miarę obciążenia przyjęto zmianę odczuwalności cieplnej przez organizm pasaże-
ra. Przeanalizowano różnice odczuwalności między portami docelowymi a portem ma-
cierzystym (Warszawą). Policzone wartości obciążeń uporządkowano w klasy określone 
wielkością różnicy wskaźnika biometeorologicznego temperatury efektywnej ∆ NTE. Na-
stępnie policzono częstość występowania poszczególnych rodzajów obciążeń w miesią-
cu i w porze roku. Założono przy tym, że lot Warszawa - port docelowy może odbywać 
się każdego dnia. W ciągu roku może wystąpić 365 przypadków obciążenia organizmu 
(zmiany odczuwalności cieplnej). Ponadto założono, że organizm pasażera wchodzącego 
na pokład samolotu w Warszawie jest w pełni zaaklimatyzowany do warunków charak-
terystycznych dla portu macierzystego (środkowa Polska). Jest to dość znaczne uprosz-
czenie, gdyż pasażerami mogą być również osoby pochodzące z innych rejonów Polski 
o nieco innych warunkach klimatycznych. Jednak ze względu na konieczność korzysta-
nia w opracowaniu z konkretnych danych klimatycznych oraz na relatywnie niewielkie 
różnice klimatu między regionami klimatycznymi Polski w porównaniu do różnic warun-
ków klimatycznych portu macierzystego (Warszawy) i docelowego w innej strefie klima-
tycznej, takie założenie możemy uznać za zasadne i nie wpływające w dużym stopniu na 
prawidłowość otrzymanych wyników.

Jako materiał źródłowy do opracowania rozdziału o obciążeniach klimatycznych wy-
korzystano dwa rodzaje danych: średnie miesięczne wartości elementów meteorologicz-
nych oraz codzienne dane o pogodzie w wybranych portach. Do charakterystyki warun-
ków klimatycznych Warszawy i wybranych potów docelowych posłużono się średnimi 
wartościami miesięcznymi temperatury i wilgotności powietrza, wysokości opadu i pręd-
kości wiatru liczonymi z wielolecia. Na ich podstawie wyliczono wartości średnie mie-
sięczne temperatury efektywnej (wskaźnika biometeorologicznego), które pozwoliły na 
szacunkową ocenę warunków odczuwalnych. Drugim rodzajem wykorzystanych danych 
były codzienne dane obserwacyjne z wybranych stacji. Ich źródłem były depesze synop-
tyczne z amerykańskiego, codziennego biuletynu Northern Hemisphere Data Tabulation, 
którego roczniki znajdują się w bibliotece Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Odczytane wartości pomiarowe pochodzą z obserwacji o godz. 12 GMT, 
a za okres obserwacji przyjęto 1 rok. Po wyliczeniu z tych danych codziennych wartości 
NTE, które odpowiadają określonym warunkom odczuwalności cieplnej, za pomocą co-
dziennych różnic temperatury efektywnej (∆NTE) między Warszawą a wybranym portem 
docelowym, podjęto próbę oszacowania wielkości obciążeń klimatycznych na danej tra-
sie. Przy wyborze docelowych portów lotniczych reprezentatywnych dla poszczególnych 
stref klimatycznych wykorzystano podział klimatyczny W. Okołowicza (z uzupełnienia-
mi D. Martyn) oraz podział bioklimatyczny wg Gregorczuka.

Ocena warunków odczuwalnych dokonana została za okres 10-cio lecia 1951-1960 
i dotyczyła oprócz Warszawy następujących portów lotniczych:

 – Bagdad – Los Angeles,
 – Delhi – Melbourne,
 – Singapur – Montreal,
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 – Kair,
 – Pekin.

Szczegółowej analizie codziennych odczuć cieplnych organizmu człowieka poddano 
w ciągu 1 roku wybrane trasy lotnicze z Warszawy do Singapuru, Kairu i Montrealu. Oce-
ny warunków odczuwalnych dokonano za pomocą wskaźnika meteorologicznego – tem-
peratury efektywnej NTE. Temperatura efektywna zwana również odczuwalną należy do 
wskaźników najczęściej stosowanych w badaniach biometeo- i bioklimatologicznych.

Została opracowana przez C.P. Yagloui i F.C. Hughtona w latach 20-tych XX stulecia 
w laboratoriach Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Ogrzewalnictwa i Wentylacji 
(ASHRAE). Pozwala ona na określenie wrażenia cieplnego odbieranego przez człowie-
ka w wyniku łącznego działania temperatury i wilgotności powietrza oraz wiatru.

W celu obliczenia wartości temperatury efektywnej (TE i NTE) korzystano z wzorów 
empirycznych Missenarda dla prędkości wiatru v < 0,2 m/s (TE) i v > 0,2 m/s (NTE):

TE = T - 0,4(T - 10)(1 - 0,01f)

NTE = 37 - (37 - T)((0,68 - 0,0014f + (1,76 + 1,4v0,75)-1)-1 - 0,29T(1 - 0,01f)
gdzie: T – temperatura powietrza (°C), f – wilgotność względna powietrza (%), v – pręd-
kość wiatru (m/s).

Temperatura efektywna TE uwzględnia temperaturę i wilgotność powietrza. Natomiast 
NTE to normalna temperatura efektywna (zwana również efektywno-ekwiwalentną) ma-
jącą zastosowanie przy osłonie od promieniowania lecz z uwzględnieniem ruchu powie-
trza. Istnieje również trzeci typ temperatury efektywnej RTE czyli temperatura radiacyj-
no-efektywna, uwzględniająca wszystkie cztery podstawowe elementy środowiska biome-
teorologicznego (temperatura, wilgotność, ruch powietrza i promieniowanie). W opraco-
waniu posłużono się wzorami na temperaturę TE i NTE. Trudność uzyskania danych o pro-
mieniowaniu uniemożliwiła zastosowanie RTE – wskaźnika najbardziej kompleksowego.

Obciążenia organizmu ludzkiego związane ze zmianą 
strefy klimatycznej

Loty długodystansowe związane są najczęściej ze zmianą strefy klimatycznej. Istota 
związanych z nimi obciążeń organizmu ludzkiego polega na gwałtownej zmianie zespo-
łu czynników atmosferycznych oddziaływujących na człowieka. Powiązanie problemu 
obciążeń organizmu ludzkiego spowodowanych przez zmianę strefy klimatycznej rozpo-
częto od analizy pozaeuropejskich połączeń lotniczych PLL LOT wykonanej na tle po-
działu klimatycznego świata według W. Okołowicza i D. Martyn (rys. 1b). Zauważono, 
że połączenia lotnicze są realizowane z Warszawy (strefa klimatów umiarkowanych) do 
prawie wszystkich stref klimatycznych świata. tj. strefy klimatów równikowych, strefy 
klimatów zwrotnikowych, podzwrotnikowych, umiarkowanych. Najczęściej samoloty PLL 
LOT latają do strefy klimatów podzwrotnikowych (12 połączeń) a najrzadziej do strefy 
klimatów równikowych (1 połączenie – Singapur). Nie istnieje żadne połączenie lotnicze 
do strefy klimatów okołobiegunowych.

Do przeprowadzenia analizy z każdej strefy klimatycznej wybrano docelowe porty 
lotnicze (lotniskowe stacje meteorologiczne) o charakterystycznych dla danej strefy wa-
runkach klimatycznych (tab. 1). W przypadku strefy klimatów zwrotnikowych, podzwrot-
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nikowych i umiarkowanych przy wyborze portów lotniczych kierowano się również zróż-
nicowaniem klimatów wewnątrz strefy.

Charakterystyka klimatu wybranych portów lotniczych
W rozdziale tym dokonano porównania warunków klimatycznych wybranych docelo-

wych portów lotniczych z warunkami klimatycznymi portu macierzystego (Warszawa). 
Do ich charakterystyki użyto wartości średnich miesięcznych z wielolecia następujących 
elementów klimatycznych:

 – temperatury powietrza,
 – opadu,
 – wilgotności względnej powietrza,
 – prędkości wiatru.

Dalej przedstawiono szczegółową charakterystykę rocznego przebiegu tych elemen-
tów. Szczególną uwagę zwrócono na wartości i roczny przebieg różnic temperatury po-
wietrza, opadu, wilgotności względnej i prędkości wiatru pomiędzy wybranymi stacjami 
a Warszawą. Różnice te świadczą o rodzaju i wielkości obciążeń organizmu człowieka 
odbywającego lot długodystansowy ze zmianą strefy klimatycznej. Na podstawie podo-
bieństwa wartości, przebiegów rocznych i różnic między wybranymi portami docelowy-
mi a portem macierzystym (Warszawą), wydzielono grupy stacji o zbliżonym potencjal-
nym działaniu obciążającym na organizm człowieka.

Tabela 1. Wybrane porty lotnicze z różnych stref klimatycznych (podział klimatyczny wg 
W. Okołowicza i D. Martyn)

Strefy 
klimatyczne

Porty
Lotnicze d.

Port 
docelowy Klimat

Równikowa Singapur Singapur wybitnie wilgotny monsunowy (1m)

Zwrotnikowa

Bangkok
Delhi
Bagdad
Dubai
Sharjah
Sydney

Delhi
Bagdad

suchy kontynentalny monsunowy (6m) 
suchy kontynentalny (6)

Podzwrotnikowa

Melbourne
Los Angeles
Montevideo
Tokio
Istambuł
Kair
Tel Aviw
Larnaca
Tunis
Algier
Tripolis

Melbourne
Kair
Los Angeles

morski (8)
wybitnie suchy kontynentalny (12)

pośredni (9)

Umiarkowana

Chicago
Nowy Jork
Montreal
Vancouver
Anchorage
Edmonton
Toronto
Pekin

Montreal
Pekin

przejściowy (15)
wybitnie kontynentalny monsunowy (18)

Okołobiegunowa - - -
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1 1Anchovage 6  Toronto 11 Algier 16  Tel-Aviv 21  Burgas 26  Tokio 31  Sydney 
2  Edmonton 7  Montreal 12  Tunis 17  Damaszek 22  Istambuł 27  Pekin 32  Melbourne 
3  Vancouver 8  Nowy Jork 13 Tripoli 18  Bagdad 23  Moskwa 28 Singapur 33 Brisbane 
4  Los  Angeles 9  Montevideo 14  Larnaca 19 Budapeszt 24  Taszkent 29 Bangkok   
5  Chicago 10  Dakav 15  Kair 20  Dubai 25  Delhi 30  Perth   
Rys. 1a. Sieci połączeń pozaeuropejskich PLL LOT – loty rejsowe i czarterowe, zima 1989 r.

1.Singapur, 2. Kair, 3. Delhi, 4. Pekin, 5. Bagdad, 6. Montreal,  7. Montreal, 8. Melbourne 
I. Równikowy,  II. Zwrotnikowy,  III. Podzwrotnikowy, IV. Umiarkowany, V.  Polarny 

Rys. 1b. Sieci połączeń rejsowych i lotów czarterowych PLL LOT na tle stref klimatycznych 
świata wg Okołowicza i Martyn
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Warunki termiczne
Warunki termiczne zostały scharakteryzowane za pomocą średniej miesięcznej tem-

peratury powietrza (tab. 2-3, rys. 2-3).
Tabela 2. Średnia temperatura powietrza (°C)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Singapur 26,1 27,0 27,0 28,0 27,0 28,0 27,0 27,0 27,3 27,2 27,0 26,0 27,1
Kair 13,3 15,0 18,0 21,0 25,0 28,0 28,0 28,0 26,1 24,1 20,0 15,0 21,7
Pekin -4,6 -2,6 5,0 13,0 20,0 25,0 26,0 25,0 20,1 12,0 3,9 -2,7 11,9
Bagdad 9,4 11,0 16,0 21,0 27,7 32,0 35,0 35,0 30,9 25,2 27,3 21,2 22,7
Delhi 14,5 17,0 23,0 29,0 34,0 34,0 31,0 30,0 29,4 26,3 20,5 25,7 25,3
Montreal -9,5 -8,2 -2,0 6,2 13,0 19,0 21,0 20,0 15,5 9,6 2,6 -6,2 6,8
L. Angeles 13,7 15,0 15,0 17,0 10,0 20,0 23,0 23,0 22,6 20,2 17,0 14,0 18,2
Melbourne 19,2 20,0 18,0 15,0 13,0 10,0 9,7 21,0 12,6 14,6 16,0 19,0 14,9
Warszawa -2,4 -3,3 0,6 7,3 13,0 17,0 11,0 18,0 13,1 8,2 3,0 0,4 7,8

Porównując je z przebiegiem rocznym temperatury z Warszawy stwierdzono, że pra-
wie na wszystkich rozpatrywanych stacjach przebieg średniej miesięcznej temperatury 
powietrza charakteryzuje się podobnym do Warszawy rocznym rytmem zmian. Maksima 
roczne występują w miesiącach letnich (zwykle VII – tylko Delhi VI a Los Angeles VIII), 
a minima roczne w miesiącach zimowych (I).

Tabela 3. Różnica średniej temperatury powietrza między portami docelowymi a Warszawą (°C)

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Singapur 28,5 30,0 26,6 20,3 14,9 20,7 0,7 9,5 14,2 19,0 23,6 25,9 19,3
Kair 15,7 10,0 26,9 13,8 12,1 10,2 9,6 10,5 13,0 15,9 17,0 14,6 13,9
Pekin -2,2 1,7 4,4 5,6 7,1 7,3 7,5 7,1 7,0 4,6 0,9 -3,1 4,1
Bagdad 11,0 15,1 15,4 14,5 14,8 15,0 16,0 16,8 11,8 27,0 14,3 10,8 14,9
Delhi 26,9 20,4 22,2 21,0 20,6 26,0 12,4 12,2 16,3 19,1 17,5 15,3 17,5
Montreal -7,2 -4,9 -2,6 -1,1 0,3 1,4 2,7 2,4 2,4 1,4 -0,4 -6,6 -1,0
L. Angeles 26,1 7,00 14,5 9,2 5,3 2,7 4,2 5,6 9,5 12,0 14,1 13,9 10,4
Melbourne 21,6 23,5 17,0 7,9 -0,4 -7,1 -9,0 -7,1 -0,5 6,4 13,4 18,1 7,1

Rys. 2. Średnia temperatura powietrza (°C) na wybranych stacjach (1951-1960)
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Rys. 3. Różnice średniej temperatury powietrza (°C) między portami docelowymi i Warszawą 
(1951-1960)

Należy także zauważyć przypadek odwrotnego w stosunku do Warszawy przebiegu 
rocznego temperatury powietrza. Dotyczy to stacji Melbourne dla której maksimum tem-
peratury przypada w zimie, a minimum w lecie. Stwierdzono również brak większego 
zróżnicowania w przebiegu rocznym temperatury powietrza na stacji Singapur. Maksy-
malne i minimalne wartości średniej temperatury powietrza w roku różnią się znacznie. 
Temperatury maksymalne wahają się od +34,7°C (lipiec, Bagdad) do +21,4°C (lipiec, 
Montreal). Temperatury minimalne wahają się od +26,1°C (styczeń, Singapur) do -9,5°C 
(Montreal). Wartości amplitudy rocznej wynoszą od 31°C (Pekin) do 1,6°C (Singapur). 
Zagadnienie znaku i wielkości różnicy temperatury powietrza między portem docelowym 
a macierzystym (Warszawa) ma olbrzymie znaczenie dla rodzaju i wielkości obciążenia 
organizmu ludzkiego. Wartości liczbowe wspomnianych różnic zawiera tab. 3 na rys. 3 
przedstawiono wykresy przebiegów rocznych różnic średnich temperatur miesięcznych 
między portem docelowym a macierzystym. Analiza wykresów prowadzi do następują-
cych wniosków – na większości stacji (za wyjątkiem Melbourne i Montrealu) panują tem-
peratury wyższe niż w Warszawie (różnice są dodatnie, ∆T > 0). Przebieg dodatnich róż-
nic w ciągu roku dla większości stacji nie jest jednakowy. Największe różnice tempera-
tury między portem docelowym a Warszawą mają miejsce w chłodnej porze roku (XI – III) 
i sięgają aż +30,0°C (Singapur – II).

Tak duże różnice temperatury średniej świadczą o dużym zróżnicowaniu warunków 
termicznych między wybranymi stacjami. Natomiast znacznie mniejsze zróżnicowanie 
warunków termicznych występuje latem (VI-VIII) np. +2,7°C (Los Angeles – VI). Zwra-
ca uwagę charakterystyczny przebieg dodatnich różnic średniej miesięcznej temperatury 
powietrza między Bagdadem a Warszawą w ciągu roku są one względnie stałe (wahają 
się od +10,8°C do +17,8°C). Jeżeli chodzi o różnice ujemne to występują one zarówno 
w miesiącach zimowych XI-II (Pekin, Montreal) jak i w letnich VI-VIII (Melbourne). 
Wartości tych różnic wahają się od -0,4°C (Montreal – XI) do -9,0°C (Melbourne – VII).

Podsumowując analizę porównawczą warunków termicznych na wybranych stacjach 
i w Warszawie ze względu na wartości, roczny przebieg i różnice średniej miesięcznej 
temperatury powietrza wyróżniono kilka grup stacji o podobnej charakterystyce.
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Grupa I (Delhi, Kair, Los Angeles)
Ta grupa stacji charakteryzuje się wyższą w ciągu całego roku średnią miesięczną tem-

peraturą powietrza. Największe różnice występują w zimie (+20,4°C Delhi – III) a naj-
mniejsze w lecie (+2,7°C Los Angeles – VI). Średnia miesięczna temperatura powietrza 
ma w ciągu całego roku przebieg analogiczny do Warszawy; najwyższe temperatury cha-
rakteryzują miesiące letnie np. 34,1°C Delhi – VI, 28,3°C Kair – VII, 23,4°C Los Ange-
les – VIII a najniższe – zimowe 14,5°C Delhi – I, 13,3°C Kair – I, 13,7°C Los Angeles 
– I. Amplituda roczna jest duża i wynosi 19,8°C – Delhi, 15,0°C – Kair, 9,7°C – Los An-
geles.

Grupa II (Bagdad)
Tak jak w grupie I średnia miesięczna temperatura powietrza jest w ciągu całego roku 

znacznie wyższa niż w Warszawie. Najwyższe wartości temperatury są notowane w lecie 
34,7°C – VII a najniższe w zimie 9,4°C – I. Natomiast różnice średniej miesięcznej tem-
peratury powietrza między Bagdadem a Warszawą są w ciągu całego roku prawie jedna-
kowe.

Grupa IIII (Singapur)
Na tej stacji w ciągu całego roku średnia miesięczna temperatura powietrza jest znacz-

nie wyższa niż w Warszawie. Obserwuje się brak sezonowego przebiegu temperatury po-
wietrza, a amplituda roczna jest bardzo mała 1,6°C. Największe różnice między Singa-
purem a Warszawą występują w zimie +28,5°C – I a najmniejsze latem +12,4°C – VII.

Grupa IV (Melbourne)
Wartości i przebieg roczny średniej temperatury miesięcznej dla tej stacji są uwarun-

kowane jej położeniem geograficznym na półkuli południowej, a co za tym idzie odwró-
ceniem pór roku. Przebieg średniej miesięcznej temperatury powietrza jest więc przeciw-
ny w stosunku do Warszawy. Najwyższe wartości temperatury są notowane w zimie 
20,2°C – II a najniższe w lecie 9,7°C – VII. W stosunku do Warszawy średnia miesięcz-
na temperatura powietrza w Melbourne jest wyższa od IX do V (maksimum +23,5°C – II), 
a niższa od V do IX (minimum 9,0°C – VII).

Grupa V (Pekin i Montreal)
Stacje należące do tej grupy mają ze wszystkich stacji najbardziej zbliżony do War-

szawy przebieg roczny średniej miesięcznej temperatury powietrza, zaznaczają się na nich 
pewne różnice o cechach kontynentalnych. Od IX do III średnia miesięczna temperatura 
powietrza jest na nich niższa niż w Warszawie od -0,4°C Montreal – XI do 4,9°C Mont-
real – XI. Poza tym przez większą część roku temperatura powietrza na tych stacjach jest 
wyższa niż w Warszawie od +0,3°C Montreal – V do +7,5°C Pekin – VII.

Warunki wilgotnościowe
Warunki wilgotnościowe panujące na wybranych stacjach scharakteryzowano za po-

mocą średnich miesięcznych sum opadu. Jako parametr uzupełniający uwzględniono wil-
gotność względną powietrza. Porównanie przebiegów sum rocznych opadu na wybranych 
stacjach z Warszawą przedstawiono w tab. 4.

 Wyróżniono kilka typów przebiegu rocznego opadu:
1. Typ analogiczny do Warszawy z maksimum w miesiącach letnich i najmniejszych war-

tościach opadu w miesiącach zimowych (Montreal).
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2. Typ z bardzo wyraźnym maksimum letnim i minimum zimowym związanym z cyrku-
lacją monsunową (Pekin, Delhi).

3. Typ o równomiernym rozkładzie opadu w ciągu roku z niewielkim maksimum jesien-
nym (Melbourne).

4. Typ o rocznym przebiegu opadu odwrotnym niż w Warszawie z maksimum zimowym 
i brakiem opadu w lecie (Los Angeles, Bagdad, Kair).

Tabela 4. Średnie sumy opadu (mm)

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Singapur 288 158 197 184 191 174 163 174 180 203 263 238 2413
Kair 5 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 5 26
Pekin 4 4 10 19 35 75 235 149 51 16 11 3 61
Bagdad 79 27 25 16 0 0 0 0 0 2 23 27 156
Delhi 28 19 16 8 8 38 229 176 134 42 2 3 703
Montreal 79 71 74 78 73 87 93 91 86 78 93 91 994
L. Angeles 76 72 57 32 3 0 0 1 4 0 55 59 367
Melbourne 51 49 54 55 59 52 51 50 60 66 56 56 661
Warszawa 25 27 20 32 40 60 79 47 41 31 31 37 470

Tabela 5. Różnica średnich sum opadu między portami docelowymi a Warszawą (mm)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Singapur 263 131 177 152 151 114 84 127 139 172 232 201 1943
Kair -20 -23 -16 -30 -38 -60 -79 -47 -41 -29 -29 -32 -444
Pekin -21 -23 -10 -13 -5 15 156 102 10 -15 -20 -34 142
Bagdad 4 0 5 -16 -3 -5 -79 -47 -41 -9 -8 -1,0 -314
Delhi 3 -8 -4 -24 -32 -22 150 129 93 11 -29 -34 233
Montreal 54 44 54 44 35 27 14 44 48 47 62 54 524
L. Angeles 51 45 37 0 -37 -60 -79 -46 -23 -26 24 22 -103
Melbourne 226 22 34 27 15 -8 -28 3 19 35 27 19 191

 – Roczne sumy opadu występujące na wybranych stacjach wahają się od 2413 mm 
w Singapurze do 26 mm w Kairze.

 – Jeżeli chodzi o średnie miesięczne wysokości opadu należy zwrócić uwagę na ich 
duże zróżnicowanie. Kiedy w okresie letnim od VI do VIII w Warszawie wahają 
się one od 47 do 79 mm, to w analogicznym okresie w Pekinie wartości te wyno-
szą 75-235 mm a dla Kairu, Bagdadu i Los Angeles około 0 mm.

 – Bardzo charakterystyczne są gwałtowne przyrosty i spadki średnich miesięcz-
nych sum opadu z miesiąca na miesiąc np.: Delhi 38-229 mm VI-VII i 134-42 
mm IX- X, Pekin 75-235 mm VI-VII i 149-51mm VII-IX.

 – Te gwałtowne zmiany wysokości miesięcznych sum opadu są spowodowane cyr-
kulacją monsunową, mającą duży wpływ na kształtowanie warunków klimatycz-
nych takich portów docelowych jak Singapur, Pekin i Delhi.

 – Przeanalizowano również roczny przebieg różnic średnich miesięcznych sum opa-
du między portami docelowymi a Warszawą – tab. 5, rys. 7. W ciągu całego roku 
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dodatnie różnice w stosunku do Warszawy (wyższe opady) mają stacje Singapur 
i Montreal.

 – Najczęściej różnice wysokości opadu w ciągu roku zmieniają swój znak. W Pe-
kinie i Delhi w okresie od VI do IX notowane są wyższe opady niż w Warsza-
wie, w pozostałej części roku są one niższe. Dla niektórych stacji zaobserwowa-
no zjawisko odwrotne, tj. latem opady są niższe, a na jesieni, zimą i wiosną wyż-
sze (Los Angeles, Melbourne).

 – Ujemne różnice w stosunku do Warszawy (niższe opady) w ciągu całego roku (za 
wyjątkiem I i II) są notowane w Kairze i Bagdadzie.

 – Podsumowując charakterystykę warunków wilgotnościowych na wybranych sta-
cjach (na podstawie analizy przebiegu wartości różnic średnich miesięcznych sum 
opadu w ciągu roku) wyróżniono kilka grup stacji o charakterystycznym rozkła-
dzie opadu.

Grupa pierwsza (Singapur)
Średnia roczna wysokość opadu na tej stacji (2413 mm), jest ponad pięciokrotnie wyż-

sza niż w Warszawie. W ciągu całego roku średnie sumy miesięczne notowane w Singa-
purze są znacznie wyższe niż w Warszawie (od +84 mm w VII do +263 mm w I).

Grupa druga (Montreal)
Średni opad roczny (994 mm) jest wyższy niż w Warszawie o +524 mm. W ciągu roku 

przebieg średnich sum miesięcznych opadu jest mniej zróżnicowany niż w Singapurze. 
Maksimum letnie (93mm) występuje w VII, a minimum (71mm) w II. W ciągu całego 
roku średnie miesięczne sumy opadu są wyższe niż w Warszawie o +14 mm w VII i +62 
mm w XI.

Grupa trzecia (Melbourne)
Średni opad roczny na tej stacji (661 mm) jest wyższy o 191 mm od opadu w War-

szawie. W ciągu całego roku średnie miesięczne wysokości opadu są względnie stałe (wa-
hają się od +51 mm – I do + 66 mm –X). Jedynie w VI i VII przyjmują one wartości niż-
sze niż w Warszawie (8 mm i 28 mm). Poza tym w ciągu reszty roku średnie miesięczne 
sumy opadu są wyższe niż w Warszawie (maksymalna różnica +35 mm w X).

Grupa czwarta (Pekin, Delhi)
Dla stacji należących do tej grupy charakterystyczne jest duże zróżnicowanie wyso-

kości opadu w ciągu roku. Średnie sumy roczne są wyższe niż w Warszawie (Delhi +233 
mm, Pekin +142 mm). Charakterystyczne jest występowanie latem maksimum miesięcz-
nych sum opadu w ciągu roku, związanych z nadejściem monsunu letniego (235 mm Pe-
kin VII, 299 mm Delhi VII). W stosunku do Warszawy opady latem są znacznie wyższe 
(+150 mm Delhi VII, + 156 mm Pekin VII) a zimą niższe (-34 mm Pekin, Delhi XII).

Grupa piąta (Los Angeles)
Średnia roczna wysokość opadu jest niższa (-103 mm) niż w Warszawie. W ciągu roku 

przebieg opadu jest zróżnicowany: od VI do VIII występuje brak opadów a maksimum 
przypada na I – 76 mm. Różnice w stosunku do Warszawy są znaczne. Od XI do IV opa-
dy są wyższe z maksimum +51 mm w I i od IV do XI niższe (minimum – 79 mm w VII. 
Ujemne różnice w ciągu lata są spowodowane brakiem opadów w tym czasie w Los An-
ge1es i maksimum opadowym w Warszawie.
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Grupa szósta (Kair, Bagdad)
Na tych stacjach roczne średnie sumy opadu są zdecydowanie niższe niż w Warsza-

wie (-314 mm Bagdad i -444 mm Kair). Charakterystyczną cechą ich rocznego przebie-
gu jest brak opadu w miesiącach letnich VI - IX oraz niewielkie wartości w pozostałych 
miesiącach roku: maksimum 29 mm I Bagdad a 5mm XII Kair. Różnice w stosunku do 
Warszawy są ujemne w ciągu całego roku z minimum -79 mm w VII w Kairze i Bagda-
dzie. Jedynie średnie opady miesięczne w I i III w Bagdadzie są niewiele większe niż 
w Warszawie (+4 mm w I i +5 mm III).

Jako dodatkową charakterystykę warunków wilgotnościowych zamieszczono w pra-
cy wilgotność względną liczoną z wielolecia dla wybranych stacji. Obliczono również 
różnice w stosunku do Warszawy.

Tabela 6. Średnia wilgotność względna (%)

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Singapur 84 84 84 85 85 84 84 83 83 85 85 88 85
Kair 59 54 51 44 39 43 51 55 56 55 58 60 52
Pekin 66 62 59 50 53 61 76 77 70 62 64 65 64
Bagdad 71 61 53 43 30 21 22 22 26 34 54 71 38
Delhi 57 51 36 27 28 45 67 62 62 44 41 56 48
Montreal 80 79 75 68 65 68 70 69 73 74 78 80 73
L. Angeles 65 70 69 70 74 76 76 77 78 72 65 63 71
Melbourne 54 57 58 65 69 72 72 67 63 59 58 56 62
Warszawa 86 85 77 73 68 69 74 74 77 82 86 88 78

Tabela 7. Różnice średniej wilgotności względnej między portami docelowymi a Warszawą (%)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Singapur -2 -1 7 12 17 15 10 9 6 3 -1 0 7
Kair -27 -31 -26 -29 -29 -26 -23 -19 -21 -27 -29 -29 -26
Pekin 20 -23 -18 -23 -15 -8 2 3 -7 -20 -22 -23 -14
Bagdad -15 -24 -24 -30 -38 -48 -52 -52 -51 -48 -32 -17 -40
Delhi -29 -34 -41 -46 -40 -24 -7 -12 -15 -39 -45 -32 -30
Montreal -6 -6 -2 -5 -3 -1 -4 -5 -4 -8 -8 -8 -5
L. Angeles -21 -15 -8 -3 6 7 2 3 1 -10 -21 -25 -7
Melbourne -32 -28 -19 -18 1 3 -2 -7 -14 -23 -28 -32 -16

Warunki wiatrowe
Jako trzeci element klimatu przeanalizowano prędkość wiatru. Analiza średniej pręd-

kości wiatru na wybranych stacjach oraz między nimi pozwoliła jak w przypadku tempe-
ratury i opadu na wydzielenie grup stacji o podobnych charakterystykach (tab. 8, 9).

Grupa I (Montreal)
Jako jedyna stacja ma ona średnią roczną prędkość wiatru większą niż Warszawa 

(+0,9 m/s). Jeżeli chodzi o średnie miesięczne prędkości wiatru to największe wartości 
notuje się w zimie z maksimum 5,7 m/s II a najniższe latem – minimum 4,1 m/s VII.
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Tabela 8. Średnia prędkość wiatru (m/s)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Singapur 2,3 2,5 1,9 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,4 1,3 2,0 1,4
Kair 4,0 3,6 4,3 4,4 4,0 4,0 3,1 3,0 3,2 3,3 3,6 3,2 3,6
Pekin 2,6 2,8 3,1 3,3 3,0 2,2 1,8 1,6 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5
Bagdad 3,0 3,6 3,6 3,6 3,6 4,3 4,4 4,1 3,5 3,0 2,7 2,7 3,5
Delhi 2,0 2,8 3,0 3,1 3,4 3,9 2,8 2,3 2,8 1,8 2,0 2,0 2,7
Montreal 5,6 5,7 5,6 5,5 5,0 4,4 4,2 4,1 4,4 4,7 5,2 5,3 5,0
L. Angeles 3,0 3,4 3,6 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 3,3
Melbourne 3,7 3,6 3,4 3,1 3,2 3,1 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,6
Warszawa 5,2 4,7 4,9 4,2 4,0 3,4 3,3 3,1 3,5 3,6 4,3 4,7 4,1

Tabela 9. Różnica średniej prędkości wiatru (m/s) między portami docelowymi a Warszawą (m/s)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Singapur -2,9 -2,2 -3,1 -2,8 -2,6 -1,8 -1,7 -1,4 -1,7 -2,2 -3,0 -2,7 -2,7
Kair -1,2 -1,1 -0,6 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,3 -0,3 -0,7 -1,5 -0,5
Pekin -2,6 -1,9 -1,8 -0,9 -1,0 -1,2 -1,5 -1,5 -1,5 -1,3 -2,0 -2,3 -1,6
Bagdad -2,2 -1,1 -1,3 -0,6 -0,40 0,9 1,1 1,0 0,0 -0,6 -1,6 -2,0 -0,6
Delhi -3,2 -1,9 -1,9 -1,1 -0,6 0,5 -0,5 -0,8 -0,7 -1,8 -2,3 -2,7 -1,4
Montreal 0,4 1,0 0,7 1,3 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 0,9 0,6 0,9
L. Angeles -2,2 -1,3 -1,3 -0,4 -0,30 0,1 0,1 0,3 -0,3 -0,6 -1,4 -1,8 -0,8
Melbourne -1,5 -1,10 -1,5 -1,10 -0,8 -0,3 0,5 0,5 0,2 10,0 -0,6 -0,9 -0,5

Rys. 4. Różnice prędkości wiatru między portami docelowymi i Warszawą (1951-1960)

Grupa II (Bagdad, Melbourne, Kair, Los Angeles, Delhi)
Charakterystyczną cechą tych stacji jest niższa w ciągu całego roku średnia miesięczna pręd-

kość wiatru (Bagdad – 0,6 m/s, Melbourne – 0,9 m/s, Los Angeles – 0,8 m/s, Kair – 
0,5 m/s, Delhi – 1,4 m/s). Natomiast wartości średniej miesięcznej prędkości wiatru wa-
hają się od 1,8 m/s Delhi X do 4,4 m/s Bagdad – VII. W stosunku. do Warszawy średnia 
prędkość wiatru na tych stacjach jest od IX do III niższa (minimum – 3,2 m/s Delhi I). 
Wiosną i latem na wybranych stacjach jest ona wyższa niż w Warszawie – od +0,2 m/s 
Kair VII do +1,3 m/s –Bagdad VII.
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Grupa III (Singapur, Pekin)
Na tych stacjach średnie wartości roczne prędkości wiatru są niższe niż w Warszawie 

(-2,7 m/s Singapur, -1,6 m/s Pekin). Wartości miesięczne są dość zróżnicowane od 1,4 m/s 
Singapur V do 3,3 m/s Pekin IV, przy czym w Singapurze przeważają prędkości niższe 
1,4-2,5 m/s, a w Pekinie wyższe 1,6-3,3 m/s. W ciągu całego roku średnie prędkości wia-
tru są niższe niż w Warszawie – największe różnice są w zimie np. -3,0 Singapur I, a naj-
mniejsze latem i wiosną V-VIII -1,4 m/s Singapur. Tak znaczne zróżnicowanie warunków 
termicznych, wilgotnościowych i wiatrowych wśród wybranych portów docelowych świad-
czy o ich prawidłowym wyborze do przedstawienia różnych typów klimatów dających po-
tencjalnie różnorodne rodzaje i intensywności obciążeń organizmu ludzkiego.

Obciążenia organizmu ludzkiego związane ze zmianą odczucia 
ludzkiego przy locie długodystansowym

Ogólna charakterystyka obciążeń na podstawie temperatury efektywnej
Wrażenie cieplne odbierane przez człowieka w wyniku łącznego działania temperatury, wilgot-

ności powietrza oraz ruchu powietrza, określono za pomocą kompleksowego wskaźnika biomete-
orologicznego – temperatury efektywnej NTE. Tabela 10 zawiera średnie wartości mie-
sięczne NTE policzone wg średniej wartości miesięcznej temperatury powietrza, wilgot-
ności względnej i prędkości wiatru.

Rys. 5. Strefy bioklimatyczne kuli ziemskiej wg Gregorczuka (styczeń)(tab. 12)

Charakter zróżnicowania wartości NTE dla różnych stacji jest bardzo podobny do 
zróżnicowania średniej temperatury powietrza (rys. 5-6). Świadczy to o dużym wpływie 
temperatury powietrza na wartości NTE – czyli na odczuwalność cieplną organizmu czło-
wieka. Tak jak dla przebiegu rocznego średniej temperatury powietrza można dla NTE 
wyróżnić grupy:
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Grupa I (Delhi, Los Angeles, Kair, Bagdad)
Roczny przebieg NTE charakteryzującym się podobnym do Warszawy rytmem zmian 
(maksimum roczne występuje w lecie a minimum w zimie).
Grupa II (Singapur)
Bardzo duże wartości NTE w ciągu całego roku i niewielkiej amplitudzie rocznej.
Grupa III (Melbourne)
Z trzeciej grupy odróżnia się o odwrotnym do Warszawy rytmie zmian NTE (wysokie 
wartości w zimie, niskie w lecie).
Grupa IV (Pekin, Montreal)
Jest to grupa stacji o zmiennych w ciągu roku wartościach NTE, ujemnych w zimie a do-
datnich w lecie.

Rys. 6. Strefy bioklimatyczne kuli ziemskiej wg Gregorczuka (lipiec)(tab. 12)

Tabela 10. Średnia temperatura efektywna (NTE)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Singapur 22,0 22,6 23,6 24,6 24,9 24,8 24,1 23,9 23,8 24,2 23,7 22,7
Kair 4,7 6,8 9,4 13,3 17,6 20,5 22,2 22,5 20,0 17,6 12,9 7,5
Pekin -14,3 -11,0 -9,8 6,1 13,2 19,2 22,1 20,9 14,8 6,1 -3,8 -11,5
Bagdad 0,9 3,3 8,2 14,5 20,1 23,8 26,3 26,3 23,0 18,0 10,6 3,5
Delhi 8,5 10,2 15,7 21,4 25,8 27,9 26,6 25,2 24,3 20,5 14,4 9,8
Montreal -27,6 -25,8 -17,0 -5,6 3,7 10,9 14,4 13,0 6,9 -0,9 -10,8 -0,8
L. Angeles 6,2 6,6 7,1 8,6 10,8 13,3 16,9 17,6 16,8 13,9 10,2 7,2
Melbourne 11,8 13,1 11,2 7,8 4,4 1,7 0,2 1,9 4,1 6,2 8,6 11,0
Warszawa -18,3 18,7 -13,0 -3,3 4,1 10,0 11,8 10,9 4,7 -1,8 -9,8 -14,0
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Tabela 11. Różnice temperatury efektywnej między punktami docelowymi a Warszawą 
(NTE)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Singapur 40,3 41,3 36,6 27,9 20,9 14,9 12,3 13,0 19,1 26,0 33,3 36,7
Kair 23,0 25,5 22,4 16,6 13,5 10,5 10,4 11,6 15,3 19,4 22,7 -21,5
Pekin 4,0 7,7 3,2 9,4 9,1 9,2 10,3 10,0 10,1 7,9 6,0 2,0
Bagdad 19,2 22,0 21,2 17,8 16,0 13,8 14,5 15,4 18,3 19,8 20,4 17,0
Delhi 26,8 28,9 28,7 24,7 21,7 17,9 14,9 14,3 19,6 22,3 24,2 23,8
Montreal -9,3 -7,1 -4,0 -2,3 -0,4 0,9 2,6 2,1 2,2 0,9 -1,0 -8,8
L. Angeles 24,5 25,3 20,1 11,9 6,7 3,3 5,1 6,7 12,2 15,7 20,0 -21,2
Melbourne 30, 1 31,8 24, 2 11,1 0,3 -8,3 -11,6 -9,0 -0,6 8,3 18,4 25,0

Zwrócono także uwagę na wpływ pozostałych dwu elementów klimatu (tj. wilgotno-
ści względnej i prędkości wiatru) na wartości NTE. W analizowanych przypadkach dodat-
nie średnie miesięczne temperatury powietrza są niższe od 37°C (T < 37°C), a więc ruch 
powietrza ułatwia odprowadzanie ciepła z organizmu, (obniża wartość NTE). Przykładem 
tego jest roczny przebieg NTE w Melbourne, Delhi i Kairze. Przy temperaturze powietrza 
niższej od 0°C (T < 0°C) ruch powietrza wpływa na obniżenie wartości NTE w znacznym 
stopniu (tzw. „wind chill”) np. I-III i XI-XII - Pekin i Montreal. Rola wilgotności powie-
trza jest jeszcze inna. Jak wynika ze wzoru 1 (przy v ≤ 0,2 m/s) definicja temperatury efek-
tywnej zakłada, że przy T > 10°C wilgotność mniejsza od stanu nasycenia łagodzi odczu-
cie ciepła a przy temperaturze T < 10°C zmniejsza uczucie chłodu. Natomiast przy T < 0°C 
wilgotność względna wpływa obniżająco na odczuwalność cieplną człowieka. W porów-
naniu do temperatury i wiatru rola wilgotności w kształtowaniu odczuwalności cieplnej 
człowieka jest stosunkowo najmniejsza. Tab. 12 przestawiająca przebieg różnic średniej 
wartości NTE między wybranymi stacjami a Warszawą pokazuje rodzaje i intensywność 
obciążeń organizmu ludzkiego w ciągu roku przy przelotach z Warszawy do wybranych 
portów lotniczych. Wartości różnic ∆NTE wahają się od +40,3°NTE (Singapur I) do 
-9,3°NTE (Montreal I). Analiza wykresu różnic temperatury efektywnej ΔNTE pozwoliła 
na zauważenie pewnych prawidłowości w ich przebiegu rocznym i utworzenie grup o po-
dobnych charakterystykach obciążeń organizmu ludzkiego.

Grupa I (Singapur)
W ciągu całego roku różnice NTE między Singapurem a Warszawą są dodatnie. Wśród 

wszystkich stacji Singapur reprezentuje przez cały rok najwyższe wartości różnic z mak-
simum w miesiącach zimowych. W XII, I i II wartości różnic NTE wahają się między 
+36°-+41°NTE. Natomiast w miesiącach letnich różnice temperatur efektywnych ∆NTE 
są znacznie niższe i wynoszą +12° do +14°NTE. Ze względu na taki przebieg różnic NTE 
w ciągu roku przy przelocie z Warszawy (strefa klimatów umiarkowanych) do Singapu-
ru (strefa klimatów równikowych) można spodziewać się przegrzania organizmu o zmien-
nej intensywności. Przy przelocie zimą organizm człowieka narażony będzie na bardzo 
silne przegrzanie a mechanizm termoregulacyjny zmuszony będzie do niezwykle inten-
sywnej pracy. Natomiast latem wielkość przegrzania jest stosunkowo mniejsza. Ponadto 
w ciągu całego roku ze względu na dużą wilgotność powietrza można spodziewać się do-
datkowych obciążeń związanych z trudnościami oddawania ciepła przez wyparowanie 
potu.
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Grupa II (Kair, Delhi, Los Angeles, Bagdad
Na stacjach z tej grupy wartości różnic NTE w odniesieniu do Warszawy są również 

dodatnie w ciągu całego roku. Najwyższe wartości występują od XI do II z maksimum 
w I +26,8 w Delhi. Latem obserwowany jest znaczny spadek różnic do +3,3°NTE w VI 
w Los Angeles. Przy przelocie ze strefy klimatów umiarkowanych można spodziewać się 
obciążenia organizmu w formie przegrzania o zróżnicowanej intensywności w ciągu roku.

Grupa III (Pekin)
Na tej stacji różnice odczuwalności cieplnej w porównaniu z Warszawą są również 

dodatnie w ciągu całego roku; jednak charakterystyczny jest niewielki zakres ich zmien-
ności. Amplituda roczna wynosi zaledwie 7,8°, największe różnice zarejestrowano w VI 
+10,3° NTE, a najniższe w XII +2,5° NTE. Przy przelocie z Warszawy do Pekinu nale-
ży w ciągu całego roku spodziewać się względnie stałego przegrzania organizmu.

Grupa IV (Montreal i Melbourne)
Charakterystyczną cechą obciążeń klimatycznych występujących przy przelocie z War-

szawy do tych portów jest ich duża zmienność w przebiegu rocznym. W ciągu roku róż-
nice NTE zmieniają znak. W chłodnej porze roku X, (XI) – V różnice między Montre-
alem a Warszawą są ujemne (maksimum ∆NTE -9,3° NTE w I) a między Melbourne 
a Warszawą – dodatnie (maksimum +31,8° NTE). Tak więc w tej porze roku przy prze-
locie z Warszawy do Montrealu można spodziewać się lekkiego przechłodzenia, a przy 
locie Warszawa – Melbourne – silnego przegrzania organizmu. Natomiast do IV do X 
(XI) rodzaj obciążenia ulega całkowitemu odwróceniu: przy locie do Montrealu można 
spodziewać się lekkiego przegrzania (∆NTE = +2,6°NTE w VI) a przechłodzenia w Mel-
bourne (∆NTE = -11,6°NTE w VII).

Na podstawie temperatur radiacyjno-efektywnych i ochładzania suchego autor wyróż-
nił na kuli ziemskiej 8 regionów bioklimatycznych odpowiadających uwzględnionej ska-
li odczuwalności (komfort 0, chłodno -1, zimno -2, mroźnie -3, skrajnie mroźnie 3*, zbyt 
ciepło +1, gorąco +2, skrajnie gorąco +3). Analizując położenie portu macierzystego (War-
szawa) oraz portów docelowych wyróżnionych przez Gregorczuka regionach bioklima-
tycznych obliczono występujący latem (VII) i zimą (I) stopień zmiany odczuwalności dys-
komfortu cieplnego przy przelocie. Otrzymane wyniki zestawiono w tab. 12.

Porównując je z przebiegiem rocznym wartości różnic temperatury efektywnej NTE 
wyliczonych poprzednio w pracy na podstawie wzorów (str. 315) z wartości elementów 
klimatycznych (T, f, v) zaobserwowano dużą zbieżność wyników. W grupie pierwszej, re-
prezentowanej przez Singapur największe różnice NTE występują w zimie a w tym sa-
mym czasie (I) stopień zmiany odczuwalności dyskomfortu termicznego wg Gregorczu-
ka przyjmuje bardzo dużą wartość +3. Natomiast nieznaczne i względnie stałe w ciągu 
roku różnice NTE na trasie Warszawa Pekin (grupa III), odpowiadają niewielkim zmia-
nom stopnia odczuwalności dyskomfortu (od 0 do +1). W grupie IV przy locie w I na tra-
sie Warszawa Melbourne spodziewana jest znaczna zmiana warunków odczuwalnych (sil-
ne przegrzanie) znajduje odzwierciedlenie zarówno w różnicy temperatury efektywnej 
∆NTE jak i w stopniu zmiany dyskomfortu (wg Gregorczuka +2). Latem (VII) ujemne 
różnice NTE między Warszawą a Melbourne doskonale koresponduje ze stopniem zmia-
ny odczuwalności dyskomfortu -1.

Pewne rozbieżności zauważono w przebiegach rocznych między różnicami ∆NTE 
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a zmianami odczuwalności wg Gregorczuka (Montreal, Kair, Bagdad, Los Angeles, Del-
hi) są spowodowane znacznym wpływem na odczuwalność na tych stacjach, radiacyjne-
go aspektu klimatu. Na tym elemencie Gregorczuk oparł swój podział bioklimatyczny 
a wskaźnik NTE go nie uwzględnia. Ogólnie trzeba stwierdzić, że obliczone różnice NTE 
między portami docelowymi a Warszawą odpowiadają zmianom odczuwalności wg Gre-
gorczuka. Potwierdzono również prawidłowość rozmieszczania stacji w grupach o cha-
rakterystycznych rodzajach obciążeń organizmu ludzkiego przy przelocie. Na przykład 
w grupie II dla wszystkich stacji tj. Kair, Bagdad, Los Angeles i Delhi wartości różnic 
odczuwalności Gregorczuka są identyczne (-1 w I, a +2, +3 w VII). Świadczy to o po-
dobnym kierunku zmian odczuwalności i obciążenia organizmu ludzkiego przy przelocie 
z Warszawy do tych portów docelowych ciągu całego roku.

Tabela 12. Porównanie różnicy odczuwalności cieplnej 
organizmu ludzkiego wyznaczonej na podstawie 
bioklimatycznej regionalizacji świata wg Gregorczuka z 
różnicą temperatury efektywnej ∆NTE między portami 
docelowymi a Warszawą

Lipiec

P. macierz Strefa 
odcz. P. docelowy Strefa 

odcz.
wg 

Greg ΔNTE

Warszawa 0 Kair 2 2 +10,4°
Warszawa 0 Delhi 3 3 14,8°
Warszawa 0 Bagdad 2 2 +14.5°
Warszawa 0 Los Angeles  +2 +2 +5,1°
Warszawa 0 Singapur 1 1 +12,3°
Warszawa 0 Melbourne -1 -1 -11,6°
Warszawa 0 Pekin 1 1 +10,3°
Warszawa 0 Montreal 0 0 +2,6°

Styczeń

P. macierz Strefa 
odcz. P. docelowy Strefa 

odcz.
wg 

Greg ΔNTE

Warszawa -2 Kair -1 +1 +23,0°
Warszawa -2 Delhi -1 +1 +26,8°
Warszawa -2 Bagdad, -1 +1 +19,2°
Warszawa -2 Los Angeles -1 +1 +24,5°
Warszawa -2 Singapur +1 +3 +40,3°
Warszawa -2 Melbourne 0 +2 +30,1°
Warszawa -2 Pekin -2 0 +4,0°
Warszawa -2 Montreal -2 0 -9,3°

Obciążenia na wybranych trasach lotniczych

Wartości temperatury efektywnej NTE za pomocą, których dokonano podziału por-
tów docelowych na grupy o charakterystycznym przebiegu rocznym i rodzaju obciążone 
są wartościami rzeczywistymi, tylko średnimi. Określają one warunki odczuwalności 



330

cieplnej z dużym przybliżeniem. Natomiast w opracowaniach bioklimatycznych używa 
się najczęściej częstości odczuć wyliczanych nie ze średnich miesięcznych ale z codzien-
nych wartości pomiarowych. Dlatego w dalszym toku pracy wzięto pod uwagę wartości 
codzienne NTE, wyliczone na podstawie danych z codziennych obserwacji meteorolo-
gicznych. Ze względu na trudności w zdobyciu materiałów oraz różnorodność obciążeń 
organizmu ludzkiego do dalszego opracowania wzięto pod uwagę oprócz Warszawy tyl-
ko 3 porty docelowe: Singapur, Kair i Montreal. Singapur (grupa I) jest reprezentantem 
stacji położonej w klimacie wilgotnym i gorącym, który przy podróży ze strefy klimatów 
umiarkowanych wywiera bardzo obciążający wpływ na organizm człowieka. Na podsta-
wie Kairu (grupa II) zbadano obciążenia organizmu ludzkiego przy podróży do klimatu 
suchego i gorącego. Montreal (grupa IV) reprezentuje klimat o większym stopniu konty-
nentalizmu niż Warszawa i zmiennych w ciągu roku rodzajach obciążeń. Przy przelocie 
z Warszawy będą występować silne zmiany odczuć cieplnych w kierunku bądź przegrza-
nia bądź przechłodzenia. Za okres obserwacji przyjęto 1 rok (1961). Dla każdej stacji 
i wszystkich dni w roku policzono różnicę temperatury efektywnej ∆NTE pomiędzy por-
tem docelowym (Singapur, Kair lub Montreal) a portem macierzystym (Warszawa). Ob-
liczone różnice zamieszczone są w tab. 13, 14, 15. Każda różnica temperatury efektyw-
nej w pojedynczym dniu stanowi jeden przypadek potencjalnego wystąpienia obciążenia 
organizmu ludzkiego. Różnica temperatury efektywnej ΔNTE oddaje zmianę odczucia 
ciepła przez organizm człowieka, który wsiada do samolotu w porcie macierzystym (War-
szawa) a wysiada w porcie docelowym. Dodatnia różnica temperatury efektywnej 
(ΔNTE > 0) świadczy o wystąpieniu zmiany odczucia ciepła w kierunku przegrzania or-
ganizmu. Powoduje to uruchomienie mechanizmu termoregulacyjnego nastawionego na 
odprowadzanie nadmiaru ciepła z organizmu, pokonanie przegrzania. Natomiast ujemna 
różnica temperatury efektywnej (ΔNTE < 0) informuje o zmianie odczucia ciepła w kie-
runku przechłodzenia organizmu. W takim przypadku uruchomiony mechanizm termore-
gulacyjny będzie nastawiony na wytworzenie większej ilości ciepła wewnątrz organizmu, 
na pokonanie przechłodzenia. Nieznaczne różnice temperatury efektywnej między por-
tem docelowym a macierzystym nie wywołują zauważalnych zmian w odczuciu cieplnym 
człowieka. W pracy przyjęto, że różnice ΔNTE o wartościach z przedziału (-5 ÷ +5)° NTE 
odpowiadają małym zmianom odczuć cieplnych człowieka. Założono, że w takiej sytu-
acji w wyniku przelotu nie występuje żadne obciążenie organizm ludzkiego związane ze 
zmianą strefy klimatycznej (warunki optymalne). Każde większe różnice temperatury 
efektywnej między portem docelowym a Warszawą obciążają organizm, który jest zmu-
szony do uruchomienia układu termoregulacyjnego likwidującego skutki przegrzania lub 
przechłodzenia. Wielkość różnicy ΔNTE wyraża natężenie obciążenia układu termoregu-
lacyjnego organizmu. Dla uzyskania bardziej przejrzystego obrazu potencjalnych obcią-
żeń utworzono przedziały ∆NTE o szerokości 10°NTE i zliczono częstość występowania 
różnic w poszczególnych przedziałach.

Trasa lotnicza Warszawa-Singapur
Z analizy tab. 13 wynika, że połączenie lotnicze Warszawa-Singapur wpływa bardzo 

obciążająco na organizm ludzki. W ciągu całego roku warunki komfortowe tj. bez obcią-
żeń klimatycznych zanotowano jedynie w 3% przypadków w lipcu, 16% w sierpniu i 10% 
przypadków we wrześniu i czerwcu. Poza tym we wszystkich innych przypadkach w cią-
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gu roku nastąpiła różnica odczuć cieplnych między portem docelowym a macierzystym 
(warunki dyskomfortu). W ciągu całego roku odnotowany dyskomfort był zawsze skie-
rowany w stronę zwiększenia obciążenia organizmu ciepłem tj. jego przegrzania.

Tabela 13. Różnica temperatury efektywnej ΔNTE między portem docelowym 
(Singapur) a macierzystym (Warszawa)

Dzień I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 26,8 11,5 29,8 41,0 17,7 9,0 10,9 23,9 8,9 21,4 28,5 28,0
2 25,6 26,8 35,2 28,6 17,8 7,9 3,0 7,4 5,5 17,4 20,4 31,7
3 33,7 29,1 22,4 25,9 14,9 6,2 0,7 9,8 1,50 16,2 23,4 34,0
4 33,6 35,7 31,7 31,2 19,1 11,4 6,7 13,6 9,0 17,2 29,1 31,9
5 20,2 32,9 31,5 20,9 15,8 6,9 16,7 10,0 7,3 15,3 33,9 26,2
6 33,9 34,9 38,7 12,2 13,0 7,9 16,1 1,50 8,5 12,5 27,9 30,4
7 24,4 27,6 29,8 11,5 17,9 9,0 17,9 6,4 14,6 15,9 27,8 27,9
8 33,1 33,2 31,5 23,7 28,3 3,9 9,9 10,9 19,9 20,7 21,5 36,5
9 35,6 37,0 22,6 33,5 32,5 10,2 14,3 1,5 19,1 22,3 22,3 34,8
10 27,2 27,0 20,6 32,0 25,0 7,3 17,8 2,1 20,3 10,3 28,9 32,5
11 32,0 38,4 26,1 21,3 33,4 8,9 11,9 6,0 7,9 19,0 22,9 33,0
12 37,6 15,2 25,5 22,9 30,7 12,4 5,2 4,0 11,5 14,3 36,9 31,9
13 35,0 33,3 29,5 19,9 23,4 9,0 6,9 15,7 19,1 23,5 43,3 36,2
14 32,4 33,4 29,6 12,0 25,1 17,8 15,9 12,2 12,8 26,1 43,0 51,9
15 39,6 22,2 27,5 11,0 23,1 15,9 13,1 12,1 13,9 24,6 38,6 59,9
16 34,2 25,3 24,4 12,1 25,5 21,3 6,1 17,0 9,1 21,9 36,4 52,9
17 39,4 36,3 26,0 18,4 29,8 14,2 5,1 15,8 2,1 21,4 20,0 49,1
18 38,4 27,1 20,0 17,4 23,3 11,0 17,0 16,1 5,9 19,4 34,5 46,1
19 31,6 37,5 38,2 19,5 20,5 13,5 9,1 19,2 17,1 15,0 28,8 46,6
20 30,6 34,7 35,7 16,7 17,3 19,5 11,5 16,2 18,3 13,7 42,7 47,7
21 31,4 27,4 34,3 22,3 14,7 13,6 8,4 18,2 17,5 23,2 39,9 46,3
22 23,4 26,9 39,0 20,3 19,3 9,8 17,2 11,1 13,6 21,5 34,7 45,7
23 47,6 30,4 33,1 18,6 26,9 10,6 19,0 3,6 14,5 26,1 28,9 48,9
24 44,8 28,3 33,2 22,3 22,1 12,7 18,6 17,1 11,8 23,0 33,3 39,8
25 40,0 33,4 31,8 24,3 12,4 5,4 18,7 16,8 9,4 20,2 27,2 34,0
26 23,5 30,8 26,8 20,6 10,7 2,9 12,1 15,2 21,2 21,3 25,9 56,1
27 19,2 24,7 35,6 13,8 7,3 0,3 20,3 10,9 3,3 21,3 29,9 53,9
28 34,0 25,9 36,9 15,3 9,3 16,2 15,3 14,6 12,2 13,8 27,6 56,2
29 43,0 36,2 24,2 11,8 14,3 17,4 13,8 16,3 19,8 36,1 42,3
30 30,1 31,0 16,1 15,7 12,6 23,5 8,8 9,8 27,8 34,5 35,0
31 31,6 28,9 16,6 17,8 9,0 22,4 35,8
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Trasa lotnicza Warszawa-Kair
Tabela 14. Różnica temperatury efektywnej ΔNTE między portem docelowym (Kair) 
a macierzystym (Warszawa)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 13,4 -6,0 10,3 24,0 20,6 11,4 10,8 22,1 4,3 18,7 21,7 21,4
2 9,8 14,4 19,2 16,6 16,7 6,1 4,1 0,0 1,5 15,8 12,0 23,7
3 23,0 17,5 9,7 22,7 5,0 12,0 -0,1 11,4 2,5 13,7 11,7 24,8
4 19,3 25,7 16,7 26,3 8,7 8,7 -5,5 13,0 6,8 11,4 17,7 21,7
5 12,5 25,7 17,5 8,7 6,2 11,6 16,1 11,1 11,4 10,0 26,6 23,8
6 17,8 18,4 22,5 -1,3 2,5 20,6 18,7 0,8 4,7 10,1 18,1 22,3
7 18,5 12,5 11,7 -0,9 4,9 21,1 18,6 3,5 11,0 12,6 20,7 17,6
8 21,2 15,4 7,0 10,8 19,6 13,0 13,3 9,6 19,9 13,0 21,1 25,1
9 16,7 17,3 8,4 23,5 25,6 11,2 16,3 3,1 17,1 15,2 16,9 26,4
10 13,7 7,7 4,2 34,9 19,7 11,6 18,6 4,7 24,1 4,8 19,5 28,4
11 20,4 19,1 5,7 18,7 27,1 5,2 14,5 9,9 21,8 14,1 18,1 27,3
12 31,9 5,5 14,6 12,2 25,8 8,2 3,2 9,3 9,2 11,7 36,7 35,9
13 21,8 18,4 16,6 12,0 22,1 6,9 3,2 20,5 13,1 17,8 35,7 32,3
14 22,4 11,7 15,7 1,4 27,1 16,4 16,1 16,5 10,7 17,2 32,6 44,9
15 32,2 -0,5 11,5 -1,9 13,5 25,3 8,9 14,9 13,0 15,5 31,9 40,7
16 29,6 12,0 12,7 -1,4 17,0 21,9 5,5 20,4 9,6 11,8 29,7 46,2
17 31,0 0,0 13,3 7,9 20,8 11,2 11,6 20,4 0,9 12,9 6,4 39,6
18 29,0 12,5 10,4 10,1 17,8 6,0 23,7 19,0 1,0 17,0 24,6 32,8
19 18,8 17,6 20,0 14,0 13,1 11,5 11,8 16,2 13,3 6,6 24,5 34,3
20 12,1 14,9 18,9 14,5 16,0 19,2 10,0 16,2 12,4 3,8 31,9 37,6
21 15,0 9,9 24,3 17,6 16,0 16,1 9,1 20,1 12,7 14,0 26,3 32,5
22 5,3 12,7 20,2 10,5 21,2 12,2 14,2 13,5 14,2 17,3 24,2 32,7
23 33,5 13,7 23,9 0,2 10,9 11,9 18,2 8,7 11,2 20,7 18,1 40,0
24 35,0 12,5 21,2 19,8 19,2 10,3 19,6 18,4 7,0 18,6 23,8 30,0
25 32,5 18,0 13,4 29,0 18,9 6,2 19,3 7,4 4,9 14,1 16,6 24,4
26 12,8 13,5 13,0 14,1 8,7 6,0 17,9 8,6 13,5 14,7 19,1 52,2
27 11,6 8,3 28,0 4,7 4,7 0,5 9,0 7,9 1,6 11,9 14,3 48,6
28 21,7 10,9 25,8 10,7 8,7 19,5 16,6 9,0 6,0 4,3 15,8 35,0
29 22,9  21,8 14,4 19,2 15,7 16,9 15,9 0,3 11,0 26,2 25,0
30 20,5  17,4 9,5 28,2 13,9 21,9 9,1 11,3 18,5 21,7 19,4
31 18,7  12,2  22,9  21,1 8,7  13,3  16,8

Trasa Warszawa-Montreal
Jeżeli chodzi o obciążenia klimatyczne na trasie Warszawa-Montreal to są one bar-

dziej zróżnicowane. Przypadki braku obciążeń klimatycznych organizmu (warunki opty-
malne) oraz obciążenie chłodem (przechłodzenie), występują obok siebie w jednym mie-
siącu prawie przez cały rok (za wyjątkiem zimy). Zjawisko obciążenia ciepłem ma miej-
sce głównie latem (11% przypadków) z maksymalnymi wartościami z przedziału 
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(+5 ÷ +15°) – 23% w VII. Odnotować też należy pewien udział miesięcy jesiennych w ob-
ciążeniu ciepłem 10% a tylko trzy przypadki w zimie. Na wiosnę zarejestrowano tylko 5 
przypadków dodatnich różnic ∆NTE – wszystkie w V. Dość znaczny jest udział warun-
ków optymalnych (brak obciążeń), które najczęściej występuje w lecie i na jesieni (34% 
i 32%) nieco rzadziej zimą (15%) i na wiosnę (17%). Na trasie Warszawa-Montreal do-
minującym rodzajem obciążeń organizmu ludzkiego jest obciążenie chłodem – przechło-
dzenie. Jego największe wartości zanotowano w zimie: XII, I, II z maksimum -57,7°C 
w II. Średnio w zimie aż 27% przypadków przybiera wartości z przedziału (-15° do -25° 
NTE); rekordowy jest I, gdy częstość występowania wartości ∆NTE z przedziału (-25° 
do -35°) wynosi aż 35%. Na wiosnę mają miejsce nieco słabsze zmiany odczuć cieplnych 
np. częstość występowania wartości różnic ∆NTE z przedziału (-5° do -15°) wynosi aż 
33%, lecz nadal notowane są pojedyncze wartości różnic ∆NTE rzędu -30° do -35°NTE. 
Latem wielkość przechłodzenia znacznie się zmniejsza. Najwyższą częstość występowa-
nia mają wartości ∆NTE z przedziału (-5° do -15°) -37%, a największe obciążenia nie 
przekraczają wartości -20°NTE. Jesienią występuje wzrost obciążeń, największe różnice 
∆NTE osiągają wartości rzędu -25° a 20% przypadków ∆NTE występuje w przedziale 
(+5°do -25°).

Podsumowując analizę obciążeń organizmu na trasie Warszawa-Montreal należy pod-
kreślić dużą ich różnorodność pod względem rodzaju i intensywności w ciągu roku. Zimą 
zarejestrowano jedynie 3% przypadków dodatnich różnic temperatury efektywnej 
(∆NTE > 0), 15% lotów bez obciążeń (∆NTE ≤ 5) i 82% przypadków obciążenia chłodem. 
Na wiosnę przegrzanie jest reprezentowane przez 5% przypadków, 17% komfort, a 78% 
przechłodzenie. Latem wzrasta zarówno udział obciążenia ciepłem (11%), jak i warun-
ków optymalnych (34%). Spadek odczuć cieplnych zajmuje 58% przypadków. Częstość 
występowania obciążeń organizmu ludzkiego na trasie Warszawa-Montreal na jesieni wy-
nosi: 10% przypadków utrudnionego oddawania ciepła (przegrzanie), 32% warunków 
optymalnych, a 5% przechłodzenia. W skali całego roku przegrzanie stanowi 27% przy-
padków, lot bez obciążeń – 25% a przechłodzenie 48%, wynikających ze zmiany strefy 
klimatów.

Wskazówki dotyczące zmniejszenia negatywnych skutków 
obciążeń klimatycznych

Na podstawie analizy obciążeń klimatycznych występujących na wybranych trasach 
lotu (Warszawa-Singapur, Warszawa-Kair i Warszawa-Montreal) oraz na podstawie lite-
ratury wyciągnięto wnioski praktyczne w jaki sposób można zmniejszyć skutki obciążeń 
klimatycznych. Poprzez odpowiednie zachowanie człowiek może wpłynąć na ich inten-
sywność.

Trasa Warszawa-Kair
Rodzaj obciążenia klimatycznego: gwałtowny spadek zdolności chłodzącej powietrza 

i utrudniony proces oddawania ciepła. Dodatkowo występuje gwałtowny wzrost promie-
niowania słonecznego.
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Okres występowania maksimum obciążeń XI-II 
Wskazówki praktyczne

 – Przyjmować odpowiednią ilość płynów utraconych przez pocenie się. Proponuje się 
soki owocowe i napoje mineralne, napoje nie powinny zawierać więcej niż 3g soli na 
1 litr płynu. Nie poleca się przyjmowania kofeiny, która zaburza procesy termoregu-
lacji i adaptacji.

 – W ciągu pierwszych dwu dni pobytu należy więc ograniczyć spożywanie mocnej her-
baty i kawy.

 – Stosować właściwą lekkostrawną dietę z witaminami, posiłki powinny być regular-
nie rozłożone.

 – Unikać słońca, przebywając w miejscach zacienionych, unikać wysiłku fizycznego,
 – Nosić odpowiednie, lekkie i przewiewne ubranie. Chronić głowę przed bezpośrednim 

promieniowaniem.
 – Przy wystąpieniu objawów przegrzania organizmu łagodnie go ochładzać, stosując 

chłodne kąpiele, kompresy na głowę itp.
Trasa Warszawa-Singapur

Rodzaj obciążenia klimatycznego: gwałtowny wzrost przeciążenia ciepłem. Dodatko-
wo występuje groźba przegrzania organizmu ze względu na zahamowanie odprowadza-
nia ciepła drogą parowania potu.

Czas występowania maksimum obciążeń: XI-II
Wskazówki praktyczne: tak jak dla trasy Warszawa-Kair. Dodatkowo dla higieny cia-

ła natłuszczać skórę cienką warstwą oliwy. Drobne krople potu łatwiej parują stwarzając 
większą powierzchnię niż rozlany pot. Należy unikać mydeł odtłuszczających.

Trasa Warszawa-Montreal
Rodzaj obciążenia: znaczny wzrost przechłodzenia organizmu

Czas występowania maksymalnych obciążeń XII-II
Wskazówki praktyczne: najważniejszym problemem jest ochrona organizmu przed utra-

tą ciepła. Osiąga się to przez właściwe ubranie oraz ochronę odkrytych części ciała za po-
mocą odpowiednich kosmetyków. Ponadto wskazane jest stosowanie diety wysokokalorycz-
nej. Stosując się do powyższych wskazówek, zarówno pasażerowie jak i personel lotniczy 
zminimalizują skutki obciążeń organizmu wywołane zmianą warunków klimatycznych.

Obciążenia organizmu ludzkiego powstałe w wyniku zmiany strefy 
czasowej

Analiza połączeń lotniczych PLL LOT
Obciążenia tego rodzaju powstają przy szybkim, równoleżnikowym przemieszczeniu 

organizmu ludzkiego, które nieuchronnie łączy się z wielokrotnym przekraczaniem stref 
czasowych. Efektem tego jest desynchronizacja zewnętrzna fazy rytmów biologicznych 
i fazy synchronizatorów zewnętrznych oraz desynchronizacja wewnętrzna różnych ryt-
mów organizmu względem siebie. Poniżej dokonano analizy połączeń rejsowych i czar-
terowych PLL LOT ze względu na obciążenia wynikające ze zmiany strefy czasowej.

Największe obciążenia (najdłuższe czasy adaptacji) występują przy dalekich przelo-
tach równoleżnikowych przebiegających ze zmianą w krótkim czasie wielu stref czasowych.
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W połączeniach lotniczych realizowanych do różnych stref czasowych na kuli ziem-
skiej za miarę obciążenia przyjęto w pracy długość czasu resynchronizacjj do nowej stre-
fy wyznaczonego wg nomogramu Sasaki (1980). Otrzymane wyniki zamieszczono 
w tab.15-16. Ich analiza prowadzi do następujących wniosków:
1. Największe obciążenia (najdłuższe czasy adaptacji) występują przy dalekich przelo-

tach równoleżnikowych przebiegających ze zmianą w krótkim czasie wielu stref cza-
sowych. Na przykład połączenie z Alaską (Anchorage 11 stref czasu, 5,25 doby re-
synchronizacji), połączenia transatlantyckie (Chicago 7 stref 4,25 doby resynchroni-
zacji), na Daleki Wschód (Pekin 7 stref 6,25 doby).

2. Loty wzdłuż południkowe, nawet przy znacznych odległościach przebiegają bez zmia-
ny strefy czasowej i nie dają tego rodzaju obciążeń np.: trasy do Tunisu, Tripoli, Al-
gieru i Kairu.

3. Znacznie większe obciążenia (dłuższe czasy resynchronizacji) obserwuje się przy lo-
tach na wschód (Bangkok 6 dób, Singapur 6,5, Pekin 6,5) niż na zachód (Chicago 
4,25 doby, Nowy Jork 3,75, Montreal 3,75) przy porównywalnych długościach tra-
sy lotu (tab. 16a).

4. Zwracają uwagę duże różnice w długości okresu adaptacyjnego w przypadku lotów 
tam i z powrotem np. czas resynchronizacji po locie Warszawa-Chicago (7 stref cza-
sowych na zach.) wynosi 4,25 doby a w kierunku powrotnym Chicago - Warszawa (7 
stref na wsch.) a 6,5 doby przy takiej samej odległości i czasie trwania lotu.

5. Należy podkreślić, że zdolność adaptacji do nowej strefy czasowej zależy głównie od 
płci, wieku i stanu zdrowia ludzi znajdujących się na pokładzie samolotu. Ponadto ist-
nieje duże zróżnicowanie indywidualnej predyspozycji do adaptacji czasowej. Dlatego 
podane wartości czasu resynchronizacji należy pa szybkiej zmianie stref czasowych 
mają zaburzenia aktywności dziennej pory snu i przyjmowania posiłków.

Rys. 7. Schemat zaburzenia rytmów aktywności dziennej, pory snu i przyjmowania posiłków 
przy szybkiej zmianie stref czasowych na przykładzie lotu transatlantyckiego wg Kwareckiego
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Tabela 15. Obciążenia związane ze zmianą stref czasu (wybrane połączenia 
czarterowe PLL LOT)

Czas resynchronizacji (doba)
Trasa Czas urzędowy Różnica EW WE
Gdańsk GMT+l

4,75 7,50
Warszawa GMT-5
Montreal GMT-8 -6
Vancouver -9
Gdańsk GMT+1

5,25 8,50
Warszawa GMT-5
Montreal GMT-10 -6
Anchorage -11
Gdańsk

GMT÷1
2,75 4,00

Warszawa
Dakar GMT -1
Montevideo GMT-3 -4
Warszawa GMT+1 1

4,75 7,00Moskwa GMT+2 +1
Tokio GMT+9 +8
Warszawa GMT+1

4, 75 7, 50Montreal GMT-5 -6
Los Angeles GMT-8 -9
Warszawa GMT+1 4,25 6,50
Toronto GMT-5 -6
Edmonton GMT-6 -7
Warszawa GMT+1

3

7,50 6,00
Taszkient GMT+4

6Bangkok
Singapur
(Sydney) GMT+7 9
Melbourne GMT+10

Tabela 16a. Połączenia rejsowe PLL LOT (zima 1989)

Trasa Odległość (km) Czas lotu (h) Typ
Warszawa-Chicago 7850 10,3 BO 767
Warszawa-New York 7196 9,4 1L62
Warszawa-Montreal 6745 9,0 BO 767
Warszawa-Bangkok 9125 10,3 BO 767
Warszawa-Pekin 7581 9,2 62
Warszawa-Istambuł 1674 2,15 1L2
Warszawa-Kair 2909 3,15 TU5
Warszawa-Tel Aviv 2835 3,4 TU5
Warszawa-Ttripolis 2585 3,2 TU5

abela 16b. Połączenia rejsowe PLL LOT (zima 1989)
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Odl. (km) Całk.odl. km Czas lotu Całk. Typ
Warszawa
Taszkient 4219 5,10

9,45 1L2
Delhi 2611 6830 3,35
Warszawa
Taszkient 4219

9775
5,10

13,30 1L2
Bangkok 5556 6,20
Warszawa
Burgas 1445

3870
1,50

5,40 TU5
Damaszek 2425 2,20
Warszawa
Burgas 1445

3880
2,50

7,30 TU5
Bagdad 2435 3,10
Warszawa
Burgas 1445

2690
1,50

5,00 TU3
Larnaca 1235 1,40
Warszawa
Budapeszt 690

2348
1,50

5,45 TU3
Tunis 1655 2,20
Warszawa
Budapeszt 690

2678
1,15

5,37 TU5
Algier 1985 2,52
Warszawa
Taszkient 4219

11156
5,10

14,45 IL2
Singapur 6937 8,05
Warszawa
Burgas 1455

5145
2,00

8,30 TU5Abu Dhabi 3472 4,30
Sharjah 224 0,30
Warszawa
Burgas 1455

5151
2,00

8,30 TU3Abu Dhabi 3472 4,30
Dubai 224 0,30

Zakończenie
W pracy wyróżniono cztery rodzaje obciążeń organizmu ludzkiego związanych z lo-

tami długodystansowymi. Należą do nich: obciążenia wynikające ze zmiany strefy klima-
tycznej, występujące przy przekraczaniu stref czasowych, dotyczące fizycznych warun-
ków lotu oraz obciążenia natury psychicznej. Wszystkie rodzaje obciążeń mają pewien 
wpływ na sprawne funkcjonowanie organizmów ludzi znajdujących się na pokładzie sa-
molotu, zarówno personelu latającego jak i pasażerów. Natomiast ich znaczenie dla tych 
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dwóch kategorii osób nie jest jednakowe. W przypadku personelu latającego a szczegól-
nie pilotów, każdy rodzaj obciążenia ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu. Je-
żeli chodzi o pasażerów, to obciążenia te mogą być jedynie źródłem okresowego gorsze-
go samopoczucia i czasowo obniżonej sprawności psychofizycznej.

Oprócz zebrania i opracowania niezbędnych informacji dotyczących każdego rodza-
ju obciążenia, w poszczególnych rozdziałach pracy zawarto wskazówki praktyczne doty-
czące minimalizacji ich negatywnego wpływu na organizm człowieka. Najwięcej miej-
sca poświęcono obciążeniom wynikającym ze zmiany strefy klimatycznej. W pracy pod-
jęto próbę określenia charakterystyki dwóch rodzajów obciążeń klimatycznych: stresu cie-
pła i stresu chłodu. W tym celu określono zmianę odczuwalności cieplnej między portem 
docelowym a macierzystym za pomocą różnic temperatury efektywnej na trzech wybra-
nych trasach: Warszawa-Singapur, Warszawa-Kair i Warszawa-Montreal. Badając czę-
stość występowania w czasie roku codziennych różnic ∆NTE podzielonych w przedzia-
ły, wyznaczono okresy występowania największych i najmniejszych obciążeń klimatycz-
nych. Dla tras Warszawa-Singapur Warszawa-Kair najbardziej pod tym względem nieko-
rzystny dla organizmu okres przypada między XI a II, minimum obciążeń klimatycznych 
ma miejsce między VI-IX (Singapur) lub IV-X (Kair). Analogiczne okresy dla trasy War-
szawa-Montreal kształtują się następująco: maksimum obciążeń notowane jest od XII do 
II, minimum od VI do IX. Otrzymane wyniki mogą stanowić podstawę dla planowania 
terminów lotów, jeżeli inne, ważniejsze uwarunkowania na to zezwolą.
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VII. WIATRY SILNE I BARDZO SILNE W POLSCE I ICH UWARUNKO-
WANIA CYRKULACYJNE

7.1. Warunki synoptyczne sprzyjające występowaniu silnych 
wiatrów w Polsce w latach 1951-1987

Autor: Elżbieta F L I S I A K
Opiekun naukowy: Krzysztof O L S Z E W S K I

Wstęp
Wiatr jest poziomym ruchem powietrza względem powierzchni Ziemi, charakteryzo-

wanym zwykle przez dwie wieIkoci fizyczne: prędkość i kierunek. Wywołuje go pozio-
my gradient cinienia. Pojęcie, ,silnego wiatru” dotyczy wiatru wiejącego z prędkością 
równą lub większą od 10 m/s. Za dzień z wiatrem silnym uważa się taki, w którym choć-
by w jednym z terminów pomiarowych wystąpiła prędkość 10 m/s. Silne wiatry, w za-
1eżności od ich genezy i czasu trwania, mogą przybierać różne formy. Wyróżnić tu moż-
na: wichury – wiatry wiejące z prędkością większą od 21 m/s, których siła powoduje 
ogromne zniszczenia, m.in. łamanie drzew i zrywanie dachów, huragany (nawałnice) – 
wiatry o średniej prędkości większej od 33 m/s, które są groźniejsze w skutkach niż wi-
chury i nierzadko powodują ofiary w ludziach (II’ko, 1992), silne zawirowania zwane trą-
bami powietrznymi, które mają ograniczony zasięg przestrzenny, lecz działają pustoszą-
co. Są to silne wiry powietrzne, biorące najczęściej początek w chmurze Cumulonimbus. 
Związane są, z wyjątkowo silnym prądem wstępujcym, rozwijającym się wewnątrz chmu-
ry Cb i poniżej jej podstawy, co użależnione jest od stanu równowagi powietrza. Tego ro-
dzaju trąby zaczynają się podobnym do „rękawa” zwisem u podstawy chmury, który cza-
sami dochodzi do powierzchni Ziemi. Szybkość ruchu wirowego wynosi okolo 50 m/s, 
a ciśnienie powietrza wzdłuż osi trąby jest bardzo niskie, co spowodowane jest siłą od-
środkową wirowania. Powoduje to, że trąba po osiągnięciu gruntu porywa do góry różne 
przedmioty i porzuca je kilkaset metrów dalej. Siła wiatru szybko rośnie w miarę zbliża-
nia się do śodka trąby i dlatego największe szkody są wyrządzane w bezporedniej blisko-
ści jądra wiru, natomiast w odległości ponad kilometra wiatr może być zupełnie słaby. 
Oprócz siły wiatru, zniszczenia budynków są częściowo powodowane przez efekt eksplo-
zji. W ciągu niecałej minuty ciśnienie może obniżyć się o ponad 50 hPa. Duże różnice ci-
śnienia między wnętrzem zamkniętego budynku i atmosferą na zewnątrz prowadzą do 
jego eksplozji. Na świecie zjawisko to występuje najczęściej w dolinie Missisipi. Zwane 
jest ono tutaj tornadem. Jednakże trąby powietrzne, mimo że sporadycznie, to jednak wy-
stępują i w Polsce, powodując duże zniszczenia materialne (Retallak, 1991).

W strefie przybrzeżnej Bałtyku występują sztormy. Wiatry typu fenowego w górach 
(w Tatrach zwane wiatrami halnymi) – powodują duże straty, zwłaszcza w drzewostanie. 
Po stronie północnej Karpat i Sudetów wiatry te są ciepłe i suche, osiągając na stokach 
prędkości nieraz dochodzące do 60 m/s, a w dolinach do 30 m/s. Na prędkość wiatru wpły-
wają warunki atmosferyczne istniejące w danej chwili oraz w danym miejscu. Zmiany 
tych warunków są wynikiem przemieszczania się i oddziaływania głównych układów ba-
rycznych znad północnego Atlantyku i zachodniej Europy. Istotne znaczenie mają także 
warunki lokalne, takie jak uksztaltowanie terenu, przyczyniające się do wzrostu lub spad-
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ku prędkości wiatru oraz charakter podłoża, wpływający na wielkość tarcia. W niniejszym 
opracowaniu rozpatrzono wpływ warunków atmosferycznych oraz warunków lokalnych 
na zjawisko występowania silnych wiatrów w Polsce.

Cel badań, materiały źródłowe i metody opracowania
Celem badań było okreśenie przyczyn wystąpienia zjawiska silnych wiatrów w Pol-

sce. Znając jego skutki, czyli szkody wyrządzone przez silne wiatry, spróbowano poznać 
jego genezę i wydzielić typy sytuacji synoptycznych sprzyjających występowaniu silnych 
wiatrów. Za podstawę opracowania posłużył maszynopis pracy Danuty Kuziemskiej pt. 
Krótkotrwałe groźne zjawiska atmosferyczne w Polsce w latach 1951-1987. Zestawienie 
przez autorkę pełnej kroniki zdarzeń nie było sprawą prostą, w dużej mierze ze względu 
na naturę zjawisk, sprawiającą, że nie są one rejestrowane przez stacje synoptyczne. Stan-
dardowe rejestry regulamej sieci stacji meteorologicznych niejednokrotnie mogą sugero-
wać zaistnienie groźnej sytuacji. Świadectwem są dopiero zaś skutki obserwowane w cza-
sie wizji lokalnej na terenach dotkniętych klęską. W celu poznania genezy silnych wia-
trów sięgnięto do map synoptycznych dolnych z godz. 000 GMT, a w części także z godz. 
1200 GMT, publikowanych w Biuletynach Synoptycznych lub codziennych Biuletynach 
Meteorologicznych (mapy z godz. 100 GMT) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej. Korzystano także z map topografli bezwzględnej 700 hPa, topografii względnej 
500/1000 hPa i map tendencji barometrycznej.

Materiałami pomocniczymi były artykuły zamieszczone w czasopismach, ,Gazeta Ob-
serwatora” i Przegląd Geofizyczny. Szczególnie pomocne okazały się zamieszczone 
w tych artykułach mapy mikrosynoptyczne terenów dotkniętych klęską. Wykorzystane 
w pracy materiały obejmują lata 1951-1987 i dotyczące całego roku (w sumie 576 dni 
z silnym wiatrem). Zestawione przez Kuziemską przypadki silnych wiatrów podzielono 
na dwie grupy. W pierwszej znalazly się przypadki, których lokalizację i charakter autor-
ka opisała dokładnie (ogółem 80 dni z silnym wiatrem, czyli 14% przeanalizowanych 
w poniższej pracy zjawisk silnych wiatrów). W drugiej natomiast zestawiono silne wia-
try występujące na obszarze całej Polski. Przypadki zebrane w pierwszej grupie (46) roz-
patrzono w dwóch podgrupach: silne wiatry występujące w ciepłej (V-IX) i w chłodnej 
porze roku (X-IV). Celowość tego podziału uzasadniona jest genezą jak i charakterem ob-
serwowanych przypadków.

Za typ cyrkulacji w analizowanym regionie przyjęto cyrkulację odpowiadającą okre-
ślonemu rozkładowi ciśnienia na poziomie morza, charakteryzującemu się określonym 
położeniem głównych ośrodków barycznych nad Europą i północnym Atlantykiem oraz 
warunkującą, kierunek napływu mas powietrza nad Polskę w określonej sytuacji cyklo-
nalnej lub antycyklonalnej. Duża powtarzalność pewnych sytuacji meteorologicznych 
sprawiła, że przyjęto je za wzorcowe typy. Autorka wyróżniła 13 typów wzorcowych (tab. 
2).

Wydzielono jedynie indeksem, ,x” typy cyrkulacji atmosferycznej o małym stopniu 
podobieństwa do typu wzorcowego. Wprowadzono także własne oznaczenia typów cyr-
kulacji atmosferycznej.

Ważniejsze wyniki badań przedstawiono w tabelach 1-9 i na rys. 1.
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Tabela 1. Typy sytuacji synoptycznych

Symbol Lokalizacja NIŻU Lokalizacja WYŻU

A (a,b) nad pn. Atlantykiem i pn. Europą nad Europą Pd., klinem sięga 
do Polski 

B (a,c) nad Europą Północną 
wyż znad Grenlandii 

łączy się klinem z wyżem 
Południowoazjatyckim 

C (a,b) nad Europą Środkową i wschodnią 
częścią Europy Południowej nad Europą Północną 

D(a,b) od Grenlandii przez Atlantyk u wybrzeży 
Europy Półocnej po jej pn-wsch krańce 

nad Morzem Śródziemnym i 
Europą Pd -Wsch. 

Ea nad pn. Atlantykiem, sięga nad Europę 
Zachodnią i Południową 

nad Europą Wschodnią, sięga 
do Polski 

Fc
przesuwa się na wschód od Wysp 

Brytyjskich, nad Europą Środkową, 
bruzda niskiego ciśnienia 

nad Atlantykiem (wyż znad 
Grenlandii łączy się z wyżem 

Azorskim) 

Gc nad Morzem Śródziemnym i Europą 
Zachodnią, sięgający do Polski 

Północna i Wschodnia Europa, 
klinem sięga nad Skandynawię 

Ha nad Europą, Północną bądź u wybrzeży 
Europy Zachodniej nad Europą Środkową 

I Sytuacje nie dające się zaklasyfikować 

Tabela 2. Typy cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein

A zachodnia cyrkulacja cyklonalna W(c) niż nad pn. Atlantykiem

CB północno-zachodnia cyrkulacja 
cyklonalna NW(c) niż nad Płw. Skandynawskim

D południowo-zachodnia cyrkulacja 
cyklonalna SW(c) niż nad Wyspami Brytyjskimi

B południowa cyrkulacja cyklonalna S(c) niż nad M. Północnym

F południowo-wschodnia cyrkulacja 
cyklonalna SE(c) niż nad Płw. Apenińskim

E0
północno-wschodnia i wschodnia 

cyrkulacja cyklonalna NE-E(c) niż nad Ukrainą

C2D zachodnia cyrkulacja antycyklonalna W(a) wyż nad Płw. Iberyjskim

D2C południowo-zachodnia i połud. 
cyrkulacja antycyklonalna SW-S(a) wyż nad Płw. Apeninskim

G centralna cyrkulacja antycyklonalna C(a) wyż nad Niziną Polską

E2C północno-zachodnia cyrkulacja 
antycyklonalna NW(a) wyż nad Grenlandią, sięgający 

do Polski

E północno-wschodnia cyrkulacja 
antycyklonalna NW(a) wyż nad Płw. Skandynawskim

E1
południowo-wschodnia i wschodnia 

cyrkulacja antycyklonalna SE-E(a) wyż nad M. Czamym

BE południowa cyrkulacja pośrednia między 
cyrkulacja cyklonalną i antycvklonalną S(c/a) niż nad Wyspami Brytyjskimi, 

wyż na Niziną Rosyjską
X sytuacja nieokreślona X  
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Rys. 1. Przykład sytuacji synoptycznej Ac z godz. 000 29 XI 1972

Związek silnych wiatrów z cyrkulacją atmosferyczną
Położenie układów barycznych, będące podstawowym kryterium wyróżniania typów 

cyrkulacji atmosferycznej, warunkuje jednoczenie występowanie wiatru o określonej pręd-
kości i kierunku. Dlatego też można przypuszczać, że pojawienie się silnego wiatru zwią-
zane jest z określonymi typami cyrkulacji atmosferycznej panującej nad Polską. Z tego 
względu zbadano wpływ typów cyrkulacji na występowanie zjawiska silnych wiatrów 
w roku. Posłużono się klasyfikacją, typów cyrkulacji Osuchowskiej-Klein. Analiza związ-
ku cyrkulacji atmosferycznej z liczbą dni z silnym wiatrem (wskazuje, ze najczęściej wy-
stępowaly one przy typie NW (c) –35 dni). Dotyczy to zarówno ciepłej jak i chłodnej pory 
roku. Wiatry silne wystąpiły także przy typach cyrkulacji: W (c) –11 dni, przy przewadze 
w półroczu chłodnym – 9 dni) i S (c) – 9 dni przy przewadze w półroczu ciepłym – 6 dni). 
Przebieg roczny liczby dni z wiatrem silnym wykazuje, ze najwięcej ich przypada na okres 
od paździemika do kwietnia – 44 dni, przy ogólnej liczbie przeanalizowanych dni z sil-
nym wiatrem – 80. Zauważyć też można, że cyrkulacja atmosferyczna w wybranych 
dniach z silnym wiatrem charakteryzuje się znacznie większym udziałem typów cyklo-
nalnych (61 dni w roku) niż antycyklonalnych (12 dni). Silny wiatr charakteryzuje się 
znacznie większym udziałem typów cyklonalnych (61 dni) niż antycyklonalnych (12 dni).
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Tabela 3. Liczba wybranych dni z silnym wiatrem przy poszczególnych typach cyrkulacji w Polsce w latach 
1951-1987

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-IV V-IX R
NW(c) 7 1 6 3 1 3 2 5 5 21 14 35
W(c) 2 1 4 3 9 2 11

SW(c) . 1 . 
S(c) 2 1 1 1 2 1 1

SE(c) 2 . 4 4
NE-E(c) 1 . . . 2 1 . I . . . . . 

Σ cyklonalna 10 1 6 . 10 3 5 4 5 2 9 6 34 27 61
W(a) 1 . 1 . 2

N\V(a) 2 . . 2
SW-S(a) . 1 . . . 1
SE-E(a) 1 . . 1
NE(a) . . . . . 1 . . 2 . 1 . . . 3

Σ antvcyklonalna 1 . 1 . . 1 . . 7 . 2 . 4 8 12
S(c/a) . 2 2 2 6 . 6

X 1 1 1 1
Σ 11 3 7 2 10 4 6 4 12 2 13 6 44 36 80

Silne wiatry na obszarze Polski

Dotychczas omówiono 499 dni z silnym wiatrem w Polsce w latach 1951-1987. Licz-
ba tych dni różnicuje się w przebiegu rocznym, dlatego też uwzględniono cztery podsta-
wowe pory roku: zimę (XII-II), wiosnę (III-V), lato (VI-VIII) i jesień (IX-XI). Zestawie-
nie nie zawiera dwóch miesięcy letnich, tj. czerwca i sierpnia i 15 dni grudnia, ponieważ 
w pierwszym przypadku nie było danych wyjściowych dla tych miesięcy (Kuziem-
ska,1988), a w drugim okres ten pominięto, gdyż informacje o stanie pogody w dniach 
14-17 XII 1984 r. nie wskazywały na wystąpienie zjawiska silnych wiatrów, a w okresie 
od 12 do 23 XII 1981 r. nie prowadzono obserwacji meteorologicznych – dostępne są je-
dynie dane o prognozie pogody za ten okres. Przy wyborze dni z silnym wiatrem korzy-
stano z zamieszczonych w Biuletynach Synoptycznych prognoz pogody, jak i informacji 
o stanie pogody w Polsce. Prędkość wiatru charakteryzowano wg klasyfikacji Bartnickie-
go, a mianowicie: wiatry umiarkowane, to wiatry wiejące z prędkocią od 5 do 10 m/s, 
wiatry silne – od 10 do 15 m/s, bardzo silne – powyżej 15 m/s. Występowało też okre-
ślenie wiatr dość silny – co zinterpretowano jako wiatr umiarkowanie silny (dochodzący 
do dużych prędkości). Często było też określenie porywów wiatru (Lorenc, 1980).

Sytuacje synoptyczne
Wystąpienie zjawiska silnych wiatrów związane jest z określoną sytuacją synoptycz-

na, a mianowicie z położeniem i charakterem układów barycznych, a także z rozmiesz-
czeniem i typem frontów atmosferycznych. Przebieg roczny częstosci występowania po-
szczególnych sytuacji synoptycznych w okresie trzydziestosiedmiolecia 1951-1987 wy-
kazuje pewną sezonowość (tab. 4).
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Tabela 4. Częstość występowania sytuacji synoptycznych w dniach z silnym wiatrem w poszcze-
gólnych miesiącach za okres 1951-1987

  Ac Aa Bc Ba Cc Ca Dc Dc Ea Fc Gc Ha I Σ

I
n 15 7 22 1 12 7 8 4 10 6 4 3 13 114
% 13,2 6,1 19,4 1,0 10,0 6,1 7,0 3,5 8,8 5,3 3,5 2,6 13,0 100

II
n 7 7 14 5 11 2 6 1 17 . 10 1 14 95
% 7,4 7,4 14,7 5.3 12,0 2,1 6,3 1,0 18,0 . 11,0 1,0 14,7 100

III
n 3 5 10 1 . 6 4 2 5 . . 1 3 40
% 7,50 13,0 25,0 2.5 . 15,0 10,0 5,0 13,0 . . 2,5 7,5 100

IV
n 1 . 13 . 4 2 1 . 2 1 6 . 1 31
% 3,2 . 41,9 . 13,0 6,5 3,2 . 6,5 3,2 19,4 . 3,2 100

V
n 2 2 4 1 . 1 . . . . . . 10
% 20,0 20,0 40,0 10,0 . 10,0 . . . . . . . 100

VI
n . 100 . 100
% . . . .

VII
n 1 . 1 2
% 50,0 . 50,0 100

VIII
n 2 3 9 . . 1 2 1 19
% 11,0 16,0 47,3 5,3 . 5,3 11,0 5,3 100

XI
n 13 14 32 3 6 4 14 2 6 2 2 9 107
% 12,1 13,1 29,9 2,8 5,6 3,7 13,1 1,9 5,6 1,9 1,9 8,4 100

XII
n 4 15 13 2 2 4 6 3 . 3 7 77
% 19,5 5,2 19,5 16,9 2,6 2,6 5,2 7,8 3,9 . 3,9 9,0 100

R
n 43 119 14 51 25 35 13 47 14 22 8 50 499
% 8,6 24,0 2,8 10,0 5,0 7,0 2,6 9,5 2,8 4,4 1,6 10,0 100

Tabela 5. Częstość występowania głównych 
sytuacji synoptycznych w dniach z silnym 
wiatrem w poszczególnych porach roku 
(1951-1987)

Typ Zima Wiosna Lato Jesień Rok
A 19,2 16,1 25,8 20,2
B 21 35,8 . 34,4 26,7
C 16,4 16,1 100 9,4 15,2
D 8,7 8,6 . 12,5 9,6
E 11,5 8,6 . 5,5 9,5
F 3,1 1,2 . 3 2,8
G 4,9 7,4 . 1,6 4,4
H 2,5 1,2 . . 1,6
I 12,7 5 . 7,8 10

Masy powietrzne
W Polsce leżącej w umiarkowanych szerokościach geograficznych występują trzy ro-

dzaje mas powietrza:
 – masy powietrza arktycznego (PA)
 – masy powietrza polarnego (PP)
 – masy powietrza zwrotnikowego (PZ)



345

W zależności od wilgotności tych mas wyróżniamy masy suche – napływające znad 
kontynentu lub wilgotne – napływające znad morza. Poszczególne masy mają, więc ce-
chy mas kontynentalnych (k) lub morskich (m). Rozpatrując temperature powietrza w sto-
sunku do podłoża, na które napływa, wyróżniamy masy ciepłe (c), których temperatura 
jest wyższa od temperatury podłoża, oraz masy chłodne o temperaturze niższej od tem-
peratury podłoża. Spotykamy się także z masami świeżymi, które dzięki krótkiej wędrów-
ce zachowały cechy pierwotne, właciwe danej masie, oraz masy stare (s), które utraciły 
cechy pierwotne, tzn. uległy transformacji nabierając nowych cech.

Tabela 6. Częstosć występowania dni z poszczególnymi masami powietrznymi 
podczas zjawiska silnych wiatrów w okresie 1951-1987

Zima Wiosna Lato Jesień ROK 
Arktyczna PA 12,0 19,8 . 7,0 11,8
Polarna morska świeża PPm 8,1 14,8 25,0 21,1 12,6
Polarna morska stara PPms 8,7 2,5 50,0 8,6 8,0
Polarna morska ciepla PPmc 2,4 . . 7,8 3,4 
Σ (PPm + PPms + PPmc) 19,2 13,7 75,0 37,5 24,0
Polarna kontynentalna PPk 6,6 7,4 . 1,6 5,4
Kilka różnych mas: 62,2 55,5 25,0 53,9 58,8
PPm + PPms/PPmc 25,9 35,8 25,0 28,1 28,2
PPm + PA 20,6 13,6 . 18,8 18,8
PPm + PPk 10,5 6,1 . 3,9 8,0
PPm + PZ 2,4 . . 0,8 1,6
inne (PA + PPk lub PA + PPk + PPm 2,8 . . 2,3 2,2

W badanym trzydziestosiedmioleciu 1951-1987 podczas zjawiska silnych wiatrów na 
obszarze Polski stwierdzono wystąpienie średnio 83,4% dni w roku z frontami atmosfe-
rycznymi.

Tabela 7. Częstość występowania dni z frontami atmosferycznymi podczas 
zjawiska silnych wiatrów w okresie 1951-1987.

Rodzaj frontu Zima Wiosna Lato Jesień Rok
Ciepły 13,6 8,6 . 10,2 11,8
Chłodny 19,0 21,0 50,0 28,1 21,4
Okluzji 15,7 4,9 . 6,2 11,8
Stacjonamy 0,7 2,6 . 0,8
Kilka frontow: 34,2 40,7 25,0 43,0 37,6
Ciepłych 0,3 1,2 . 0,8 0,6
Chłodnych 1,0 6,2 . 3,1 2,4
Ciepłego i chłodnego 26,6 32,1 . 35,2 29,6
Ciepłego i okluzji 2,1 . . 1,6 1,6
Chłodnego i okluzji 4,2 1,2 25,0 2,3 3,4
Razem dni z frontami 83,2 77,8 75,0 87,5 83,4
Razem dni bez frontów 16,8 22,2 25,0 12,5 16,6
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Tabela 8. Przebieg roczny liczby dni z silnym wiatrem przy poszczególnych typach cyrkulacji w Polsce 
w latach 1951-1987

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII V-IX X-IV Rok 
NW(c) 33 17 16 13 7 1 3 2 5 10 37 19 18 145 163
SE(c) 2 10 . 6 2 . . . . . 2 1 2 21 23
S(c) 7 1 . 2 2 1 1 1 . 4 2 5 5 21 26

SW(c) 10 7 6 1 . . 1 1 . . . 14 3 1 41 42
W(c) 17 8 3 1 3  . . . 2 17 18 3 66 69

NE-E(c) 18 17 . 4 2  4 1  1 8 16 8 64 72
Σ cyklonal. 87 60 25 27 16 3 9 4 5 17 80 62 37 358 395

NE(a) 7 4 6 2 1. 1 . . 3 . 6 2 5 27 32
SE-E(a) 10 15 5 . 2 . . . . 1 4 4 . 39 39
SW-S(a) 4 1 2 . 1 . . . . . 4 3 . 14 14

W(a) 8 7 7 .  . . . 4 3 19 4 6 48 54
NW(a) 1 5 1 .  . . . 2 . 3 3 3 13 16
C(a) 3 1 1 . . . . . . . . 3 . 8 8

Σ antycykl. 33 33 22 2 4 1 . . 9 4 36 19 14 149 163
S(c/a) 3 4 . 4 . . . . . . 4 2 . 17 17

X . . . . . . 1 . . . . 1 . 1
Suma 123 97 47 33 20 4 10 40 14 21 120 83 52 524 576

Średnia 3,3 2,6 1,3 0,9 0,5 0,1 0,3 0,1 0,4 0,6 3,2 2,2 1,4 14,2 15,6
Udział (%) 21,4 16,8 8,3 5,7 3,5 0,7 1,7 0,7 2,4 3,6 20,8 14,4 9,0 91,0 100

Tabela 9. Liczba dni z poszczególnymi typami cyrkulacji a prawdopodobieństwo wystąpienia silnego 
wiatru w Polsce w latach 1951-1987

NE-E SE S SW W NW E NE SE-E SW-S W NW C S X
(c) (c) (c) (c) (c) (c) cvkl. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (c/a) 

1354 508 798 987 932 1982 6561 2123 1359 473 1475 552 543 182 246 
0,05 0,04 0,03 0,04 0,1 0,08 0,06 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,09 0,004

Wnioski końcowe
W przeanalizowanych przypadkach zjawiska silnych wiatrów, występujących w okre-

sie 1951-1987, zaznacza się sezonowość. Objawia się ona podziałem na dwa okresy roku: 
chłodny (X-IV) – 91% dni z silnym wiatrem i ciepły (V-IX) – 9% dni.

W okresach tych występujące silne wiatry różnią, się genezą, czasem trwania, natęże-
niem i częstością pojawiania się. Ciepła pora roku charakteryzuje się występowaniem zja-
wisk rzadko pojawiających się jedynie lokalnie na obszarze Polski, chłodna natomiast – 
zjawiskami częstymi, długotrwałymi i występującymi regionalnie (wybrzeże Bałtyku albo 
góry) lub na obszarze całego kraju.

Ze względu na genezę, silne wiatry w Polsce można podzielić na dwie zasadnicze gru-
py: silne wiatry wywołane znacznymi gradientami poziomymi ciśnienia oraz wiatry po-
wstające lokalnie podczas procesów katabatycznych lub konwekcyjnych, przy których 
wiatr może być zjawiskiem wyłącznym (fen sudecki, halny w Tatrach czy wiry powietrz-
ne) lub towarzyszącym (burza).
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Głównym celem pracy było poznanie genezy zjawiska silnych wiatrów a przy tym 
wydzielenie typów sytuacji synoptycznych sprzyjających ich powstawaniu w Polsce.

Najsilniejsze wiatry obserwowane w Polsce związane są z dużymi różnicami termicz-
nymi i wilgotnościowymi ścierających się mas powietrza. W strefie ich kontaktu tworzy 
się wtedy front chłodny, który może ulec zafalowaniu nad obszarem o zróżnicowanej rzeź-
bie lub zróżnicowanym pokryciu terenu. Najczęściej dzieje się tak w ciepłej porze roku 
(52 dni z silnym wiatrem, czyli 9% dni), kiedy to dochodzi do powstania wichur, hura-
ganów, a czasem i silnych wirów, tzw. trąb powietrznych.

Występujące sporadycznie (9 dni – ok. 2% sumy rocznej), ale charakterystyczne dla 
ciepłej pory roku zjawisko trąby powietrznej pojawiało się zwykle przy układach cyklo-
nalnych, przemieszczajątcych się dosyć szybko znad Atlantyku przez Wyspy Brytyjskie 
w kierunku NE lub E nad Skandynawią. Przez Polskę przemieszczała się wtedy zatoka 
niskiego ciśnienia i związane z nią systemy frontów. Wystąpienie zjawiska wiązało się 
z zafalowaniem frontu chłodnego przy zetknięciu się dwóch chwiejnych mas powietrza: 
napływającej z południa i południo-zachodu ciepłej masy powietrza zwrotnikowego (PZ) 
i z zachodu bądź północo-zachodu chłodnej i bardziej wilgotnej masy powietrza polarne-
go morskiego (PPm). Sytuacja taka prowadziła w strefie frontalnej do silnych prądów 
wznoszących, co objawiało się licznymi burzami i potężnym rozwojem chmur Cumulo-
nimbus.

Inną przyczyną powstawania wiatrów huraganowych, głównie w chłodnej porze obej-
mujących przeważnie północną, część Polski, a niekiedy całą Polskę, jest szybkie przemiesz-
czanie się znad Atlantyku nad Bałtykiem albo północną Polską silnie rozbudowanych i głę-
bokich układów niżowych (w których ciśnienie spadało do 960 hPa). Wiatry te są spowo-
dowane bardzo dużymi poziomymi gradientami cinienia (od 10 hPa do 5 hPa/100 km, a na-
wet do 1,5 hPa/100 km – wiatry jedynie lokalnie w porywach silne i bardzo silne), cyrku-
lacji strefowej między obszarem obniżonego ciśnienia nad północnym Atlantykiem i pół-
nocną częcią Europy a obszarem wyżowym zajmującym Europę Południową. Silne i bar-
dzo silne wiatry nad północną Polską występują najczęściej po przejściu nad Bałtykiem 
ośrodka niżowego z systemem frontów (ciepłego i chłodnego – 30% dni w roku) rozgrani-
czającym różne masy powietrza polarnego morskiego (PPm+PPms/PPmc) – 28% dni 
w roku, który wypełnia się nad Europą Wschodnią, południowe wybrzeże znajduje się wów-
czas w zachodniej części niżu po przejściu frontu chłodnego w strefie intensywnych wia-
trów dolądowych (głównie sytuacje synoptyczne charakteryzujące się większą aktywnością, 
układów cyklonalnych – Ac i Bc, także Dc i Fc).

W górach duże straty, zwłaszcza w drzewostanie, wywołują, wiatry fenowe (w Tatrach 
zwane halnymi), które osiągają, największe prędkości w porywach – do 80 m/s (halny 
w Tatrach 16 V 1968 r.). Wiatry tego typu występują najczęściej w chłodnej porze roku, 
chociaż mogą zdarzać się i wiosną. Sprzyjająca ich powstawaniu sytuacja synoptyczna 
(typ Ea – 9,5% dni w roku) posiada maksimum zimą (11,5%), głównie w lutym (18,0%), 
dużą częstością na wiosnę (8,6%) z ekstremum w marcu (12,5%), minimum – jesienią 
(5,5%), przy czym nie występuje latem. Zasadniczą, rolę w powstawaniu tego zjawiska 
odgrywają, silne, wysoko rozbudowane blokady wyżowe (o wartości ciśnienia w centrum 
do 1070 hPa), hamujące ruch wtómych układów barycznych (cyklonów) i powodujące 
przez to powstanie dużych gradientów ciśnienia i temperatury.
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Silne wiatry w Polsce występują głównie przy cyrkulacji cyklonalnej (68,6% dni 
w roku), z przewagą cyrkulacji północnej (NW(c) – 28,3%, NE-E(c) – 12,5% dni) i czę-
ściowo zachodniej (W(c) – 12%) w obu porach roku. Cyrkulacja antycyklonalna sprzyja 
zjawisku silnych wiatrów głównie w chłodnej porze roku (91% dni z cyrkulacją antycy-
klonalną, przy czym zaznacza się przewaga typów: W(a) – 9% dni w pólroczu (32% dni 
z cyrkulacją antycyklonalną w chłodnej porze roku); SE-E(a) –7% dni (26% dni z cyrku-
lacją antycyklonalną w chłodnej porze roku).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska silnych wiatrów w zależności od pojawia-
nia się różnych typów cyrkulacji atmosferycznej (tzw. prawdopodobieństwo warunkowe) 
najwyższe wartości osiąga przy typie S(c/a) – 0,09, wysokie także przy NW(c) – 0,08. 
ogólnie jest ono większe przy cyklonalnych typach cyrkulacji (waha się od 0,03 przy ty-
pie S(c) do 0,08 przy NW(c)). Dla porównania w antycyklonalnych typach waha się ono 
od 0,01 przy typach NE(a) i C(a) do 0,04 przy W(a).

Z analizy synoptycznej wynika, że jest zależność charakteru zjawiska silnych wiatrów 
od sytuacji meteorologicznej. Pozwoliło to na wyróżnienie typów sytuacji synoptycznych, 
w obrębie których charakter zjawiska silnych wiatrów wykazuje wspólne cechy.

Do najczęściej występujących w ciągu roku typów sytuacji synoptycznych należy typ 
B (26,7% dni w roku), z maksimum częstości pojawiania się na wiosnę (35,8%), dużą 
częstością jesienią (34,4%), a minimum – zimą (21%). Latem, jedyną pojawiającą się sy-
tuacją synoptyczną jest typ Cc, stanowiący 100% dni w tej porze roku. Badanie zjawiska 
metodą analizy map synoptycznych pozwoliło także na określenie wielkości gradientu ba-
rycznego w dniach z silnym wiatrem.

Praca powyższa uzasadnia celowość poszukiwania związków między zjawiskem sil-
nych wiatrów dla okresów pogodowych wyznaczonych przez występowanie określonej 
sytuacji synoptycznej.
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7.2. Wiatry silne i bardzo silne w Polsce

Autor: Anna Beata A D A M C Z Y K
Opiekun naukowy: Danuta M A R T Y N

Cel pracy
Wiatr jest to poziomy ruch powietrza, którego przyczyną jest nierównomierne roz-

mieszczenie na powierzchni ziemi ciśnienia atmosferycznego. Różnice ciśnienia powie-
trza określa się za pomocą gradientu barycznego, którego wartość charakteryzuje zmianę 
ciśnienia na jednostkę odległości. Wraz ze wzrostem gradientu ciśnienia zwiększa się 
prędkość wiatru. Za dzień z wiatrem silnym uważa się taki dzień w którym choćby w jed-
nym z terminów wystąpiła średnia prędkość wiatru v ≥ 10 m/s. Natomiast gdy wystąpiła 
średnia prędkość v > 15m/s - za dzień z wiatrem bardzo silnym.

Na wymienione charakterystyki prędkości wiatru wpływają warunki atmosferyczne 
istniejące w danej chwili oraz w danym miejscu. Zmiany atmosferyczne dokonujące się 
nad Polską są wynikiem przemieszczania się i oddziaływania głównych układów barycz-
nych znad północnego Atlantyku i zachodniej Europy. Zimą nad Polską przeważa wpływ 
Niżu Islandzkiego. Wtedy też obserwuje się najniższe ciśnienie wzdłuż wybrzeży Bałty-
ku, wzrastające ku południo-wschodowi i południowi. Również ważnym czynnikiem 
kształtującym pogodę nad Polską jest wędrówka niżów atmosferycznych zwłaszcza na 
szlaku bałtyckim, powodująca, głównie zimą, gwałtowne i silne wiatry.

Liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym zależy również od warunków lokalnych, 
takich jak charakter podłoża, wpływający na wielkość tarcia czy ukształtowanie po-
wierzchni, przyczyniające się do wzrostu lub spadku prędkości wiatru.

Celem tej pracy jest analiza przebiegu rocznego i rozkładu przestrzennego liczby dni 
z wiatrem silnym i bardzo silnym w Polsce oraz wpływu cyrkulacji atmosferycznej na jej 
częstość.

Materiały i metody opracowań
Materiały źródłowe do niniejszego opracowania pochodzą z codziennych obserwacji 

w trzech terminach pomiarowych (godz. 7, 13 i 21 czasu środkowo europejskiego) w 15. 
stacjach meteorologicznych zamieszczonych w Rocznikach Meteorologicznych oraz (Ro-
zewie) z Archiwum IMiGW z lat 1956-1965 w Polsce (tab. 1). Sumy miesięczne zamiesz-
czone w Rocznikach obejmują również spostrzeżenia dotyczące silnego i bardzo silnego 
wiatru, który wystąpił między trzema terminami obserwacyjnymi. Ze względu na różni-
ce w stosunku do sum miesięcznych obliczonych z trzech terminów, wynoszące od 15% 
do 150%, sum zestawionych w Rocznikach nie wykorzystano w tej pracy. Omówione róż-
nice ilustruje (na przykładzie stacji Warszawa-Bielany) tab. 2 i 3.

Wybrany do tego opracowania okres charakteryzuje się, wg D. Kuziemskiej (1991), 
różnorodnością pod względem występowania groźnych zjawiskach atmosferycznych. Jest 
więc on reprezentatywny do niniejszej analizy.

Prędkość wiatru w 16. stacjach była mierzona: wiatromierzem Wilda, anemometrami 
(M-47, indukcyjnym, Robinsona, Chauvin-Arnoux), anemografem oraz anemotachyme-
trem. Wysokość ich umieszczenia nad gruntem nie była jednakowa. Zmiany jej były wy-
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muszone, zmieniającymi się z upływem lat, warunkami lokalizacji związanymi z rozwo-
jem urbanizacji oraz wzrostem drzew. Z powodu zmian rodzajów przyrządów pomiaro-
wych i ich wysokości przy analizie wiatru pamiętać należy, że wyniki pomiarów nie za-
wsze są porównywalne i obarczone często wpływami miejscowymi zależnymi od lokali-
zacji stacji.

Materiałami pomocniczymi były charakterystyki wiatru zestawione przez K. Chomi-
cza (1977). Na ich podstawie zostały sporządzone mapy rozkładu przestrzennego liczby 
dni z takimi wiatrami. Zastosowano metodę interpolacji geometrycznej ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na rzeźbę terenu

Przedstawiono roczny przebieg liczby dni z wiatrem silnym i bardzo silnym w okre-
ślonych typach cyrkulacji. Podstawą analizy jest klasyfikacja typów cyrkulacji sporządzo-
na przez B. Osuchowską-Klein (1978). Za typ cyrkulacji w analizowanym regionie przy-
jęto cyrkulację odpowiadającą rozkładowi ciśnienia na poziomie morza, charakteryzują-
cemu się określonym położeniem głównych układów ciśnienia nad Północnym Atlanty-
kiem i Europą oraz warunkującą określony kierunek napływu mas powietrza nad Polskę 
w określonej cyrkulacji cyklonalnej i antycyklonalnej.

Ważniejsze wyniki badań zestawiono w tabelach 1-7.
Tabela 1. Stacje synoptyczne i klimatologiczne

Stacje i posterunki meteorologiczne φ λ h m n.p.m
Gdańsk-Wrzeszcz 50°23’ 18°36’ 13
Jelenia Góra 50°54’ 15°48’ 342
Kasprowy Wierch 49°14’ 19°59’ 1991
Kraków-Obserwatorium Astronomiczne UJ 50°04’ 19°58’ 206
Łódź-Lublinek 51°44’ 19°24’ 187
Olsztyn-Dajki 53°46’ 20°25’ 133
Poznań-Ławica 52°25’ 16°50’ 86
Przemyśl 49°48’ 22°48’ 237
Sandomierz 50°41’ 21°45’ 202
Suwałki 54°06’ 22°57’ 165
Szczecin-Dąbie 53°24’ 14°37’ 1
Śnieżka 50°44’ 15°44’ 603
Warszawa-Bielany 52°17’ 20°58’ 98
Wrocław-Strachowice (1956-1964) 51°06’ 16°53’ 120
Wrocław-Gądów Mały (1965) 51°08’ 16°59’ 116
Zakopane 49°18’ 19°57’ 844

Rozkład przestrzenny liczby dni z wiatrem silnym i bardzo silnym ze względu na wa-
runki środowiska wpływające na wiatry nie jest jednakowa w całej Polsce. Układ stacji 
został przyjęty wg malejącej liczby dni, co pozwala na jednoczesną obserwację wszyst-
kich 16 stacji. Ze względu na małe zróżnicowanie liczby dni podano także dane ze 110 
stacji meteorologicznych z okresu 1951-1965 (Chomicz 1977).
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Wiatr
W Polsce wyróżnić można kilka obszarów, w których występuje duża liczba dni z wia-

trem silnym i bardzo silnym. Największą liczbę dni z wiatrem silnym w roku mają tere-
ny górskie (tab. 4), a właściwie szczyty Tatr i Karkonoszy. Na Śnieżce średnia liczba dni 
z wiatrem silnym w roku (1956-1965) wynosi 267,3. Oznacza to, że przez prawie 3/4 roku 
nad tym obszarem wieją wiatry silne. Na Kasprowym Wierchu jest mniej dni z wiatrem 
silnym, tylko 125,2, wieją więc przez ponad cztery miesiące w roku. Na częstość wystę-
powania wiatrów silnych wpływa ukształtowanie powierzchni. W wyniku tego w stacji 
meteorologicznej w Zakopanem, znajdującej się w odległości ok. 7 km od Kasprowego 
Wierchu, lecz leżącej w kotlinie wiatr silny notuje się jedynie podczas 4,2 dni. W obrę-
bie Sudetów, w Kotlinie Jeleniogórskiej, podobnie jak w Zakopiańskiej, liczba ich zmniej-
sza się do 14,0 dni w roku, podczas gdy na pobliskiej Śnieżce wynosi 267,3.

Tabela 2. Liczba dni z wiatrem silnym w Warszawie-Bielany wg zestawienia 
w Rocznikach Meteorologicznych

1956 1957 1958 1969 1900 1961 1962 1963 1964 1965
1 0 2 . 1 . . 1 . 1 .
II 1 . 5 2 . . 5 . . 2
III 10 3 . 1 1 6 1 . . .
IV 3 . 1 . 1 3 2 . . 5
V . . . 1 . . . . . 1
VI . . . . . 1 . . 1 2
VII . . . . . . . . . .
VIII 2 1 . 1 . . . 1 . .
IX 4 . . . . 1 . 2 .
X 1 . . 2 1 i . . . .
XI S 3 . 1 . . . 3 2 .
XII 3 1 . 4 1 1 . . .
Rok 31 14 6 13 4 11 10 4 6 10

Tabela 3. Średnia liczba oni z wiatrem silnym (1956-1965)
l II III W V VI VII VIII IX X XI XII Suma

Gdańsk 5,3 4,7 3,8 1,4 1,3 1,0 0,9 1,0 2,0 1,7 2,0 2,3 28,0
Jelenia Góra 2,3 2,0 2,3 0,8 0,2 0,1 0,4 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 14,0
Kasprowy Wierch 15,1 13,0 12,5 8,5 6,5 6,3 6,7 8,3 8,3 10,5 13,7 15,8 125,2
Kraków 0,5 0,8 0,6 0,3 . 0,2 . 0,1 . 0,2 0,6 0,2 3,5
Łódź 3,7 3,4 4,8 2,7 1,0 0,8 1,1 0,9 1,3 1,6 3,1 3,7 28,1
Olsztyn 1,7 1,5 1,9 0,6 0,6 0,2 0,1 0,4 0,8 0,9 0,7 1,4 10,8
Poznań 4,0 4,2 5,5 2,6 2,6 1,9 1,8 2,7 2,0 1,9 3,2 3,3 35,7
Przemyśl 1,5 1,5 2,6 1,0 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,4 9,2
Rozewie 8,9 8,8 6,9 2,4 2,2 3,2 2,7 2,5 4,6 4,0 7,0 8,0 61,2
Sandomierz 1,3 1,6 1,5 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,7 0,8 8,4
Suwałki 3,4 3,3 4,4 4,7 2,2 1,6 0,9 2,7 1,9 2,6 2,7 3,4 33,8
Szczecin 1,5 1,9 2,5 0,6 0,5 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 1,5 1,1 11,4
Śnieżka 26,5 23,2 23,1 21,1 19,5 19,7 20,2 22,1 21,5 23,1 21,7 25,6 267,3
Warszawa 0,7 0,7 1,9 1,2 0,1 . . 0,2 0,2 0,3 1,0 0,6 6,9
Wrocław 2,6 2,5 2,1 1,0 1,1 0,4 0,7 0,4 1,3 1,2 2,0 1,6 17,1
Zakopane 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 4,2
Średnia 5,0 4,6 4,8 3,1 2,4 2,2 2,3 2,7 2,9 3,2 3,9 4,5 41,6
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Tabela 4. Średnia liczba dni z wiatrem bardzo silnym (1956-1965)

l II III W V VI VII VIII IX X XI XII suma
Gdańsk 0,3 0,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,3 3,3
Jelenia góra 0,2 0,2
Kasprowy Wierch 4,3 4 3 1,2 0,8 0,7 0,4 1,2 1,5 2,5 4,1 5,3 29,4
Kraków
Łódź 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Olsztyn 0,1
Poznań 0,1 0,3 0,3
Przemyśl 0,2 0,1 0,1
Rozewie 4,3 3,7 0,8 0,8 0,4 0,6 1,4 1,4 2,2 2,5 21 0,8
Sandomierz 0,1 0,2
Suwałki 0,1 0,1
Szczecin 0,1
Śnieżka 19,1 16,4
Warszawa 0,1 0,1
Wrocław 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,8
Zakopane
Śr. w Polsce 1,8 1,8 1,4 0,9 0,7 0,6 0,6 1 1,1 1,4 1,8 13,4

Warto podkreślić, że liczba dni z wiatrem silnym na wyżej wymienionych obszarach 
stanowi ponad 2/3 sumy dni z wszystkich szesnastu stacji w Polsce. Średnia wieloletnia 
liczba dni z wiatrem silnym w Polsce wynosi 41,6 dnia. Okazuje się, że jedynie w Roze-
wiu oraz na Kasprowym Wierchu i Śnieżce liczba dni z wiatrem silnym jest większa od 
średniej z całej Polski.

Następnym obszarem z dużą częstością wiatrów silnych jest wybrzeże Bałtyku, 
a zwłaszcza jego część najbardziej wysunięta w morze, Przylądek Rozewie, gdzie wiatry 
silne wieją średnio przez dwa miesiące w roku.

Obszary Polski, w których częstość wiatrów silnych wynosi powyżej 30 dni w roku 
to:

 – Pojezierze Wielkopolskie, które reprezentuje stacja w Poznaniu – 35,7
 – północno-wschodnia część Polski, ze stacją w Suwałkach – 33,8.

Obszary Polski w których częstość wiatrów silnych wynosi powyżej 20 dni:
 – Wyżyna Łódzka (Łódź – 28,1)
 – Wybrzeże Gdańskie (Gdańsk – 28,0).

Obszary Polski w których częstość wiatrów silnych wynosi powyżej 10 dni to:
 – Nizina Śląska, której reprezentantem jest stacja meteorologiczna we Wrocławiu 

– 17,1
 – Pobrzeże Szczecińskie (Szczecin – 11,4)
 – Mazury (Olsztyn – 10,8).

Na pozostałych terytoriach Polski roczna liczba dni z wiatrem silnym jest mniejsza 
niż 10: Przemyśl – 9,2; Sandomierz – 8,4, Warszawa – 6.9; Kraków – 3,5.

Wraz ze wzrostem wysokości powietrze staje się rzadsze, maleje tarcie wzajemne czą-
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stek powietrza, a tym samym rośnie prędkość wiatru. Obie stacje wysokogórskie znajdu-
ją się na szczytach, co powoduje, że wiatry, nie napotykając na przeszkody w terenie, 
mają największą prędkość.

Dużą częstością wiatrów silnych wyróżniają się Pobrzeża Południowobałtyckie. Jest 
to teren przeważnie równinny, odgrodzony od południa morenami czołowymi zlodowa-
cenia Bałtyckiego, a od północy wodami Morza Bałtyckiego. Nad powierzchnią wodną, 
ze względu na bardzo małe tarcie, jest większa prędkość wiatru. Ponieważ Polska leży 
w strefie przeważających wiatrów zachodnich i północno-zachodnich, toteż wiatry wie-
jące z tych kierunków nad powierzchnią wodną Bałtyku, zwiększają prędkość i na wy-
brzeżu często notuje się wiatry silne. Liczba dni z tym wiatrem nad morzem rośnie ku 
wschodowi, co wynika z kształtu linii brzegowej, która ku wschodowi coraz bardziej za-
głębia się w morze, powodując większą “otwartość” na przeważający zachodni kierunek 
wiatrów. Najbardziej wysuniętym w morze i otwartym na przeważające kierunki wiatrów 
jest Przylądek Rozewie, wobec czego wyróżnia się również największą, na wybrzeżu, 
częstością wiatrów silnych.

Przesuwając się w głąb lądu powietrze natrafia na przeszkody w postaci wzgórz, któ-
re zwiększają jego tarcie o zróżnicowane wysokościowe podłoże.

Innymi obszarami o częstym występowaniu wiatrów silnych jest północno-wschodnia 
Polska oraz Pojezierze Wielkopolskie (Poznań). Pozostałe tereny to: zachodnie Mazow-
sze, Nizina Śląska (Wrocław), oraz rejon Rzeszowa i Aleksandrowa.

Obszary, gdzie najrzadziej występują wiatry, silne to moreny czołowe zlodowacenia 
Bałtyckiego, Pojezierze Łagowskie, zachodnia część Niziny Południowowielkopolskiej. 
Są to w większości obszary nizinne i osłonięte od przeważających zachodnich wiatrów. 
Bardzo rzadko wiatry silne wieją również na Wyżynie Małopolskiej.

Wiatr bardzo silny
Rozkład liczby dni wiatrów bardzo silnych, pomimo podobieństwa do rozkładu wia-

tru silnego, wykazuje pewną odmienność.
Najwięcej dni z wiatrem bardzo silnym jest na: Śnieżce – 154,7, Kasprowym Wier-

chu – 29,3, Rozewiu – 21,4.
Te trzy stacje meteorologiczne stanowią o liczbie dni z wiatrem bardzo silnym w ca-

łej Polsce, gdyż tam grupuje się 95% dni wiatrów bardzo silnych. Na Śnieżce jest ich aż 
72%. Na pozostałe 5% składają się dni z 13 stacji meteorologicznych. Oznacza to, że 
przez ponad 5 miesięcy w roku, w najwyższych partiach Karkonoszy, występują wiatry 
bardzo silne. Na Kasprowym Wierchu i Rozewiu wiatry te zaznaczają swoją obecność 
przez około 30 dni w roku. Innym obszarem wyróżniającym się jest rejon Gdańska, gdzie 
tylko przez ponad 3 dni w roku występują wiatry bardzo silne. W pozostałej części kra-
ju częstość ich zmniejsza się do l dnia i mniej.

Rozmieszczenie liczby dni z wiatrem bardzo silnym wykazuje pewne odmienności 
w porównaniu z wiatrem silnym. Przy wiatrach bardzo silnych uprzywilejowanym rejo-
nem (oprócz gór) jest Wybrzeże Gdańskie, natomiast częstość wiatrów silnych jest tam 
mniejsza od średniej z całej Polski. W pozostałych stacjach meteorologicznych liczba dni 
z tak silnym wiatrem jest bardzo mała, zdarzają się one nie w każdym roku. W Łodzi wy-
stąpiły 9 razy w ciągu 10 lat, we Wrocławiu 8 razy, w Jeleniej Górze i w Poznaniu 7, 



354

w Sandomierzu 5, w Suwałkach i w Przemyślu 4, w Szczecinie i w Warszawie 3, w Olsz-
tynie i w Zakopanem 1, a w Krakowie w badanym 10-leciu wiatr bardzo silny nie zda-
rzył się. Przy występowaniu wiatrów bardzo silnych różnice liczby dni między poszcze-
gólnymi stacjami były znacznie większe.

 Podobnie jak przy wiatrach silnych rejony górskie oraz wybrzeże są najczęściej nawie-
dzane przez wiatry bardzo silne. Na zachodzie Polski występuje mniej dni z wiatrem bar-
dzo silnym niż na wschodzie. Stosunkowo częściej występują one w pasie ciągnącym się 
od południo-zachodu Polski przez jej centrum aż do północno-wschodniej części Polski. Po 
jego obu stronach liczba dni z wiatrem bardzo silnym jest bardzo mała lub równa zeru.

Przebieg roczny liczby dni z wiatrom silnym i bardzo silnym
Najwięcej tych dni występuje w półroczu chłodnym, głównie w styczniu, kiedy to 

średnio w całym kraju ich liczba wynosiła 5,0 (16,1% dni w miesiącu). W pozostałych 
miesiącach tego półrocza równie często takie wiatry wiały w marcu – 4,8 dni, w lutym 
– 4,6 dni i w grudniu – 4,5 dni. W półroczu ciepłym najrzadziej występują w czerwcu, 
podczas 2,2 dni (7,3%). Różnica między największą i najmniejszą liczbą dni wynosi 2,8, 
czyli ponad połowę wartości maksymalnej. Wynika z tego, że liczba dni z wiatrem sil-
nym zmienia się w zależności od pory roku. Jedynie w marcu wiatry silne występują 
z równie dużą częstością jak i w styczniu.

W rocznym przebiegu liczby dni z wiatrem silnym w całej Polsce można wyróżnić 
dwa okresy: od listopada do marca, z dużą liczbą dni z wiatrem silnym (ponad 4,6), prze-
wyższającą wartość średnią roczną wynoszącą 3,5 dni (11,7%) i drugi, od kwietnia do 
października.

Przebieg roczny częstości wiatrów silnych, przy uwzględnieniu dni z poszczególny-
mi typami cyrkulacji wskazuje, że w miesiącach zimowych najczęściej występowały one 
przy typach: grudzień i styczeń – Wc 22,6% i 21,3% dni w miesiącu z wiatrem silnym), 
luty – NWc (29,8%). Wiosną wiatry silne pojawiają się w dniach z typem: E-SEa – 21,1% 
w marcu; NWc – 18,4% w kwietniu; Wa – 17,9% w maju. W letnich miesiącach najwy-
raźniej zaznaczył się wpływ typu NWc (czerwiec – 19,4%, lipiec – 36,6%, sierpień – 
28,0%). W czerwcu w dniach z typami Wa i E-NEc (18,3%, 16,6%) również zdarzały się 
wiatry silne. Jesienią, podobnie jak i w lecie, największy wpływ na częstość wiatrów sil-
nych ma typ NWc (wrzesień – 28,9%, październik – 14,4%, listopad – 18,4%). Najrza-
dziej natomiast przy typach Sc/a (1,4%) i Ca (1,9%).

Wiatry bardzo silne najczęściej (w ośmiu stacjach) występują w dniach z typem NWc 
drugim typem o najczęstszych wiatrach bardzo silnych jest typ Wc (w pięciu stacjach). 
W dwóch stacjach maksimum dni z wiatrem bardzo silnym występuje w dniach z typem 
SWc, natomiast w pozostałych przy typach Wa lub Sc.

Porównując przebieg roczny wiatrów bardzo silnych do przebiegu częstości typów 
cyrkulacji atmosferycznej należy potwierdzić, że największa liczba dni z wiatrem bardzo 
silnym przypada na miesiące: listopad-marzec oraz lipiec-sierpień. W siedmiu stacjach 
najwieksza liczba dni przypada na styczeń. Największy wpływ na tak dużą liczbę dni ma 
typ Wc w Rozewiu – 27,8%, Suwałkach – 100%, na Śnieżce – 18,8%, Szczecinie – 100%. 
W Łodzi i Wrocławiu – typ NWc (66,6%), a w Warszawie – typ Sc (100%). W lutym 
sześć stacji ma największą liczbę dni z wiatrem bardzo silnym.
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Tabela 5. Średnia roczna prędkość wiatru a liczba dni 
z wiatrem silnym i bardzo silnym (1956-1965)

Liczba dni
Prędkość m/s silny b. silny

Gdańsk 3.8 28.0 3.3
Jelenia Góra 2.6 14.0 0.7
Kasprowy Wierch 6.0 125.2 29.3
Kraków 1.7 3.5 .
Łódź 4.2 28.1 0.9
Olsztyn 3.1 10.8 0.1
Poznań 4.4 35.7 0.7
Przemyśl 2.9 9.2 0.4
Rozewie 5.1 61.2 21.4
Sandomierz 3.4 8.4 0.5
Suwałki 4.1 33.8 0.4
Szczecin 3.6 11.4 0.3
Śnieżka 11.2 267.3 154.7
Warszawa 3.0 6.9 0.2
Wrocław 3.3 17.1 0.8
Zakopane 1.6 4.2 0.1

Tabela 6. Częstość (%) wiatrów silnych w dniach z danym typem cyrkulacji atmosferycznej 
w Polsce wiatach 1956-1965

l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Wc 21,3 7,3 10,7 8,8 13,3 9,7 6,6 14,3 12,8 9,5 16,8 22,6 13,5
NWc 19,0 29,8 16,0 18,4 11,5 19,4 36,6 28,0 28,9 14,4 18,4 16,2 20,9
SWc 10,5 6,3 8,9 6,8 4,6 6,9 6,1 11,7 5,4 10,3 16,5 15,7 9,6
Sc 5,7 2,9 1,3 8,6 5,4 4,4 0,0 4,9 4,3 11,5 6,1 7,0 5,2
SEc 0,1 2,9 1,8 5,8 1,0 4,4 2,5 2,3 2,1 2,0 3,2 0,8 2,3
Wa 12,8 14,4 3,1 5,2 17,9 18,3 13,0 12,1 11,6 16,8 7,8 7,0 11,0
S-SWa 2,8 4,5 7,3 0,8 2,1 0,3 1,7 1,9 4,9 3,0 0,6 1,8 2,9
Ca 3,5 2,0 2,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 2,6 5,1 1,1 2,7 1,9
NWa 5,2 4,2 2,0 2,8 3,6 3,6 3,0 2,6 1,3 3,4 1,1 3,9 3,1
E-NEc 8,6 10,5 12,9 15,2 15,6 16,6 15,5 8,4 6,9 5,9 4,3 3,1 9,7
NEa 6,5 6,3 10,0 10,2 15,4 10,8 8,3 5,8 7,3 4,7 7,3 7,6 8,1
E-SEa 2,3 7,2 21,1 12,0 5,6 2,2 1,7 3,7 7,7 9,9 11,7 6,7 8,3
Sc/a 0,0 0,0 0,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,0 4,0 2,9 1,4
X 1,7 1,7 2,2 1,8 3,8 3,1 5,0 4,3 1,4 1,5 1,1 1,8 2,3
Cyklonalna 61,0
Antycyklonalna 35,3

W czterech z nich (Gdańsku, Jeleniej Górze, Poznaniu, Sandomierzu) przypada ona 
na dni z typem NWc (w Jeleniej Górze i Sandomierzu również i przy typie Wa), w pozo-
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stałych (Warszawa i Przemyśl) w dniach z typem E-SEa (w Przemyślu też przy typie 
NEa). W marcu pięć stacji ma największą liczbę dni z wiatrem bardzo silnym. Trzy z nich 
są wtedy pod wpływem typu We (Jelenia Góra, Olsztyn, Poznań), dwie – E-SEa (Jelenia 
Góra, Szczecin) oraz jedna - NWc (Suwałki). W grudniu w trzech stacjach występuje 
maksymalna częstość wiatrów bardzo silnych w roku, każda w dniach z innym typem cyr-
kulacji (Jelenia Góra – We, Kasprowy Wierch – SWc, Suwałki – NWc). W listopadzie, 
lipcu i sierpniu są to stacje: Suwałki przy typie We, Szczecin przy typie NWc, Zakopane 
przy typie SWc. Należy podkreślić, że częstość pojawiania się dni z wiatrem bardzo sil-
nym w tych stacjach wynosi jeden dzień na 10 lat.

W Polsce na wiatry bardzo silne (tab. 7) podobnie jak i na wiatry silne największy 
wpływ mają typy cyrkulacji cyklonalnej (67% dni w roku z wiatrem bardzo silnym). Naj-
częściej wiatry bardzo silne, podobnie jak wiatry silne, pojawiają się w dniach z typem 
NWc a najrzadziej – Sc/a.

W miesiącach zimowych wiatry bardzo silne najczęściej występują w dniach z typem: 
grudzień – We i SWc (22,4%); styczeń – We (22,0%); luty – NWc (27,5%).

Wiosną natomiast przy typie NWc (smarzec – 17,3 i kwiecień – 21,3%). W maju i w 
czerwcu wiatr bardzo silny wystąpił raz w całym badanym 10-cio leciu, w dniach z typa-
mi: We, NWc, SWc, N-NEc i NEa. W pozostałych miesiącach lata oraz na początku je-
sieni największy wpływ na wiatry bardzo silne na typ NWc dniach z typem SWc, nato-
miast w pozostałych przy typach Wa lub Sc.

Tabela.7. Częstość (%) wiatrów bardzo silnych w dniach z danym typem cyrkulacji 
atmosferycznej w Polsce w latach 1956-1965.

l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK
Wce 22,0 9,9 13,4 11,0 20,0 14,6 8,2 18,3 14,6 11,5 18,4 22,4 15,9
NWc 18,2 27,5 17,3 21,3 13,3 22,5 47,4 29,2 29,1 15,5 15,2 14,7 21,2
SWc 12,4 8,0 12,1 8,8 8,6 9,0 8,2 11,7 8,9 13,8 17,5 22,4 12,6
Sc 7,6 4,6 2,2 8,1 6,7 3,4 0,0 5,8 5,1 13,2 9,7 8,5 6,6
SEc 0,0 3,1 2,2 2,9 1,0 4,5 1,0 1,7 1,9 1,1 3,2 2,3 2,0
Wa 12,7 13,4 2,2 4,4 12,4 7,9 8,2 11,7 7,6 16,1 7,4 6,6 9,3
S-SWa 2,7 4,6 8,2 0,7, 2,9 0,0 1,0 0,8 4,4 3,4 0,5 2,7 3,1
Ca 3,4 3,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,9 0,9 2,7 1,7
NWa 4,5 3,8 1,3 2,2 1,9 1,1 2,1 2,5 1,3 2,9 0,5 1,9 2,3
E-NEc 7,2 6,1 10,8 14,0 18,1 19,1 13,4 6,7 7,6 5,2 3,7 3,5 8,2
NEa 6,2 7,3 10,4 8,1 8,6 13,5 4,1 1,7 8,2 1,1 6,0 4,6 6,5
E-SEa 1,4 6,5 16,0 13,2 3,8 3,4 1,0 5,8 7,6 9,2 12,0 6,2 7,5
Sc/a 0,0 0,0 0,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,3 3,7 1,2 1,2
X 1,7 2,3 2,2 1,5 2,9 1,1 5,2 4,2 0,0 1,7 1,4 0,4 1,8
Cyklonalna 66,6
Antyklonalna 3/,4
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Podsumowanie
Analiza liczby dni z wiatrem silnym i bardzo silnym wykazała, że mimo małej śred-

niej ich częstości w Polsce (11,7% dni w roku), istnieją regiony gdzie ich liczba przekra-
cza 30-50% dni w roku. Są to obszary górskie Tatr i Karkonoszy (Śnieżka – 73% dni 
w roku, Kasprowy Wierch – 34%). Często wiatr silny i bardzo silny wieje na wybrzeżu 
a szczególnie na Przylądku Rozewie (17%), oraz w północno-wschodniej części Polski 
(Suwałki – 9%). Z taką samą częstością wieją również w rejonie Poznania (10%). Naj-
rzadziej wiatry silne i bardzo silne wieją na morenach zlodowacenia Bałtyckiego, zachod-
niej części Niziny Południowo-Wielkopolskiej oraz w Kotlinie Krakowskiej (1%)

Obszary najczęstszego występowania wiatrów bardzo silnych to, podobnie jak przy 
wiatrach silnych, obszary górskie (Śnieżka – 42% dni w roku, Kasprowy Wierch – 8%) 
oraz Wybrzeże Bałtyku (Rozewie – 6%, Gdańsk – 1%). W pozostałej części kraju liczba 
dni z wiatrem bardzo silnym jest mniejsza niż dziesięć dni na dziesięć lat. Wiatry bardzo 
silne częściej występują we wschodniej części Polski niż w zachodniej.

Częstość wiatrów silnych podlega zmianom rocznym i wieloletnim. Zima jest okre-
sem o najczęstszym występowaniu wiatrów silnych. Największa liczba dni z tym wiatrem 
w Polsce pojawia się w styczniu i wynosi 5,0 dni. Jednak aż na 6 z 16 badanych stacji 
występuje w marcu, dlatego też w uśrednionym przebiegu rocznym z całej Polski w tym 
miesiącu zaznacza się taka sama częstość jak w styczniu. Trzy stacje południowej Polski 
największą częstość wiatrów silnych mają w lutym, a jedna (Kasprowy Wierch) w grud-
niu. Najmniejsza liczba dni z wiatrem silnym (2,2 dni) przypada na okres letni (czerwiec) 
i na lipiec (2,3 dni).

Największa i najmniejsza częstość wiatrów bardzo silnych występuje w tych samych 
okresach, co wiatrów silnych. Pojawianie się wiatru bardzo silnego wykazuje większe 
roczne zróżnicowanie, o czym świadczy duża amplituda roczna (66% wartości maksy-
malnej). Zmiany częstości wiatrów silnych w roku w badanym 10-cio leciu dochodziły 
do 29,7 dni. Najczęściej wiały w 1956 r. liczba ich wynosiła wówczas 62,1 dni, najrza-
dziej w 1960 roku – 32,4 dni. Tak duża amplituda wieloletnia (48% wartości maksymal-
nej) dowodzi bardzo dużej zmienności w występowaniu wiatr silnych.

Największa częstość wiatrów bardzo silnych w przebiegu 10-cio letnim była tak, jak 
wiatrów silnych, w 1956 r. (17,3 dni), najmniejsza zaś pod koniec badanego okresu, 
w 1964 r. (9,4 dni).

Wiatry bardzo silne stanowią mniej niż połowę częstości wiatrów silnych, jednak nie 
istnieje liczbowa zależność pomiędzy nimi. Analiza tych dwóch charakterystyk wiatru 
wykazała, że z bardzo dużą liczbą dni z wiatrem silnym nie wiąże się występowanie 
znacznej liczby dni z wiatrem bardzo silnym. Również z tego, że wystąpiła duża częstość 
wiatrów bardzo silnych, nie wynika bardzo duża częstość wiatrów silnych.

Analiza porównawcza liczby dni z wiatrem silnym i prędkością wiatru wykazała, że 
istnieją różnice w rozkładzie przestrzennym tych charakterystyk wiatru. Generalnie, ob-
szary o dużej średniej prędkości wiatru mają dużą liczbę dni z wiatrem silnym. Jednak 
mała średnia prędkość wiatru nie oznacza małej liczby dni z wiatrem silnym, jak również 
duża liczba dni z wiatrem silnym nie decyduje o dużej średniej prędkości wiatru.

W badanym 10-cioleciu analiza wpływu typów cyrkulacji atmosferycznej na liczbę 
dni z wiatrem silnym i bardzo silnym wykazała, że największy wpływ miały cyklonalne 
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typy cyrkulacji atmosferycznej (61% dni z wiatrem silnym w roku, 67% dni z wiatrem 
bardzo silnym w roku), a szczególnie typy: NWc (20,9% dni z wiatrem silnym, 21,2% 
dni z wiatrem bardzo silnym) i Wc (13,5% dni z wiatrem silnym, 15,9% dni z wiatrem 
bardzo silnym). Również zimą najwięcej dni z wiatrem silnym i bardzo silnym jest przy 
tych typach cyrkulacji. Wiosną natomiast największy wpływ ma typ E-SEa oraz NWc 
i Wa. Latem bardzo trudno mówić o zależności liczby dni z wiatrem silnym i bardzo sil-
nym od typów cyrkulacji ze względu na bardzo małą ich częstość. Jesienią przeważają 
przy typie NWc.

Analiza kierunków wiatrów silnych w dniach z danym typem cyrkulacji na przykła-
dzie stacji Warszawa-Bielany wykazała, że na kierunek wiatrów silnych oddziaływają jed-
nak lokalne warunki przyrodnicze i antropogeniczne powodując niezgodność kierunku 
wiatru i cyrkulacji atmosferycznej.



359

VIII. ZMIANY OKRESOWE I TENDENCJE NIEKTÓRYCH ZJAWISK 
POGODOWYCH W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM WARSZAWY I KRAKOWA

Jerzy B O R Y C Z K A, Maria S T O P A - B O R Y C Z K A, 
Katarzyna G R A B O W S K A, Jolanta W A W E R, Elżbieta 

B Ł A Ż E K, Jan S K R Z Y P C Z U K
Celem badań jest określenie zmienności w czasie i w przestrzeni burz w Polsce – ich 

cykliczności i tendencji zmian. Wykazano też zależność liczby dni z burzą od aktywno-
ści Słońca, typów cyrkulacji, ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza. Waż-
nym zagadnieniem są prognozy zmian aktywności burzowej do 2025 roku.

Problemy te rozwiązano na przykładzie danych z 20 stacji meteorologicznych Insty-
tutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie z lat 1951-1990.

 Aktywność burzowa w Polsce w latach 1951-2000
Tendencje burz w Polsce (a) określone są równaniami prostych regresji:

Lb = a0 + at

gdzie t – czas, a – współczynnik regresji.
Tendencje dni z burzą są ujemne (a < 0) w 13 regionach (na Pobrzeżu Szczecińskim, 

Pobrzeżu Słowińskim, Pobrzeżu Gdańskim, Pojezierzu Pomorskim, Pojezierzu Mazur-
skim: Olsztyn i Suwałki, w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, na Wzniesieniach Zie-
lonogórskich, Nizinie Mazowieckiej, Wyżynie Wieluńskiej, Pogórzu Podkarpackim: Prze-
myśl, w Karkonoszach i Tatrach), a w 7 – dodatnie – a > 0 (na Nizinie Podlaskiej, Poje-
zierzu Wielkopolskim, Polesiu Podlaskim, w Górach Świętokrzyskich, na Nizinie Ślą-
skiej, Pogórzu Podkarpackim: Kraków oraz Wyżynie Lubelskiej).

Największy spadek liczby dni z burzą występuje w wysokich górach: Karkonoszach 
i Tatrach, wynosi on odpowiednio na Śnieżce -8,2 dni z burzą a na Kasprowym Wierchu 
-8,12 dni burzowych w ciągu 40 lat.

Dużym spadkiem (od -6 do -8 dni) liczby dni z burzą w badanym 40-leciu szczegól-
nie wyróżniają się obszary górskie i zachodnie regiony Polski, a małym spadkiem liczby 
dni z burzą (od -0,2 do -1 dnia) charakteryzuje północno- i południowo-wschodnią i środ-
kową część Polski.

Największy wzrost liczby dni z burzą, sięgający powyżej 6 dni w ciągu 40 lat, wystą-
pił w Górach Świętokrzyskich (6,6 dni z burzą na 40 lat), oraz na Nizinie Śląskiej (6,32 
dni burzowych podczas 40 lat).

W siedmiu miejscowościach (Poznań, Wrocław, Kielce, Kraków, Białystok, Terespol i Za-
mość), o znacznej tendencji rosnącej dni z burzą w badanych latach 1951-1990 (wschodnia, 
środkowa i południowa część Polski, oprócz terenów wysokogórskich w Tatrach i Sudetach) 
zagrożenie stratami spowodowanymi przez burze (a zwłaszcza przez towarzyszące im pioru-
ny, silny wiatr i gradobicie) jest duże. Ten wzrost aktywności burzowej można tłumaczyć wpły-
wem czynników naturalnych – silniejszym oddziaływaniem kontynentalnych mas powietrza 
na tych terenach (wschodnia i południowo-wschodnia Polska), czyli zwiększeniem liczby burz 
wewnątrzmasowych. W przypadku dużych miast w zachodniej i południowej Polsce (Wro-
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cław, Poznań, Kraków) zwiększonej liczbie dni burzowych (raczej wewnątrzmasowych, niż 
frontalnych) sprzyja silnie rozwinięta konwekcja nad rozgrzanymi, betonowymi powierzch-
niami budynków i ulic, oraz intensywny rozwój aglomeracji miejskiej emitującej sztuczne cie-
pło do atmosfery, czyli wpływ czynników antropogenicznych i jednocześnie naturalnych (po-
łożenie tych miast w sąsiedztwie obszarów będących dodatkowym źródłem pary wodnej – 
rzek, bagien i jezior).

Stwierdzono także niewielki spadek liczby dni z burzą w Warszawie w sezonie póź-
nowiosennym i letnim (-4 dni/40 lat). Jest on związany z dość znacznym spadkiem udzia-
łu cyrkulacji zachodniej (-8,13 dni/30 lat) i dużym wzrostem cyrkulacji wschodniej 
(10,47 dni/30 lat) w ogólnej cyrkulacji atmosferycznej. Zmniejszona liczba dni z burzą 
występuje przy większym ciśnieniu atmosferycznym w okresie późnowiosennym oraz 
mniejszym w miesiącach letnich. W 30-leciu 1951-1980 średnia temperatura powietrza 
w Warszawie wykazuje bardzo małą tendencję spadkową, ale już w latach 1966-1995 jest 
ona dodatnia.

Temperatura maksymalna w późniejszym 30-leciu również charakteryzuje się tenden-
cją wzrostową. W przypadku Warszawy, tj. wielkiej aglomeracji miejskiej zaobserwowa-
no jednak niewielki spadek aktywności burzowej w badanym 40-leciu. Miejska wyspa 
ciepła (antropogeniczny wzrost temperatury powietrza) i mniejsza wilgotność powietrza 
w Warszawie, są prawdopodobnie przyczyną tego spadku. Ponadto z prognozy na lata 
1991-2025 potwierdzonych przez obserwacje wynika, że w latach 90-tych nastąpił wzrost 
liczby dni z burzą, do wartości zbliżonej do przeciętnej w Warszawie.

Przebiegi czasowe liczby dni z burzą w Warszawie i Krakowie w latach 1966-2000 
w roku wraz z równaniami prostych regresji przedstawiono na rysunkach 1-2.

Rys.1. Tendencje liczby dni z burzą w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 1. The tendency of numbers of the days with storm in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 2. Tendencje liczby dni z burzą w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 2. The tendency of numbers of the days with storm in Cracow in years 1966-2000 – year
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Zmiany roczne liczby dni z burzą
Liczbę burz w Polsce w latach wcześniejszych 1946-1955, także w odniesieniu do ob-

szaru Europy przedstawiono wcześniej (Stopa, 1962, 1965).
Wzrost aktywności burzowej rozpoczyna się od kwietnia, o średniej liczbie dni z bu-

rzą wynoszącej: w Kołobrzegu – 0,8, Warszawie – 1,6 i na Kasprowym Wierchu – 1,7. 
Najwięcej dni burzowych w 11 miejscowościach wystąpiło w czerwcu (np. Kasprowy 
Wierch – 8,8); na 9 stacjach – w lipcu (np. Kołobrzeg – 4,3 i Warszawa – 6,0), a najmniej 
w grudniu i styczniu. We wszystkich miejscowościach od września występuje spadek licz-
by dni z burzą: Kołobrzeg (2,1), Warszawa (1,8) i Kasprowy Wierch (2,4).

W Polsce na ogół przeważają burze późnowiosenne, letnie i wczesnojesienne. Nato-
miast burze zimowe i późnojesienne są zjawiskiem sporadycznym. Najwięcej dni burzo-
wych wystąpiło więc latem (65%), mniej na wiosnę (25%) i jesienią (9%). Zimą burze 
obserwowano bardzo rzadko (1%).

Cechą charakterystyczną przestrzennego rozkładu dni z burzą, występującą w 20 miej-
scowościach, jest stopniowy wzrost liczby dni z burzą z północy na południe Polski. Śred-
nia liczba dni z burzą jest najmniejsza na wybrzeżu Polski: w Gdańsku (15,4 dni) i w Ko-
łobrzegu (19,0). W pasie nizin wynosi ona poniżej 25 dni (np. Poznań – 21,0 dni, Biały-
stok – 24,2). Wyjątek stanowi obszar Niziny Mazowieckiej (Warszawa – 26,1 dni), gdzie 
średnia liczba dni burzowych zbliżona jest do liczby dni charakterystycznej dla terenów 
wyżynnych (Kielce – 25,8 dni, Kraków – 26,9 dni i Zamość – 29,4 dni). W Karpatach 
i na Pogórzu Karpackim średnia liczba dni z burzą wynosi ponad 30: na Kasprowym Wier-
chu – 34,4 a w Przemyślu – 31,1 dni.

Maksymalna liczba dni z burzą w roku w Polsce waha się od 26 w Gdańsku aż do 55 
na Kasprowym Wierchu. Powyżej 35 dni z burzą występuje w środkowej, wschodniej 
i południowo-zachodniej Polsce. Natomiast najmniejsza liczba dni z burzą występuje wo-
kół Zatoki Szczecińskiej (Szczecin – 30 dni) i Zatoki Gdańskiej (Gdańsk – 26 dni).

Mała liczba dni z burzą występuje również na Pojezierzu Wielkopolskim (Poznań – 31 
dni) i we wschodniej części Niziny Śląskiej (Wrocław – 31 dni), czyli w zachodniej Pol-
sce, charakteryzującej się większymi wpływami klimatu oceanicznego.

Zwiększenie częstości występowania dni burzowych z północy na południe Polski 
związane jest przede wszystkim ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. Ponadto 
niższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza w wyższych szerokościach geogra-
ficznych nie sprzyjają powstawaniu burz – podobnie jest w całej Europie.

Najdłuższy okres występowania dni z burzą wynosi 336 dni z Warszawie (1975 r.), 
najkrótszy zaś, trwa 61 dni w Kołobrzegu (1959 r.).

Pierwsze burze wiosenne najwcześniej pojawiają się w marcu, a najpóźniej w począt-
kach maja. Średnia data początku wzmożonej aktywności burzowej na badanym obsza-
rze waha się między 1 kwietnia (Kraków, Warszawa i Zielona Góra) a 26 kwietnia (Te-
respol). Średni początek działalności burzowej w Polsce przypada na 13 kwietnia (na pod-
stawie danych z 20 stacji meteorologicznych).

Ostatnie dni z burzą najwcześniej występują po 24 lipca, a najpóźniej – 31 grudnia. 
W Polsce średnia data końca okresu burzowego przypada 30 września. Jednak w różnych 
regionach kraju zakres wahań obejmuje miesiąc, od 19 września w Terespolu do 19 paź-
dziernika w Kołobrzegu. Na zachodnich krańcach Polski i w górach oraz na Nizinie Ma-
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zowieckiej, wzmożona aktywność burzowa kończy się średnio w październiku. Na pozo-
stałym terenie, im dalej na wschód, tym wcześniej kończy się okres aktywności burzo-
wej (we wrześniu).

Prawdopodobnie ma to związek z typami występujących burz: frontalnymi i wewnątrz-
masowymi. W klimacie umiarkowanym przejściowym, o dominującym wpływie mas po-
wietrza kontynentalnego, przeważają burze lokalne – wewnątrzmasowe związane z wy-
soką temperaturą i dużą wilgotnością powietrza (tak właśnie jest we wschodniej Polsce). 
Z kolei zachodnia część Polski znajdująca się pod większym wpływem mas powietrza 
oceanicznego charakteryzuje się dużą frekwencją burz frontalnych. Powstają one na fron-
cie chłodnym i zokludowanym, które przynoszą ze sobą niże, wędrujące nad Morzem Bał-
tyckim i Półwyspem Skandynawskim (więcej frontów przechodzi nad zachodnią, niż 
wschodnią częścią Polski.

Równocześnie, na wybrzeżu, przesunięcie okresu aktywności burzowej na jesień (po-
łowa października) może wynikać z akumulacji ciepła przez powierzchnię Ziemi w cią-
gu lata (energii słonecznej) – przez morze i oddawaniu go atmosferze z pewnym opóź-
nieniem (jesienią). Jest to zgodne z mechanizmem powstawania burz termicznych, które 
potrzebują dostawy ciepła i pary wodnej z atmosfery, a pośrednio z nagrzanej powierzch-
ni lądu lub wody.

W latach 1951-1990 największa aktywność burzowa wystąpiła w okresie od 1955 do 
1968 roku w większości miejscowości (prócz siedmiu, położonych w południowej 
i wschodniej Polsce). Wyodrębniono lata o bardzo dużej i bardzo małej frekwencji dni 
burzowych. Latami bardzo burzowymi były: 1955, 1961, 1963, 1968 i 1972. Do lat o bar-
dzo małej liczbie dni z burzą zaliczono: 1953, 1973 i 1976 r.

Zmiany cykliczne liczby dni z burzą (widma)
Innym rozwiązaniem problemu jest określenie cykliczności dni z burzą w latach 1951-

1990 na podstawie kolejnych maksimów obecnych w seriach codziennych obserwacji 
i kolejnych lat.

Na terenie Polski dominują krótkie okresy codziennie występujących burz. Wyzna-
czono je z odstępów czasu między kolejnymi dniami o maksymalnej liczbie burz. Okre-
sy 2-3 dniowe, 4-5 dniowe i powyżej 6 dni są uwarunkowane cyrkulacją atmosferyczną.

W Polsce w sezonie burzowym (wiosna-jesień) zaznaczają się krótkie odstępy czasu 
między kolejnymi maksimami: od dwu do jedenastu lat. Najdłuższe cykle: 11-, 10-, 9-let-
nie występują jesienią (Gdańsk i Warszawa). Maksima liczby dni z burzą powtarzają się 
najczęściej co 2, 3 lub 4 lata (sporadycznie – co 11 lat). Najdłuższym cyklem w 4 miej-
scowościach był cykl czteroletni (Kasprowy Wierch, Zamość Białystok i Zielona Góra), 
na 12 – pięcioletni. W Olsztynie i Wrocławiu najdłuższy cykl wynosi 6 lat, w Krakowie 
– 8 lat, a w Toruniu – 9 lat.

W badanym 40-leciu wykryto okresy dni z burzą (tzw. ciągi dni burzowych). Najkrót-
szy trwał 2 dni (występował we wszystkich miejscowościach), a najdłuższy 11 dni – w Ta-
trach, na Kasprowym Wierchu (31 maja – 10 czerwca 1960).

We wszystkich badanych miejscowościach wystąpiły co najmniej 5-dniowe ciągi dni bu-
rzowych. Okresy te były najdłuższe na wybrzeżu Polski (Szczecin, Kołobrzeg, Gdańsk), na 
Pojezierzu Wielkopolskim (Poznań), na Nizinie Śląskiej (Wrocław) i Mazowieckiej (Warsza-
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wa) oraz przy wschodniej granicy Polski (Terespol). Najdłuższe ciągi dni burzowych stano-
wią od 0,6% do 3,3% ogólnej liczby dni burzowych, jaka wystąpiła w całej Polsce.

Najkrótsze ciągi burzowe występują najczęściej. Najwięcej, bo ponad 50% ogólnej 
liczby dni z burzą, stanowią pojedyncze dni burzowe (oprócz Kasprowego Wierchu – 
37,3%, Przemyśla – 49,2% i Zamościa – 48,4%). Natomiast w Gdańsku, Kołobrzegu, 
Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu pojedyncze dni burzowe stanowią ponad 
60%. Na wszystkich stacjach 2-dniowe ciągi osiągały 20-30% dni burzowych ogółem.

Kilkudniowe (5-11) okresy występowania dni z burzami zdarzają się bardzo rzadko (na 40 
lat – zaledwie kilkanaście razy). Świadczy to, że warunki synoptyczne sprzyjające ich powsta-
waniu nie trwają długo – 1 lub 2 dni. Wynika to z dużej dynamiki zmian cyrkulacji atmosferycz-
nej w umiarkowanych szerokościach geograficznych – o przejściowym klimacie.

Większą wartość poznawczą mają okresy liczby dni z burzą wyznaczone metodą J. Bo-
ryczki „sinusoid regresji” (1998):







 +
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gdzie: Θ – okres, b – amplituda, c – przesunięcie fazowe, t – czas.
Zmieniając okres sinusoidy Θ w paśmie 2,1-35 lat – co 0,1 roku, otrzymano ciągi war-

tości wariancji resztkowej ε2 – tzw. widma. Minima lokalne wariancji resztkowej ε2 – to 
okresy Θ, wykryte w seriach liczby dni z burzą.

Widma liczby dni z burzą w Warszawie i Krakowie w latach 1966-2000 w roku przed-
stawiono na rysunkach 3- 4

Okresy Θ, amplitudy b, przesunięcia fazowe c, wariancje resztkowe ε2 i współczyn-
niki korelacji R w przypadku roku zestawiono w tabelach 1-.2

Tabela 1. Cykle liczby dni z burzą w Warszawie 
w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, b – amplitu-
da, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wariancja resztkowa, 
R – współczynnik korelacji)
Table 1. The cycles of the numbers of days with 
storm in Warsaw in years 1966-2000 – year (Θ 
– period, b – amplitude, c – phase delay, ε2 – rest 
variance, R – correlation coefficient

Θ b c ε2 R
2,2 2,609 -1,6485 24,109 0,312
2,5 1,417 0,7716 25,458 0,217
2,7 0,973 -1,3391 25,848 0,180
2,9 1,191 2,8528 25,745 0,190
3,2 1,913 1,3008 23,500 0,347
3,7 1,565 -2,6589 24,190 0,307
4,4 1,552 1,2952 25,775 0,187
5,7 3,453 0,4498 21,688 0,434
7,7 1,886 -2,2135 25,135 0,243
13,9 3,021 -2,6941 22,334 0,405
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Tabela 2. Cykle liczby dni z burzą w Krakowie 
w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, b – amplitu-
da, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wariancja resztkowa, 
R – współczynnik korelacji)
Tabela 2. The cycles of the numbers of days with 
storm in Cracow in years 1966-2000 – year (Θ – 
period, b – amplitude, c – phase delay, ε2 – rest 
variance, R – correlation coefficient

Θ b c ε2 R
2,6 2,894 2,5290 21,182 0,412
2,9 1,055 -0,2110 24,810 0,167
3,3 2,514 -0,7930 22,297 0,355
3,7 2,941 -3,0620 19,265 0,495
4,4 1,968 1,9070 21,125 0,415
5,2 0,609 0,5630 24,545 0,195
7,4 1,911 1,8380 22,693 0,333
9,3 1,709 -1,0170 23,211 0,301
14,8 1,739 2,9330 22,862 0,323
31,8 0,531 1,6180 25,446 0,053

Rys. 3. Widmo liczby dni z burzą w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 3. Spectrum of numbers of the days with storm in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 4. Widmo liczby dni z burzą w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 4. Spectrum of numbers of the days with storm in Cracow in years 1966-2000 – year
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Zależność dni z burzą od typów cyrkulacji atmosferycznej
Badano również zmiany aktywności burzowej w zależności od typów cyrkulacji at-

mosferycznej w Polsce. Wybrano klasyfikację typów cyrkulacji atmosferycznej według 
B. Osuchowskiej-Klein (1978 i 1991). Pod uwagę wzięto tylko sezon burzowy (od maja 
do sierpnia).

W latach 1951-1990, w maju powstawaniu burz sprzyjają typy cyrkulacji cyklonalnej: 
północno-wschodniej i wschodniej E0 (NEC i EC) oraz południowo-wschodniej F (SEC), 
typ cyrkulacji antycyklonalnej północno-wschodniej E (NEA) i typ nieokreślony X. Na-
tomiast występowaniu dni burzowych nie sprzyjają: typ cyklonalny zachodni A (WC), 
typy antycyklonalne południowy i południowo-zachodni D2C (SA i SWA) i centralny an-
tycyklonalny G (CA – centrum wysokiego ciśnienia nad Polską) oraz typ południowy BE 
(SC/A – pośredni między cyklonalnym i antycyklonalnym).

W czerwcu, lipcu i sierpniu burzom sprzyjają typy: północno-wschodni i wschodni 
cyklonalny E0 (NEC i EC), północno-zachodni cyklonalny CB (NWC) oraz północno-
wschodni antycyklonalny E (NEA), zachodni antycyklonalny C2D (WA) i typ nieokreślo-
ny X. W czerwcu nie sprzyjają typy cyrkulacji: południowy cyklonalny B (SC), południo-
wy i południowo-zachodni antycyklonalny D2C (SA i SWA), północno-zachodni antycy-
klonalny E2C (NWA), centralny antycyklonalny G (CA) oraz południowy BE (SC/A).

Oprócz wymienionych typów cyrkulacji w lipcu i sierpniu niesprzyjający jeszcze jest 
typ południowo-wschodni cyklonalny F (SEC), a ponadto w lipcu – typ zachodni cyklo-
nalny A (WC). Częściej (około 25% ogólnej liczby dni burzowych) burze pojawiały się 
także podczas nieokreślonej sytuacji synoptycznej (X).

Najwięcej jest burz spowodowanych warunkami synoptycznymi, jakie powstały pod 
wpływem północno-wschodniej i wschodniej cyrkulacji cyklonalnej (typ E0) oraz północ-
no-zachodniej cyrkulacji cyklonalnej (typ CB). Wtedy częstość występowania dni burzo-
wych związana jest z przechodzeniem frontu chłodnego (burze frontalne) oraz frontu zo-
kludowanego o charakterze chłodnym, podczas wędrówki niżu nad środkową lub północ-
ną Europą. Rzadko powstawały przy tym charakterze cyrkulacji burze wewnątrzmasowe. 
Natomiast, gdy masy powietrza przemieszczają się pod wpływem cyrkulacji północno-
wschodniej antycyklonalnej (typ E), pojawiają się burze wewnątrzmasowe (lokalne – ter-
miczne) występujące często w środkowych, południowych i wschodnich regionach Pol-
ski znajdujących się pod większym wpływem mas powietrza polarno-kontynentalnego.

W analizowanych 21 dniach (w Warszawie i na Kasprowym Wierchu) najczęściej wy-
stępowały burze wewnątrzmasowe, a rzadziej – w ciągu 6 dni – frontalne. Powstawaniu burz 
sprzyjały masy powietrza polarnego morskiego starego oraz północno-wschodnia cyrkulacja 
antycyklonalna. Ponadto na szczególnie zwiększoną działalność burzową miały wpływ tak-
że warunki regionalne i lokalne (zwiększona powierzchnia czynna w górach sprzyja wymia-
nie ciepła i pary wodnej drogą silnej konwekcji). Burze przeważnie występowały po połu-
dniu (między godziną 13 i 19 – 10 dni z burzą), a najrzadziej nocą i nad ranem (między go-
dziną 0 i 7 – 2 dni z burzą). Najbardziej sprzyjające warunki do powstania burz panują więc 
w godzinach popołudniowych i wieczornych, a najmniej – w godzinach nocnych i poran-
nych. Potwierdzają to również wartości elementów meteorologicznych, gdyż najlepsze dla 
burz warunki termiczno-wilgotnościowe panowały po południu (największe wypromienio-
wanie ciepła z podłoża, wzrost wilgotności powietrza i spadek ciśnienia atmosferycznego).
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Prawdopodobieństwo występowania burz w Warszawie i Krakowie 
w latach 1966-2000

Istotne znaczenie praktyczne ma porównanie histogramów (rys. 5-6) i dystrybuant em-
pirycznych (rys. 7-8 średniej rocznej liczby dni z burzą z gęstością prawdopodobieństwa 
f(x) i dystrybuantą F(x) rozkładu normalnego:
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Z wykresów wynika, że liczba dni z burzą w ciągu roku ma rozkład prawdopodobień-
stwa zbliżony do rozkładu normalnego. Świadczą o tym zarówno histogramy, jak też wy-
kresy dystrybuant.

Rys. 5. Histogramy liczby dni z burzą w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 5.The histograms of numbers of the days with storm in Warsaw in years 1966-2000 – year



367

Rys. 6. Histogramy liczby dni z burzą w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 6. The histograms of numbers of the days with storm in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 7. Prawdopodobieństwo liczby dni z burzą w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 7. Probability of numbers of the days with storm in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 8. Prawdopodobieństwo liczby dni z burzą w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 8. Probability of numbers of the days with storm in Cracow in years 1966-2000 – year

Maksymalne dobowe sumy opadów atmosferycznych i częstość 
opadów  ≥ 10 mm w Warszawie i Krakowie w latach 1966-2000

Opady są zwykle wywołane przez fronty atmosferyczne przemieszczające się znad 
Oceanu atlantyckiego nad Polskę. Duże natężenie deszczu występuje przeważnie podczas 
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burz frontalnych i przy silnej konwekcji wilgotnego powietrza. Opady atmosferyczne 
w Polsce w latach 1951-1980 scharakteryzowano podając przebiegi roczne miesięcznych 
sum i liczby dni z opadem. Sumy miesięczne opadów wahają się od 32 do 104 mm, 
a suma roczna wynosi 634 mm. Liczba dni z opadem w ciągu roku zmienia się od 11 do 
16, a suma roczna wynosi 160.

Opady pochodzenia konwekcyjnego (burzowego) powodują, iż miesięczne sumy są 
większe w porze letniej niż zimowej. Zimowe minimum opadu występuje przy najwięk-
szym zachmurzeniu nieba i wilgotności względnej powietrza oraz nieco większej liczbie 
dni z opadem. W chłodnej porze roku natężenie opadów jest małe wskutek małej zawar-
tości pary wodnej w atmosferze. Przewaga sum opadów letnich nad zimowymi świadczy 
o przewadze cech kontynentalnych klimatu Polski.

Najistotniejszą cechą przestrzennego rozkładu rocznych sum opadów atmosferycz-
nych na terenie Polski w latach 1951-1980 jest jego strefowość. Pas nizin Polski – cała 
Kraina Wielkich Dolin – otrzymuje rocznie poniżej 600 mm opadów, a więc mniej od 
normy przeciętnej sumy rocznej opadów w Polsce. Szczególnie małe sumy opadów wy-
stępują w centralnej Polsce (około 500 mm). Na północy kraju opady są większe i w czę-
ści północnej Pojezierza Pomorskiego przekraczają 650 mm. Najwyższe sumy opadów 
w tym rejonie nie osiągają jednak 700 mm. Również na obszarze Wzniesień Elbląskich 
roczna suma opadów przekracza 650 mm.

Na południe od pasa nizin środkowopolskich opady wzrastają wraz ze wzrostem wyso-
kości nad poziomem morza. Wyżyna Małopolska i Lubelska otrzymują średnio ponad 550 
mm wody opadowej, a bardziej wyniesione pasmo Gór Świętokrzyskich powyżej 650 mm.

Dalej na południe, w kierunku Karpat, sumy opadów szybko rosną i w partiach 
szczytowych Tatr dochodzą do 1600-1700 mm. W Sudetach sumy opadów są nawet 
wyższe niż na tych samych wysokościach w Karpatach, dochodząc do 1200-1300 mm. 
Pogórze Sudeckie otrzymuje natomiast mniej opadów, gdyż stosunkowo łagodnie prze-
chodzi w Nizinę Śląską, w przeciwieństwie do Pogórza Karpackiego o ostro zarysowa-
nym progu.

Miesiącem o najwyższych sumach opadów jest przeważnie lipiec, miejscami sierpień, 
w górach czasem czerwiec. Średnie sumy opadów w tych miesiącach wahają się około 
70-120 mm na nizinach, a w górach osiągają 150-240 mm. Najuboższy w opady jest prze-
łom zimy i wiosny, kiedy to nawet w wysokich partiach gór miesięczne sumy opadów nie-
znacznie tylko przekraczają 100 mm, natomiast na nizinach są najczęściej rzędu 20-30 mm.

W ostatnim 30-leciu 1971-2000 suma roczna opadów atmosferycznych w pasie nizin 
Polski zmniejszyła się poniżej 550 mm .

Zmalała też liczba dni z opadem atmosferycznym – zwłaszcza w pasie nizin do poni-
żej 100.

Maksymalne sumy dobowe przekraczają często średnie sumy miesięczne. W Warsza-
wie zanotowane dotychczas maksimum dobowe wynosi 87 mm. Największe sumy dobo-
we opadów występują na stokach gór przy adwekcji wilgotnego powietrza z północy – od 
strony dowietrznej. W takim przypadku zmierzono 30 czerwca 1973 r. na Hali Gąsieni-
cowej największy opad 300 mm. Sumy dobowe jakie zanotowano podczas katastrofal-
nych deszczy w lipcu 1934 roku, stały się maksimami bezwzględnymi, osiągając w Za-
kopanem 174 mm, na Hali Gąsienicowej 253 mm i w Witowie 285 mm.
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Maksymalne dobowe sumy opadów atmosferycznych (Pmax, mm) w Warszawie i Kra-
kowie w latach 1966-2000 przedstawiono na wykresach: przebiegi czasowe wraz z rów-
naniami prostych regresji – rys. 9-10, widma – rys. 11-12, histogramy – rys. 13-14 i roz-
kłady prawdopodobieństwa – rys. 15-16.

Ponadto scharakteryzowano liczbę dni z dobową sumą opadów atmosferycznych  
≥ 10 mm w Warszawie i Krakowie w latach 1966-2000: przebiegi czasowe i proste regre-
sji – rys. 17-18, widma – rys.4.19-4.20, histogramy – rys. 21-22, rozkłady prawdopodo-
bieństwa – rys. 23-24.

Okresy Θ, amplitudy b, przesunięcia fazowe c, wariancje resztkowe ε2 i współczyn-
niki korelacji R w przypadku roku zestawiono w tabelach 3-6.

Tabela 3. Cykle maksymalnych dobowych sum 
opadów atmosferycznych (Pmax) w Warszawie 
w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, b – am-
plituda, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wariancja 
resztkowa, R – współczynnik korelacji)
Table 3. The cycles of maximal daily precipita-
tion sums (Pmax) in Warsaw in years 1966-2000 
– year (Θ – period, b – amplitude, c – phase de-
lay, ε2 – rest variance, R – correlation coefficient)

Θ b c ε2 R
2,4 5,693 3,0410 89,857 0,403
2,8 5,345 -0,9420 93,410 0,359
3,4 6,983 -2,1345 80,608 0,499
4,3 5,517 1,6338 98,573 0,285
5,3 4,243 2,6515 96,604 0,315
6,7 2,810 0,5874 98,975 0,278
8,5 1,806 2,6835 102,522 0,210
11,8 1,001 1,3676 104,692 0,155
19,7 1,673 0,3588 103,366 0,191

Tabela 4. Cykle maksymalnych dobowych sum 
opadów atmosferycznych (Pmax) w Krakowie 
w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, b – am-
plituda, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wariancja 
resztkowa, R – współczynnik korelacji)
Table 4. The cycles of maximal daily precipita-
tion sums (Pmax) in Cracow in years 1966-2000 
– year (Θ – period, b – amplitude, c – phase de-
lay, ε2 – rest variance, R – correlation coefficient)

Θ b c ε2 R
2,4 9,169 1,9314 250,573 0,366
3,1 5,261 -0,2056 274,691 0,225
3,8 2,020 -0,7507 286,319 0,102
4,1 1,893 -1,2076 286,337 0,101
4,8 5,987 -1,9348 271,709 0,247
5,9 5,686 -0,6364 274,582 0,226
9,8 6,446 2,9609 259,360 0,322
16,5 9,961 -0,2766 226,477 0,466
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Tabela 5. Cykle liczby dni z dobową sumą opa-
dów atmosferycznych  ≥ 10 mm w Warszawie 
w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, b – am-
plituda, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wariancja 
resztkowa, R – współczynnik korelacji)
Table 5. The cycles of numbers of days with da-
ily precipitation sums  ≥ 10 mm in Warsaw in 
years 1966-2000 – year (Θ – period, b – ampli-
tude, c – phase delay, ε2 – rest variance, R – cor-
relation coefficient)

Θ b c ε2 R

2,2 1,560 -0,9602 20,167 0,282

2,4 1,429 2,1701 20,717 0,233

2,7 1,826 -0,8877 19,270 0,347

3,1 0,863 0,2623 20,328 0,269

3,5 3,012 2,2464 16,003 0,519

4,0 0,567 -1,3632 21,041 0,199

4,7 1,398 0,4928 20,075 0,289

5,7 0,408 2,7659 21,106 0,192

7,6 2,684 -1,8624 17,555 0,446

13,4 0,646 1,6049 21,200 0,180

Tabela 6. Cykle liczby dni z dobową sumą opa-
dów atmosferycznych  ≥ 10 mm w Krakiwie 
w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, b – am-
plituda, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wariancja 
resztkowa, R – współczynnik korelacji)
Table 6. The cycles of numbers of days with da-
ily precipitation sums  ≥ 10 mm in Cracow in 
years 1966-2000 – year (Θ – period, b – ampli-
tude, c – phase delay, ε2 – rest variance, R – cor-
relation coefficient)

Θ b c ε2 R
2,4 2,061 2,6832 19,970 0,275
2,8 1,415 1,0391 20,119 0,262
3,2 1,116 0,7176 20,966 0,171
3,7 1,139 -2,5390 20,793 0,193
4,7 1,492 -2,0756 19,982 0,274
5,9 1,265 -0,9757 19,514 0,311
7,1 1,571 2,6667 20,385 0,237
10,2 3,178 2,5206 16,182 0,501
17,0 1,331 -1,4402 20,376 0,238



371

Rys. 9. Tendencje maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Warszawie w latach 1966-2000 – rok

Fig 9. The tendency of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 10. Tendencje maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 10. The tendency of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 11. Widmo maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Warszawie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 11. Spectrum of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Warsaw in years 1966-2000 – year
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Rys. 12. Widmo maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 12. Spectrum of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 13. Histogramy maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Warszawie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 13. The histograms of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 14. Histogramy maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 14. The histograms of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Cracow in years 1966-2000 – year
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Rys. 15. Prawdopodobieństwo maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Warszawie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 15. Probability of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 16. Prawdopodobieństwo maksymalnych dobowych sum opadów atmosferycznych (Pmax) 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 16. Probability of maximal daily precipitation sums (Pmax) in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 17. Tendencje liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Warszawie w latach 1966-1995 – rok

Fig. 17. The tendency of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm in 
Warsaw in years 1966-1995 – year
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Rys. 18. Tendencje liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 18. The tendency of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm 
in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 19. Widmo liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Warszawie w latach 1966-1995 – rok

Fig. 19. Spectrum of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm 
in Warsaw in years 1966-1995 – year

Rys. 20. Widmo liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 20. Spectrum of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm 
in Cracow in years 1966-2000 – year
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Rys. 21. Histogramy liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Warszawie w latach 1966-1995 – rok

Fig. 21. The histograms of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm 
in Warsaw in years 1966-1995 – year

Rys. 22. Histogramy liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 22. The histograms of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm 
in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 23. Prawdopodobieństwo liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Warszawie w latach 1966-1995 – rok

Fig. 23. Probability of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm in years 1966-1995 – year
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Rys. 24. Prawdopodobieństwo liczby dni z dobową sumą opadów atmosferycznych ≥ 10 mm 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok

Fig. 24. Probability of numbers of days with daily precipitation sums ≥ 10 mm in Cracow 
in years 1966-2000 – year

Liczba dni z pokrywą śnieżną w Warszawie i Krakowie w latach 
1966-2000

W naszej strefie klimatycznej pokrywa śnieżna jest zjawiskiem występującym okre-
sowo w chłodnej połowie roku, najczęściej od listopada do marca. Przy czym jest ele-
mentem nieciągłym w czasie i przestrzeni głównie ze względu na dużą zmienność cyrku-
lacji atmosferycznej w sezonie zimowym.

Pokrywa śnieżna jest ważnym elementem klimatu i jednocześnie czynnikiem klima-
totwórczym, kształtującym bilans energetyczny podłoża i przygruntowej warstwy powie-
trza. Pokrywa śnieżna, jako powierzchnia czynna wyróżnia się dużym albedo, małym 
współczynnikiem przewodnictwa cieplnego i swoistymi warunkami radiacyjnymi (duże 
promieniowanie odbite, duża zdolność emisyjna śniegu).

Temperatura gruntu pokrytego śniegiem jest wyższa od temperatury powietrza, zatem 
pokrywa śnieżna stanowi doskonałą izolację dla podłoża. Własności termoizolacyjne śnie-
gu mają duże znaczenie dla rolnictwa, zwłaszcza w wysiewie roślin ozimych, zapobiega-
jąc ich wymarzaniu.

Woda zmagazynowana w pokrywie śnieżnej jest ważnym składnikiem bilansu wod-
nego. Jej rola jest najważniejsza w fazie topnienia śniegu i odpływu roztopowego. Ilość 
zmagazynowanej wody uzupełnić może niedostatki opadów z innych pór roku i decydu-
je o wilgotności gleby. Zbyt gwałtowne jej topnienie może być przyczyną powodzi.

Sama pokrywa śnieżna jest również ważnym elementem w transporcie i komunikacji 
(zakłócenia ruchu), jak i budownictwa (obciążenia konstrukcji budowlanych).

Obserwacji pokrywy śnieżnej w Europie rozpoczęły się w drugiej połowie XIX wie-
ku, głównie w Wielkiej Brytanii, a w Polsce na przełomie XIX i XX wieku.

Najbardziej wszechstronne opracowania występowania pokrywy śnieżnej w Polsce po-
chodzą jednak z okresu po II wojnie światowej. Są to prace: W. Milaty (1950), K. Chomi-
cza (1961, 1975, 1986), Paczosa (1982, 1985), J. Chrzanowskiego (1986, 1989). Szereg prac 
dotyczy opracowań pokrywy śnieżnej w skali regionalnej lub lokalnej, przekładowe prace: 
R. Madany (1950), B. Leśniakowa (1967), J. Trepińska (1973), M. Niedźwiecki (1998) i inni.

W jednej z pierwszych prac W. Milata (1950) podaje średnią liczbę dni z pokrywą 
śnieżną w sezonie zimowym z okresu 1900-1914 oraz rozważa czynniki (meteorologia, 
położenie geograficzne, regionalne) wpływające na trwałość pokrywy śnieżnej.
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Klasyfikacji śniegu i metodom badań nad szatą i pokrywą śnieżną w Polsce poświę-
cona jest praca K. Chomicza z 1962 r. Inne prace tego autora (1975, 1986) dotyczą 
wszechstronnego opracowania pokrywy śnieżnej w Polsce. Autor analizuje zarówno licz-
bę dni, jak i grubość pokrywy śnieżnej w miesiącach i dekadach.

Podobnych zagadnień dotyczy publikacja J. Chrzanowskiego (1986). Autor przedsta-
wił opracowanie pokrywy śnieżnej i dokonał próby jej regionalizacji na podstawie zim 
z okresu 1950-1980 z 42 stacji polskich.

Autorem dwóch ważnych opracowań dotyczących tematyki zim w okresie (1950-75) 
i pokrywy śnieżnej (w okresie 1950-1980) w Polsce jest S. Paczos (1982, 1985).

W pracach tych zostały przedstawione podstawowe charakterystyki pokrywy śnieżnej, a 
więc: liczba dni z pokrywą śnieżną, daty pierwszej i ostatniej pokrywy, a także scharaktery-
zowano różne typy rocznego przebiegu grubości pokrywy śnieżnej. S. Paczos przeanalizo-
wał również zimy w Polsce i dokonał klasyfikacji ich śnieżności. W pracy S. Paczosa z 1982 
r. była badana także zależność występowania pokrywy śnieżnej od typów cyrkulacji.

J. Chrzanowski (1986) w opracowaniu poświęconemu pokrywie śnieżnej w Polsce 
przedstawił klasyfikację pokrywy śnieżnej ze względu na jej grubość oraz dokonał regio-
nalizacji opierając się na subiektywnej analizie przebiegu rozkładu poszczególnych cech 
występowania pokrywy śnieżnej.

Szereg opracowań w literaturze polskiej dotyczy pokrywy śnieżnej w ujęciu regional-
nym lub lokalnym.

Wymienić tu należy prace dotyczące Karpat: R. Madanego (1961) o opadach śniegu 
i szacie śnieżnej, czy M. Hessa (1967) o piętrach klimatycznych.

Pokrywę śnieżną we wschodnich Gorcach charakteryzowała B. Obrębska-Starklowa 
(1968), w województwie krakowskim – B. Leśniakowa (1973), a w Krakowie J. Trepiń-
ska (1973) przedstawiając prawdopodobieństwo występowania pokrywy śnieżnej w za-
leżności od temperatury powietrza i opadów.

Na podstawie struktury czasowej występowania pokrywy śnieżnej na Pomorzu 
M. Czarnecka (1986) dokonała próby jej regionalizacji.

Zagadnieniu prognozowania pokrywy śnieżnej w Warszawie dotyczy publikacja 
J. Chrznowskiego (1989).

Z nowszych prac wymienić należy pracę M. Niedźwiedzkiego (1998) dotyczącą po-
krywy śnieżnej w Łodzi wraz z określeniem zależności między warunkami termicznymi 
i śnieżnymi w sezonach zimowych oraz pracę E. Bednorz (2001), w której dokonano ana-
lizy rozkładu przestrzennego pokrywy śnieżnej w Polsce północno-zachodniej. Autorka 
dokonała również regionalizacji, a także powiązała zmiany pokrywy śnieżnej (zwłaszcza 
jej grubości) z kierunkami napływu mas powietrza.

Opad śniegu i pokrywa śnieżna są też istotne w charakterystyce warunków opado-
wych. W środkowej Polsce obserwuje się 40-50 dni ze śniegiem, na zachodzie – około 
30, a na północo-wschodzie – około 70. W górach liczba dni ze śniegiem przekracza 100. 
Pierwszy śnieg pojawia się przeważnie w listopadzie, ostatni w kwietniu, w pojedynczych 
latach zdarzają się jednak duże odstępstwa.

Efektem tej postaci opadu jest pokrywa śnieżna (1951-1960) i czas jej zalegania. Daty 
pojawiania się i zaniku mają duże znaczenie nie tylko klimatyczne ale i gospodarcze. Po-
krywa śnieżna utrzymuje się zaledwie przez 40-50 dni w rejonie Szczecina, Kołobrzegu 
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i Koszalina oraz na Dolnym Śląsku. Czas jej trwania rośnie ku wschodowi do 70-80 dni 
a nawet do 90-100 na Pojezierzu Suwalskim i Puszczy Białowieskiej. Wysokość terenu 
wpływa również na długość zalegania pokrywy śnieżnej. Przykładem mogą być wyżyny 
południowe i Karpaty. W Zakopanem śnieg leży przeciętnie 116 dni a na Kasprowym 
Wierchu dwukrotnie dłużej (233 dni). Mniejsza liczba dni na Śnieżce (ok. 180) wynika 
z nieco krótszej zimy i oddziaływania silnych wiatrów. W miejscach osłoniętych a więc 
kotlinach i dolinach górskich pokrywa śnieżna utrzymuje się dłużej. Podobnie jest na zbo-
czach eksponowanych na północ oraz w lasach. W ostatnim 30-leciu 1971-2000 liczba 
dni z pokrywą śnieżną zmalała średnio o 10 dni w roku.

Liczbę dni z pokrywą śnieżną w Warszawie i Krakowie w latach 1966-2000 scharak-
teryzowano licznymi wykresami: przebiegi czasowe (wraz z równaniami prostych regre-
sji) – rys. 25-26, widma – rys. 27-28, histogramy 29-30 i rozkłady prawdopodobieństwa 
– rys. 31-32, parametry cykli w roku – tab. 7-8.

Tabela 7. Cykle liczby dni z pokrywą śnieżną 
w Warszawie w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, 
b – amplituda, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wa-
riancja resztkowa, R – współczynnik korelacji)
Table 7. The cycles of numbers of days with 
snow cover in Warsaw in years 1966-2000 – year 
(Θ – period, b – amplitude, c – phase delay, ε2 – 
rest variance, R – correlation coefficient)

Θ b c ε2 R
2,5 8,785 0,0373 504,730 0,287
2,9 6,590 -0,5488 509,766 0,270
3,3 11,548 2,7861 472,396 0,376
3,7 7,179 -0,2155 517,693 0,242
4,5 2,269 -0,8890 545,870 0,086
5,4 6,674 2,4614 524,280 0,216
8,6 14,105 1,5555 421,927 0,483
14,6 10,539 2,8735 475,028 0,369

Tabela 8. Cykle liczby dni z pokrywą śnieżną 
w Krakowie w latach 1966-2000 – rok (Θ – okres, 
b – amplituda, c – przesunięcie fazowe, ε2 – wa-
riancja resztkowa, R – współczynnik korelacji)
Tabela 8. The cycles of numbers of days with 
snow cover in Cracow in years 1966-2000 – year 
(Θ – period, b – amplitude, c – phase delay, ε2 – 
rest variance, R – correlation coefficient)

Θ b c ε2 R
2,5 8,264 0,2115 460,356 0,275
2,9 5,853 -0,4423 466,142 0,253
3,3 10,383 2,8573 423,915 0,386
3,8 8,860 0,6515 454,916 0,294
5,3 10,316 -3,1206 426,803 0,378
6,7 7,170 -0,1626 477,186 0,205
8,6 13,034 1,4709 382,557 0,482
13,7 11,543 -2,7904 410,858 0,418
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Rys. 25. Tendencje liczby dni z pokrywą śnieżną w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 25. The tendency of numbers of days with snow cover in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 26. Tendencje liczby dni z pokrywą śnieżną w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 26. The tendency of numbers of days with snow cover in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 27. Widmo liczby dni z pokrywą śnieżną w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 27. Spectrum of numbers of days with snow cover in Warsaw in years 1966-2000 – year
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Rys. 28. Widmo liczby dni z pokrywą śnieżną w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 28. Spectrum of numbers of days with snow cover in Cracow in years 1966-2000 – year

Rys. 29. Histogramy liczby dni z pokrywą śnieżną w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 29. The histograms of numbers of days with snow cover in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 30. Histogramy liczby dni z pokrywą śnieżną w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 30. The histograms of numbers of days with snow cover in Cracow in years 1966-2000 – year
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Rys. 31. Prawdopodobieństwo liczby dni z pokrywą śnieżną w Warszawie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 31. Probability of numbers of days with snow cover in Warsaw in years 1966-2000 – year

Rys. 32. Prawdopodobieństwo liczby dni z pokrywą śnieżną w Krakowie w latach 1966-2000 – rok
Fig. 32. Probability of numbers of days with snow cover in Cracow in years 1966-2000 – year

*Atlas współnoleżności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, t. XVIII pt. Groź-
ne zjawiska pogodowe w Polsce, 2004, rozdz. IV (zmieniony)



382

IX. WERYFIKACJA PROGNOZ OKRESOWYCH ZMIAN OPADÓW 
ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE W LATACH 1813-2010

Jerzy B O R Y C Z K A, Maria S T O P A - B O R Y C Z K A,
Urszula K O S S O W S K A - C E Z A K, Jolanta W A W E R

VERIFICATION OF PREDICTIONS OF PERIODIC CHANGES 
OF PRECIPITATION IN WARSAW IN THE PERIOD 1813-2010

Wstęp
Cykle temperatury i opadów atmosferycznych są wywołane przede wszystkim ruchem 

obiegowym Ziemi wokół Słońca (Θ = 1 rok) i cyklami aktywności Słońca: około 11, 100 
i 180 lat oraz cyklem 22 lat pola magnetycznego plam słonecznych i 18,6 lat precesji-nu-
tacji osi Ziemi. Cykle te są zbliżone do okresów zmian parametrów Układu Słoneczne-
go.

Interferencja wyznaczonych cykli aktywności Słońca, temperatury powietrza, szero-
kości słoi drzew i opadów atmosferycznych umożliwiły rekonstrukcję i prognozę zmian 
klimatu w Warszawie w XXI wieku. W prognozach przyjęto założenie, że wykryte w se-
riach pomiarowych okresy krótkie, a przede wszystkim długie (zbliżone do cykli aktyw-
ności Słońca i szerokości słoi drzew) będą powtarzać się nadal (Boryczka i in., 2008).

Ekstrema cyklu 180-letniego (zbliżonego do długości serii instrumentalnych) wielo-
krotnie powtarzają się w ciągach dendrologicznych sprzed tysiąca, czy też kilkuset lat. 
Ciągi chronologiczne szerokości pierścieni drzew: sosny, świerka, modrzewia i innych w 
Europie, cechują się również podobnymi okresami około 100 i 180-letnimi (tab. 1).

Tabela 1. Okresy (Θ lat) około 100 i 180- letnie szerokości pierścieni drzew rosnących w Europie
Table 1. Close- to-, 100- and 200- years cycles (Θ years) of tree ring widths from Europe

Drzewa Okres Θ lat R Θ lat R
Kola (Rosja) 877-1994 112 0,18 189 0,12
Świerk: Stonngrandes (Norwegia) 1577-1997 109 0,39 186 0,28
Falkenstein (Niemcy) 1403-1997 114 0,19 - -
Sosna: Forfiorddalen (Norwegia) 1540-1995 110 0,303 189 0,416
Modrzew: Pinega 1 (Rosja) 1578-1990 103 0,18 217 0,29
Joddła Fodara Vedla 1474-1990 91 0,159 196 0,419
Prayo Magno 1540-1973 94 0,379 - -

Analogiczna cykliczność występuje w ciągach czasowych: aktywności Słońca (liczb 
Wolfa), erupcji wulkanów (Dt – odstęp między erupcjami, DVI – Dust Veil Index, DVI/
Dt) i parametrów Układu Słonecznego (siła pływowa na Słońcu DG, moment bezwładno-
ści planet względem jego środka masy (B).

Okresy około 100 i 180-letnie powtarzają się wielokrotnie w ciągach czasowych 
zmiennych sedymentologicznych np. jez. Gościąż (seria 0) (substancje organiczne – 110 
i 180 lat), jez. Wielki Staw (odległości między warstewkami piasku 138 i 180 lat).

Wyznaczenie okresów zmian aktywności Słońca, temperatury powietrza, opadów at-
mosferycznych, jak też słoi drzew, jest istotne dla wyjaśnienia przyczyn naturalnych wa-
hań klimatu.
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Globalne ocieplenie klimatu nie wynika tylko z przyczyn naturalnych. Antropogeni-
czana część tzw. efektu cieplarnianego atmosfery jest określona w modelach i prognozach 
zmian cyrkulacji atmosferycznej, wywołanych wzrostem emisji CO2 do atmosfery: IPCC-
1990, IPCC-1995, IPCC-2001, IPCC-2007 i ENSEMBLE (2012).

Przyczyną tendencji rosnącej temperatury powietrza (ocieplenia) i opadów atmosfe-
rycznych w Warszawie jest także „miejska wyspa ciepła” (Kossowska-Cezak 2002; Ki-
cińska, Wawer 2005).

W dotychczasowych weryfikacjach oceniono metodami statystycznymi prognozy tem-
peratury powietrza opracowane w Zakładzie Klimatologii UW na podstawie najdłuższej 
serii obserwacyjnej z Warszawy, tzn. od roku 1779. Sprawdzono synchroniczność prze-
biegów zmierzonych wartości temperatury powietrza w Warszawie-Okęciu w 31-leciu 
1980-2010 i 20-leciu 1991-2010 z prognozami (Boryczka i in., a 2012 i b 2012).

Na uwagę zasługują też prognozy temperatury powietrza (T, średnich konsekutyw-
nych 11-letnich) w latach 2001-2100 na podstawie przewidywanych wartości: North 
Atlantic Oscillation (NAO), Dust Veil Index (log DVI) i liczb Wolfa (W) (Boryczka, Sto-
pa-Boryczka, 2001, str.153, rys.12). Synchroniczne są wahania średnich konsekutywnych 
11-letnich wartości temperatury powietrza w przedziale aproksymacji 1780-1990 według 
cykli temperatury T = f(t) i równania regresji (o współczynniku determinacji R2 = 0,49):

T = 0,685 + 0,7819 NAO - 2,1407log DVI + 0,0182W

Według tych, zupełnie innych prognoz można oczekiwać naturalnego ochłodzenia kli-
matu w bieżącym stuleciu.

Celem pracy jest weryfikacja prognoz zmian opadów atmosferycznych we Wrocławiu 
i Warszawie opracowanych w Zakładzie Klimatologii UW (przez J. Boryczkę i in. 1984, 
1993, 2000). Jest nim ocena synchroniczności przebiegów zmierzonych sum opadów w 
tych miastach i prognozowanych z wyprzedzeniem 31 lat (1980-2010) i 20 lat (1991-
2010). 

O realności tych okresów – około 100-letniego i planetarnego 178,9-letniego (zmian 
konfiguracji planet) świadczy też ich obecność w ciągach chronologicznych wskaźników 
paleotemperatury, tj. stosunku izotopów tlenu 18O/16O (Johnsen i in. 1970) i substancji or-
ganicznych zdeponowanych w osadach polskich jezior (Boryczka, Wicik, 1994)

Interesujące są także prognozy zmian klimatu półkuli północnej na najbliższe 40 000 
lat na podstawie zmian sum promieniowania słonecznego na górnej granicy atmosfery 
(φ= 65°N) i okresowych wahań zawartości izotopu tlenu d18O w rdzeniu lodowym z wy-
spy Devon (Boryczka i in., 2010). Weryfikować będzie je można w dalszej przyszłości.

Materiały i metody badań
Prognozy opadów i ich weryfikację opracowano na podstawie wyników pomiarów we 

Wrocławiu (1859-1979) oraz w Warszawie-Obserwatorium (1813-1979) i Warszawie-Okę-
ciu (1951-2010). Dane pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zmiany 
aktywność Słońca w latach 1700-2010 określono na podstawie średnich miesięcznych 
liczb Wolfa w latach 1749-2010 (Royal Observatory of Belgium, 2011) i rocznych liczb 
Wolfa z lat 1700-1748 (Reznikov, 1982). Dane o zawartości izotopu tlenu δ18O w rdze-
niu lodowym z półkuli północnej pochodzą z odwiertów: Greenland Ice Sheet Project, 
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GISP, rdzeń B i D, Devon Ice Cap. Szerokości słoi drzew wzięto ze strony internetowej: 
http//www. noaa.gov/paleo/treering.htm.

W prognozach i ich weryfikacji zastosowano metodę J. Boryczki „sinusoid regresji” 
(1998, 2010) wyznaczania okresów: temperatury powietrza , liczb Wolfa, szerokości sło-
jów drzew i zawartości izotopu tlenu δ18O w rdzeniu lodowym z wyspy Devon:
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gdzie: t – czas, Θ – okres, b – amplitudy, c – faza; okres sinusoidy Θ zmieniano odstę-
pem czasu 0,1 i 0,0833 roku oraz 100 lat.

Prognozy i rekonstrukcje temperatury powietrza to wypadkowe nakładania się (inter-
ferencji) k cykli ze składnikiem liniowym at:
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Istotność statystyczną okresów oceniano testem Fishera-Snedecora Fobl:
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gdzie: R jest współczynnikiem korelacji wielokrotnej.
Liczbę uwzględnionych okresów i ich długość ustalano tak, by błąd standardowy tren-

du czasowego f(t) był najmniejszy. Dlatego też ekstrapolowane wartości – rekonstruowa-
ne (t < 0) i prognozowane (t > n) – cechują się wysokim poziomem wiarygodności.

Wpływ aktywności Słońca na opady atmosferyczne
Zmiany aktywność Słońca w latach 1700-2010 określono na podstawie średnich mie-

sięcznych liczb Wolfa w latach 1749-2010 .
Okresy Z Θj, amplitudy bj i fazy cj wyznaczonych cykli w latach 1749-2010 wraz z 

współczynnikiem korelacji wielokrotnej R i wartością Fobl testu Fishera-Snedecora za-
wiera tab. 2. Największą rolę w zmianach temperatury i opadów odgrywa cykl 11-letni 
aktywności Słońca o największej amplitudzie b = 30,237 (R = 0,500) oraz istotne (na po-
ziomie < 0,05) cykle najdłuższe: 103,3 lat i 184,1 lat o amplitudach b = 16,334 (R = 0,279) 
i b = 7,398 (R = 0,217).

Interferencję najistotniejszych cykli aktywności Słońca: 8,5, 10,0, 11,0, 11,8, 14,1, 21,2, 
30,1, 41,1, 51,8, 66,4, 103,3 i *184,1 lat ze składnikiem liniowym – a0 + at = 108,26943 + 0,083769t 
o współczynniku korelacji wielokrotnej R = 0,876 (CBK = 2,383, RS = 0,954) w latach 1600-
2100 określa wzór:

W(t) = -108,276943 + 0,083769t + 11,013533sin(0,248425 + 2πt/8,5) + 24,122916sin(2,393189 + 2πt/10,0) +
+ 30,317089sin(1,019944 + 2πt/11,0) + 17,976641sin(-2,665808 + 2πt/11,8) + 6,466740sin(1,957786 + 2πt/14,1) +
+ 6,939187sin(-0,541929 + 2πt/21,2) + 4,717930sin(1,588642 + 2πt/30,1) + 7,342614sin(-1,613581 + 2πt/41,1) +
+ 8,928971sin(-1,479890 + 2πt/51,8) + 7,468712sin(2,626765 + 2πt/66,4) + 17,290691sin(1,528724 + 2πt/103,3) +
+ 9,405199sin(-2,733355 + 2πt/184,1)
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Tabela 2. Okresy Θ, amplitudy b i fazy c cykli liczb Wolfa w latach 1749-2010 i 1700-2010 
R – współczynnik korelacji wielokrotnej, Fobl – test Fishera-Snedecora
Table 2. Periods Θ, amplitudes b and phases c of Wolf number cycles in the years 1749-2010 
and 1700-2010, R – multiple correlation coefficient, Fobl – Fisher-Snedecor F-test

1749-2010 1700-2010
Θ b c R Fobl Θ b c R Fobl

5,3 4,320 -1,1558 0,077 0,781 5,5 4,778 1,6361 0,085 1,133
8,5 11,02 0,2389 0,189 4,775 8,5 11,196 0,2483 0,167 4,398
10,0 24,158 2,3963 0,399 24,451 10,5 17,558 -1,3896 0,406 30,444
11,0 30,237 1,0218 0,500 43,089 11,0 26,897 1,1350 0,529 59,771
11,8 17,859 -2,6703 0,273 10,399 11,9 13,109 -0,5048 0,266 11,687
14,1 6,411 1,9267 0,142 2,654 13,1 8,096 -2,5741 0,117 2,119
19,2 1,873 0,3273 0,073 0,694 14,1 3,512 1,7973 0,104 1,698
21,2 7,001 -0,4033 0,133 2,336 21,3 5,642 2,0865 0,105 1,720
30,1 4,572 1,6251 0,098 1,254 29,1 4,498 0,1769 0,098 1,503
35,2 3,015 -1,2441 0,088 1,002 37,4 3,683 0,3856 0,122 2,335
41,1 7,131 -1,5085 0,158 3,299 42,9 6,322 -1,8996 0,139 3,016
51,8 8,819 -1,4532 0,170 3,865 51,8 8,666 -1,1360 0,202 6,555
66,4 7,792 2,6537 0,164 3,580 61,2 7,619 0,6182 0,123 2,371
103,3 16,334 1,6550 0,279 10,972 103,1 13,937 1,2711 0,300 15,256

*184,1 7,398 -2,7499 0,217 7,589

Zmiany aktywności Słońca w latach 1600-2100; 1600-1700 – rekonstrukcja, 2011-
2100 – prognoza przedstawia rys.1. Aktywność Słońca w latach 1700-2010 cechuje się 
tendencją rosnącą 9,19/100 lat.

Rys. 1. Zmiany aktywności Słońca W (liczb Wolfa) w latach 1600-2100 – z rekonstrukcją 
w latach 1600-1748 i prognozą na lata 2011-2100

Fig. 1. Changes in solar activity (W, Wolf number) between 1600 and 2100, with 
a reconstruction for the period 1600-1748 and a forecast for 2011-2100

Zmiany opadów atmosferycznych w Warszawie (Okęcie) i liczb Wolfa w latach 1951-
2010 wykazują duże podobieństwo (rys. 2). Zależność sum opadów w Warszawie (Okę-
cie) od liczb Wolfa w latach 1951-2010 opisują wielomiany regresji trzeciego stopnia 
(rys.3):
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Zima P = -0,000027W3 + 0,009904W2 - 0,996161W + 104,908037
Lato P = -0,000175W3 + 0,053240W2 - 4,471966W + 282,82

Na ogół przy bardzo małych liczbach Wolfa sumy opadów są duże, maleją w prze-
dziale 0-50, następnie rosną ze wzrostem liczby plam słonecznych.

Rys. 2. Zmiany opadów atmosferycznych w Warszawie-Okęcie (P) i liczb Wolfa (W) w zimie i lecie (1951-2010)
Fig. 2. Changes of precipitation totals at Warsaw- Okęcie (P) and Wolf numbers (W) in winter and summer 

(1951-2010)

Rys. 3. Korelacja sum opadów w Warszawie (Okęcie) i liczb Wolfa w zimie i lecie (1950-2010)
Fig. 3. Correlation of the precipitation values in Warsaw (Okęcie) and Wolf numbers in winter 

and summer (1950-2010)

Aktywność Słońca zależy od koncentracji masy planet w Układzie Słonecznym, tj. od 
momentów bezwładności planet względem Słońca (B) i względem płaszczyzny ekliptyki 
(Bz) (podzielonych przez m):
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gdzie: mi, ri – masa i odległość i-tej planety od Słońca, m –masa wszystkich planet US, 
zi – odległość i-tej planety od płaszczyzny ekliptyki. Jako jednostkę przyjęto promień 
Słońca w potędze drugiej (Ro

2).
Ich wartości wyznaczono z wielomianów opisujących zmiany wiekowe parametrów 

orbit Ziemi i innych planet (Reznikow, 1982).



387

Synchroniczne są na ogół wahania w przebiegach wiekowych aktywności Słońca i 
momentu bezwładności planet Układu Słonecznego względem płaszczyzny ekliptyki (Bz). 
Aktywność Słońca jest na ogół większa przy większym wskaźniku koncentracji masy 
(-Bz) planet (mniejszym momencie bezwładności planet Bz) względem płaszczyzny eklip-
tyki (rys. 4). Mało prawdopodobne jest, że synchroniczność wahań liczb Wolfa i -Bz jest 
przypadkowa.

Rys. 4. Zmiany liczb Wolfa w latach 1500-1993 w odniesieniu do momentu bezwładności planet Układu 
Słonecznego względem ekliptyki (-Bz)(1500-2100) (średnie konsekutywne 11-letnie)

Fig. 4. Changes of Wolf numbers in 1500 and 1993, relative of inertia (-Bz) of the planet mass in the Solar 
System in relation to the ecliptic (1500-2100)(11- year running average)

Interesujące są synchroniczne wahania przyrostów szerokości słoi sosny Pinus sylve-
stris w Karhunpesakivi (1398-1993) i wskaźnika koncentracji masy planet (-Bz) w latach 
1500-1993 (rys. 5). Minima szerokości słoi tej sosny wskazujące największe ochłodzenia 
klimatu w Europie przypadają na minima koncentracji masy planet względem ekliptyki 
(-Bz)min.

Rys. 5. Zmiany szerokości słoi sosny Pinus sylvestris w Karhunpesakivi (Finlandia,1398-1993) i wskaźnika 
(-Bz) koncentracji masy planet względem ekliptyki (1500-2500)

Fig. 5. Changes in the widths of the Scots pine tree rings Pinus sylvestris in Karhunpesakivi (Finland, 
1398-1993) and the coefficient (-Bz) of concentration of the planetary mass in relation to the ecliptic 

(1500-2500)

Z momentem bezwładności planet względem Słońca (B) są skorelowane szerokości 
słoi innych drzew rosnących w Europie (Stopa-Boryczka i in., 2007) np. słoje Pinus si-
lvestris (Fortfjorddalen – Norwegia, 877-1994 (rys.6).
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Rys. 6. Synchroniczne wahania j szerokości słoi sosny z Forfjordaalen (Norwegia) i momentu bezwładności 
planet (B) w latach 1700-2010

Fig. 6. Synchronous fluctuations in the average tree ring width of Scots pine (Forfjordalen, Norway) and 
of inertia (B) of the planet mass in the Solar System from 1700-2010

Z aktywnością Słońca w latach 1700-2010 są skorelowane szerokości słoi drzew ro-
snących w Europie (Stopa-Boryczka i in., 2007)(rys.7). Z liczbami Wolfa porównano śred-
nie słoje z pięciu europejskich drzew: Pinus silvestris (Fortfjorddalen – Norwegia, 877-
1994, Picea abies (Falkenstein – Niemcy, 1540-1995, Fodara Vedla – Włochy, 1598-1990, 
Stonnglandes – Norwegia, 1403-1997) i Larix decidua (Pinega – Rosja, 1578-1990). 
Współczynnik korelacji R = 0,236 jest istotny na poziomie 0,05 (wg testu t-Studenta).

Rys. 7. Synchroniczne wahania średniej szerokości słoi 5 drzew rosnących w Europie i liczb Wolfa w 
latach 1700-2010 (średnie konsekutywne 11- letnie)

Fig. 7. Synchronous fluctuations in the average tree ring width of 5 trees in Europe and Wold numbers 
from 1700-2010 (11- year running mean)

Zależność opadów atmosferycznych od Oscylacji 
Północnoatlantyckiej

Na klimat w Polsce duży wpływ mają wahania temperatury wód Oceanu Atlantyckie-
go – zmiany Oscylacji Północnoatlantyckiej (Marsz,1999).

O zależności opadów atmosferycznych w Warszawie (Okęcie) od Oscylacji Północ-
noatlantyckiej świadczą na ogół synchroniczne wahania sum opadów i wskaźnika NAO 
w latach 1951-2010 w zimie i w lecie (-NAO) (rys. 8).

Korelacja opadów i wskaźnika NAO jest ujemna, w zimie R = -0,138 , a w lecie – 
R = -0,250 (wartość krytyczna R 0,05 = 0,255). W zimie temperatura jest wyższa przy więk-
szej składowej północnej poziomego gradientu ciśnienia, a w lecie – mniejsza (rys. 9).



389

Rys. 8. Zmiany opadów atmosferycznych (P) w Warszawie-Okęcie i wskaźnika NAO w zimie i -NAO) w lecie 
(1951-2010)

Fig. 8. Changes of pecipitation values at Warsaw- Okęcie (P) and NAO index in winter and –NAO in summer 
(1951-2010)

Rys. 9. Korelacja sum opadów w Warszawie (Okęcie) i wskaźnika NAO w zimie i lecie (1950-2010) 
Fig. 9. Correlation of the precipitation totals in Warsaw (Okęcie) and NAO idex bers in winter and 

summer (1950- 2010)

Sprawdzalność prognoz opadów atmosferycznych we Wrocławiu 
według pomiarów w latach 1859-1979

1. W modelu wiekowych zmian opadów (Boryczka, 1984, wzór 143, s. 189) uwzględnio-
no interferencję 6 cykli o długościach Θ1 = 1 rok, Θ2 = 11,2 lat, Θ3 = 22 lat, Θ4 = 18,6 lat , 
Θ5 = 75 lat i Θ6 = 230 lat oraz dodatkowo modulację cyklu rocznego o częstości W1 = 2π 
przez cykle o częstościach mniejszych:

22 
2π

=W3 , 
57 

2π
=W5  , 

230
2π

=W6  (czyli W1 + Wj, W1 - Wj).

Zmiany miesięcznych sum opadów atmosferycznych we Wrocławiu opisuje wzór em-
piryczny:

y = f(t) = 50,67 + 25,5sin(2πt - 2,168) + 0,4956sin(2πt/11 - 1,754) + 0,6749sin(2πt/22 + 2,752) +
+ 1,33sin(2πt/18,6 - 2,102) + 3,325sin(2,94 + 2πt/75) + 2,613sin(2πt/230 - 2,9695) + 1,74sin(6,8554t + 2,346) +
+ 0,7206sin(5,712t + 2,031) + 0,8572sin(6,56886t + 1,017) + 1,46sin(5,3976t - 0,7214) + 0,82689sin(6,367t + 2,479) +
 + 1,315sin(6,1994t + 1,426) + 2,722sin(6,3105t - 0,5185) + 3,008sin(6,2559t + 1,77)

Model ten otrzymano na podstawie zmierzonych sum miesięcznych opadów atmosfe-
rycznych we Wrocławiu (Δt = 0,0833) w latach 1779-1979. Cechuje się on dużym współ-
czynnikiem korelacji wielokrotnej R = 0,512 i małym błędem standardowym δ = 27,70 mm 
(n = 1452).

Zmiany szerokości słoi dębu w Bodense (Holandia) w latach 1400-1993 w odniesie-
niu do wahań opadów atmosferycznych w lipcu w 1000-leciu 1500-2500, według mode-
lu z = f(t) przedstawiono na rys. 10.
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Rys. 10. Zmiany szerokości słoi dębu w Bodense (Holandia) w latach 1500-1993 w odniesieniu 
do wahań opadów atmosferyznych w 1000-leciu 1500-2500, według modelu y = f(t) (lipiec)
Fig. 10. Changes in the widths of the oak tree rings in Bodensee (The Netherlands) in the 
years 1500-1993 relative to precipitation totals fluctuations in year in the millennium 1500-

2500, based on the model y = f(t) (July)

Z modelu y = f(t) można obliczyć sumy opadów w kolejnych miesiącach, wstawiając 
odpowiedni czas t. Żeby zweryfikować prognozy opracowane według tego modelu (30 
lat temu) obliczono sumy miesięczne opadu wstawiając do wzoru czas: t - 1858 + Δt, gdzie 
Δt =        0,0833, np. styczeń – t - 1858 + 0,0833, lipiec – t - 1858 + 0,5833, a średnia roczna suma 
yśr (tśr = -c1/2π).

Porównano miesięczne sumy opadów zmierzone we Wrocławiu w 30-leciu 1981-2010 
i prognozowane według modelu y = f(t)(rys. 11-13). Na ogół minima i maksima roczne 
miesięcznych sum opadów zmierzonych P i prognozowanych f(t) pokrywają się.

Weryfikacja obecna modelu „rekonstrukcyjno-prognostycznego” polega przede 
wszystkim na porównaniu 30-letniej serii wyników pomiarów opadów we Wrocławiu w 
styczniu i lipcu (średnich konsekutywnych 3-letnich) (P) z wartościami prognozowanymi 
y = f(t) na lata 1980-2010 (rys. 14-15).

Na ogół dobra jest zgodność między sumami miesięcznymi pomiarów opadów atmos-
ferycznych (P) we Wrocławiu i prognozami y = f(t). Związek między zmierzonymi suma-
mi opadów (y°C) i prognozowanymi (x°C) opisuje prosta regresji o dodatnim współczyn-
niku regresji a = 0,819 mm/mm i współczynniku korelacji R = 0,449, istotnym na pozio-
mie 0,01 (R 0,01 < 0,254, n = 181, według testu t-Studenta).
2. Trend czasowy y = F(t)(Boryczka, 1993, wzór 25’, str. 303 i 309) sum miesięcznych 
(średnich konsekutywnych 12-miesięcznych: I, II, …XII; II, III, …, I, itd) opadów atmos-
ferycznych we Wrocławiu wyznaczono na podstawie danych z lat 1859-1979). Określa 
on interferencję 15 cykli obecnych w widmach, wyznaczonych metodą sinusoid regresji 
z odstępem czasu ΔΘ = 0,0833 roku w przedziale 0,25-250 years:
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Rys. 11. Porównanie miesięcznych sum opadów we Wrocławiu w 10-leciu 1981-1990 i 
prognozowanych według modelu y = f(t)

Fig. 11. Comparison of average monthly precipitation totals in Wrocław in the 10-year period 
1981-1990 and predicted totals based on the model y = f(t)

Rys. 12. Porównanie miesięcznych sum opadów we Wrocławiu w 10-leciu 1991-2000, i 
prognozowanych według modelu y = f(t)

Fig. 12. Comparison of average monthly precipitation totals in Wrocław in the 10-year period 
1991-2000 and predicted totals based on the model y = f(t)

Rys. 13. Korelacja zmierzonych we Wrocławiu miesięcznych sum opadów atmosferycznych 
(y) w latach 1980-1997 i prognozowanych (x)

Fig. 13. Correlation of the average monthly precipitation totals in Wrocław with those forecast 
(x) (1980-1997)
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y = F(t) = 47,76 + 0,02089t + 2,874sin(-0,9093 + 2πt/3,25) + 3,036sin(-1,468 + 2πt/3,67) +
+ 1,695sin(1,815 + 2πt/4,00) + 1,551sin(2,857 + 2πt/4,33) + 1,416sin(-2,612 + 2πt/4,58) +
+ 0,8331sin(-0,5074 + 2πt/4,75) +2,907sin(-0,5399 + 2πt/5,00) + 1,748sin(1,824 + 2πt/6,17) +
+ 1,398sin(0,3128 + 2πt/7,17) + 2,242sin(1,14 + 2πt/7,92) + 2,734sin(1,884 + 2πt/9,83) +
+ 0,508sin(-0,6717 + 2πt/14,67) + 2,046sin(1,611 + 2πt/16,83) + 2,455sin(2,866 + 2πt/41,83) +
+ 2,358sin(2,633 + 2πt/73,08)

Cykle te są istotne na poziomie 0,05 według testu Fishera-Snedecora. Cyklami Θ o 
największych współczynnikach korelacji i amplitudach są: 3,67 lat (R = 0,259, 
b = 38,28mm), 5,00 lat (R = 0,268, b = 39,60 mm), 9,83 lat (R = 0,256, b = 37,92 mm), 41,83 
lat (R = 0,242, b = 35,64 mm) i 73,08 lat (R = 0,210, b = 33,0 mm).

Trend czasowy y = F(t) cechuje się dużym współczynnikiem korelacji wielokrotnej 
R = 0,713 i błędem standardowych d = 6159 i statystyką Fishera-Snedecora Fobl = 47,07.

Prognozowane wartości obliczono wstawiając odpowiedni czas (t + Δt, gzie t = 0 to rok 
1858)(rys. 14-18):

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0,083 0,167 0,250 0,333 0,417 0,500 0,583 0,666 0,750 0,833 0,916 1,000

Rys. 14. Porównanie zmierzonych w styczniu (średnich konsekutywnych 3-letnich) sum 
opadów atmosferycznych w styczniu we Wrocławiu z prognozami (1980-2035) według 

modelu y = f(t)
Fig. 14. Comparison of measured precipitation in Wrocław in January (3-year running 

average) with forecasts (1980-2035) prognostic model y = f(t)

Rys. 15. Porównanie zmierzonych w lipcu (średnich konsekutywnych 3-letnich) sum opadów 
atmosferycznych w lipcuu we Wrocławiu z prognozami (1980-2035) według modelu y = f(t)
Fig. 15. Comparison of measured July precipitation values at Warsaw-Okęcie (average of 3 

consecutive years) with forecasts (1980-2035) prognostic model y = f(t)
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Współczynnik korelacji (R = 0,395) zmierzonych miesięcznych sum opadów we Wro-
cławiu w latach 1980-1996 i prognozowanych według modelu y = F(t) jest istotny na po-
ziomie 0,01(n = 169).

Rys. 16. Porównanie zmierzonych (średnich konsekutywnych 12-miesięcznych) sum opadów 
atmosferycznych we Wrocławiu (1950-1997) z prognozowanymi (1980-2067) według modelu 

y = F(t)
Fig. 16. Comparison of measured precipitation totals at Wrocław (1950-1997) (12-year 

running average) with forecasts (1980-2067) prognostic model y = F(t)

Rys. 17. Porównanie zmierzonych P (średnich konsekutywnych 36-miesięcznych) sum 
opadów atmosferycznych we Wrocławiu z prognozami (1980-2000) według modelu y = F(t)
Fig. 17. Comparison of measured precipitation totals P at Wrocław (36-month running 

average) with forecasts (1980-2000) prognostic model y = F(t)

Rys. 18. Korelacja zmierzonych we Wrocławiu miesięcznych sum (średnich konsekutywnych 
36-miesięcznych) atmosferycznych (y) w latach 1980-1996 i prognozowanych (x)

Fig. 18. Correlation of the measured precipitation values (average of consecutive 36 month 
periods) in Wrocław with those forecast (x) (1980-1997)
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Sprawdzalność prognoz opadów atmosferycznych w Warszawie 
według pomiarów w latach 1813-1979

1. Trend czasowy y = F(t) (Boryczka, 1993, wzór 22’, str. 301 i 306) opisuje zmiany mie-
sięcznych sum opadów atmosferycznych w Warszawie. Na przykład wzór empiryczny 
uwzględnia interferencję 5 cykli temperatury: lat wyznaczonych na podstawie wyników 
pomiarów w latach 1813-1979:

y = F(t) = 46,86 + 0,00336t + 8,393sin(-0,7807 + 2πt/0,5) + 21,03sin(-2,209 + 2πt) + 2,327sin(-0,9353 + 2πt/1,25) + 
+ 2,27sin(2,665 + 2πt/1,75) + 1,928sin(1,106 + 2πt/2,5) + + 2,412sin(-1,323 + 2πt/2,83) + 3,072sin(2,338 + 2πt/3,5) +
+ 1,282sin(1,613 + 2πt/4,25) + 3,215sin(1,74 + 2πt/5,33) + 2,466sin(-1,97 + 2πt/6) + 2,288sin(-2,347 + 2πt/11,67) +
+ 2,88sin(0,8387 + 2πt/16,33) + 2,251sin(0,9387 + 2πt/19,17) ++2,204sin(3,019 + 2πt/57,33) +
+ 2,23sin(-0,6612 + 2πt/114)
Porównano miesięczne sumy opadów zmierzone w Warszawie w 30-leciu 1981-2010 

i prognozowane według modelu y = F(t) (rys. 19-23). Na ogół minima i maksima roczne 
miesięcznych sum opadów zmierzonych P i prognozowanych f(t) pokrywają się.

Rys. 19. Porównanie miesięcznych sum opadów w Warszawie w latach 1981-1990 zmierzonych 
na Okęciu (P) i prognozowanych według modelu y = F(t)

Fig. 19. Comparison of average monthly precipitation values in Warsaw in the period 1981-1990, 
measured in Okęcie and predicted totals based on the model y = F(t)

Rys. 20. Porównanie miesięcznych sum opadów w Warszawie w latach 1991-2000 zmierzonych 
na Okęciu (P) i prognozowanych według modelu y = F(t)

Fig. 20. Comparison of average monthly precipitation values in Warsaw in the period 1991-2000, 
measured in Okęcie and predicted totals based on the model y = F(t)

Współczynnik korelacji (R = 0,333) zmierzonych miesięcznych sum opadów w War-
szawie w latach 1980-2010 i prognozowanych według modelu y = F(t) jest istotny na po-
ziomie < 0,01 (n = 337).
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Rys. 21. Porównanie miesięcznych sum opadów w Warszawie w latach 2001-2010 zmierzonych 
na Okęciu (P) i prognozowanych według modelu y = F(t)

Fig. 21. Comparison of average monthly precipitation values in Warsaw in the period 2001-2010, 
measured in Okęcie and predicted totals based on the model y = F(t)

Rys. 22. Korelacja zmierzonych w Warszawie (Okęcie) miesięcznych sum opadów 
atmosferycznych (y) w latach 1980-2010 i prognozowanych (x)

Fig. 22. Correlation of the measured precipitation values in Warsaw with those forecast (x) 
(1980-2010)

Rys. 23. Porównanie miesięcznych sum opadów w Warszawie (Okęcie) w latach 2000-2010 
zmierzonych na Okęciu (P) i prognozowanych według modelu y = f(t)

Fig. 23. Comparison of average monthly precipitation values in Warsaw in the period 2000-2010, 
measured in Okęcie and predicted totals based on the model y = f(t)

2. Trend czasowy P = F(t) (Boryczka, 1993, wzór 23’ str. 302 i 307) opisuje zmiany śred-
nich konsekutywnych 12- miesięcznych sum opadów atmosferycznych (Pi) w Warszawie 
(t = 0 to rok 1812, suma roczna = 12Pi). Na przykład, wzór empiryczny uwzględnia inter-
ferencję cykli opadów, wyznaczonych na podstawie wyników pomiarów w latach 
1813- 1979 (rys. 24-28):



396

y = F(t) = 47,26-0,00077t + 2,681sin(-3,088 + 2πt/3,5) + 1,644sin(1,569 + 2πt/3,92) ++ 2,539sin(2,529 + 2πt/4,25) +
+ 1,645sin(-2,145 + 2πt/4,42) + 1,881sin(-1,592 + 2πt/4,83) + 1,542sin(0,8651 + 2πt/5,08) +
+ 2,96sin(2,254 + 2πt/5,33) + 2,4661sin(-1,551 + 2πt/6) + 1,131sin(2,569 + 2πt/9,67) +
+ 2,196sin(-2,184 + 2πt/11,67) + 2,664sin(-0,6709 + 2πt/16,33) + 2,331sin(1,143 + 2πt/19,33) + 
+ 1,692sin(2,77 + 2πt/22,25) + 2,264sin(2,883 + 2πt/56,42) + 2,097sin(-0,6283 + 2πt/112,5)

Rys. 24. Zmiany szerokości słoi dębu w Bodense (Holandia) w latach 1800-1993 w odniesieniu 
do wahań opadów atmosferycznych według modelu y = F(t)

Fig. 24. Changes in the widths of the oak tree rings in Bodensee (The Netherlands) in the years 
1800-1993 relative to precipitation fluctuations based on the model y = F(t)

Rys. 25. Porównanie średnich konsekutywnych 12- miesięcznych sum opadów w Warszawie w 
latach 1950-2010 zmierzonych na Okęciu (P) i prognozowanych według modelu y = F(t)

Fig. 25. Comparison of average monthly precipitation values (12- month running mean) in Warsaw 
in the period 1950-2010, measured in Okęcie and predicted totals based on the model y = F(t)

Rys. 26. Porównanie sum rocznych opadów (średnich konsekutywnych 3-letnich) w Warszawie 
w latach 2001-2010 zmierzonych na Okęciu (P) i prognozowanych według modelu y = F(t)

Fig. 26. Comparison of average year precipitation values (12-month running mean) in Warsaw 
in the period 2001-2010, measured in Okęcie and predicted totalss based on the model y = F(t)
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Rys. 27. Korelacja zmierzonych w Warszawie (Okęcie) miesięcznych sum opadów atmosferycznych 
(średnich konsekutywnych 3- letnich , y) w latach 1981-1990 i prognozowanych (x)

Fig. 27. Correlation of average monthly precipitation totals (3-year running average, y) in Warsaw 
(Okęcie) with those forecast (x) (1981-1990)

Współczynnik korelacji (r = 0,515) zmierzonych miesięcznych sum opadów w War-
szawie w latach 1981-1990 i prognozowanych według modelu y = F(t) jest istotny na po-
ziomie 0,01(n = 85).

Rys. 28. Porównanie sum rocznych opadów (średnich konsekutywnych 3-letnich) w Warszawie 
zmierzonych na Okęciu (P) w latach 1980-2010 i prognozowanych według modelu y = F(t)

Fig. 28. Comparison of average yearly precipitation values (3-year running mean) i n Warsaw 
in the period 2001-2010, measured in Okęcie and predicted totals based on the model y = F(t)

Sprawdzalność prognoz opadów atmosferycznych w Warszawie 
według pomiarów w latach 1813-1990

Porównano także zmierzone sumy opadów atmosferycznych w Warszawie (Okęcie) 
w różnych przedziałach czasu (rok, lato, zima) z prognozowanymi na lata 1990-2067. Wa-
hania zmierzonych sum opadów atmosferycznych w Warszawie-Okęcie (średnich konse-
kutywnych 3-letnich) i prognozowanych sum opadów na lata 1991-2010 (według mode-
lu T = F(t)) są skorelowane (rys. 29-31).

Trend czasowy y = F(t) średnich rocznych sum opadów w Warszawie (ze składnikiem 
liniowym) jest wypadkową nakładania się 5 cykli, w tym najdłuższych 58 i 112 lat:

y = F(t) = 562,5-0,02481t  + 28,22sin(-1,449 + 2πt/6) + 32,02sin(-1,113 + 2πt/16) + 27,59sin(0,8765 + 2πt/19) +
+ 26,99sin(-3,018 + 2πt/58) + 26,73sin(-0,6907 + 2πt/112)

Współczynnik korelacji średnich konsekutywnych 3-letnich sum rocznych opadów at-
mosferycznych w Warszawie (Okęcie) z prognozami (1990-2010) według modelu y = F(t) 
wynosi R = 0,277 < r0,10.
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Rys. 29. Porównanie zmierzonych (średnich konsekutywnych 3-letnich) sum rocznych opadów 
atmosferycznych w Warszawie (Okęcie) z prognozami (1990-2067) według modelu y = F(t)

Fig. 29. Comparison of measured yearly precipitation totals at Warsaw (Okęcie) (3-year running 
average) with forecasts (1990-2067) prognostic model y = F(t)

Trend czasowy y = F(t) średnich sum opadów atmosferycznych w Warszawie w lecie 
(ze składnikiem liniowym) jest wypadkową nakładania się 5 cykli, w tym najdłuższych 
54 i 122 lat:

y = F(t) = 222,9-0,05795t + 25,24sin(-1,746 + 2πt/6) + 15,94sin(-1,717 + 2πt/9) + 18,91sin(-0,3448 + 2πt /13) +
+ 9,429sin(1,822 + 2πt/54) + 8,035sin(1,077 + 2πt/122)

Rys. 30. Porównanie zmierzonych w lecie (średnich konsekutywnych 3-letnich) sum opadów 
atmosferycznych w Warszawie (Okęcie) z prognozami (1990-2067) według modelu y = F(t)

Fig. 30. Comparison of measured summer precipitation totals at Warsaw (Okęcie) (3-year 
running average) with forecasts (1990-2067) prognostic model y = F(t)

Rys. 31. Porównanie zmierzonych w zimie (średnich konsekutywnych 3-letnich) sum opadów 
atmosferycznych w Warszawie (Okęcie) z prognozami (1990-2067) według modelu y = F(t)

Fig. 31. Comparison of measured winter precipitation totals at Warsaw (Okęcie) (3-year running 
average) with forecasts (1990-2067) prognostic model y = F(t)

Współczynnik korelacji (R = 0,346) średnich konsekutywnych 3-letnich sum opadów 
atmosferycznych w lecie w Warszawie (Okęcie) z prognozami (1990-2067) według mo-
delu y = F(t) jest istotny i na poziomie 10 % według testu t-Studenta.
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Trend czasowy P = F(t) średnich sum opadów atmosferycznych w Warszawie w zimie 
(ze składnikiem liniowym) jest wypadkową nakładania się 4 cykli, w tym najdłuższych 
53 i 100 lat:

y = F(t) = 93,11-0,03897 t + 11,2sin(-1,024 + 2πt/10) + 8,672sin(1,524 + 2πt/21) + 15,83sin(2,623 + 2πt/53) +
+ 9,643sin(-1,131 + 2πt/100)

Współczynnik korelacji (R = 0,289) średnich konsekutywnych 3-letnich sum opadów 
atmosferycznych w zimie w Warszawie (Okęcie) z prognozami (1990-2067) według mo-
delu y = F(t) jest zbliżony do poziomu istotności 10% według testu t-Studenta.

Weryfikacja prognoz zmian klimatu półkuli 
północnej od 11 0977 BP do 40 000 AD

Prognozy według promieniowania słonecznego na równoleżniku φ = 65°N
Żeby wskazać przyczyny wahań klimatu Ziemi w przeszłości i prognozować zmiany 

temperatury obliczono dobowe sumy promieniowania słonecznego na równoleżniku 65°N. 
W obliczeniach sum promieniowania słonecznego w miesiącach od marca do wrze śnia 
(III-IX) przyjęto zmiany parametrów orbity Ziemi (Milankovič, 1930) o dłuższym okre-
sie zmian spłaszczenia orbity. Uwzględniono długość okresów: mimośrodu – 100 000 lat, 
kąta nachylenia osi Ziemi – 40 000 i położenia peryhelium – 21 000 lat. Przyjęto, że mi-
mośród e eliptycznej orbity Ziemi w cyklu 100 000 lat zmienia się od 0 do 0,066 (obec-
nie e = 0,017), a nachylenie ekliptyki do równika ε w cyklu 40 000 lat zmienia się od 
21°58’ do 24°36’ (obecnie ε = 23°30’). W obliczeniach zastosowano wielomiany określa-
jące zmiany czasowe (t = 0 – rok 1950) parametrów orbity Ziemi (Reznikov, 1982).

Okresy zbliżone tj. 23 000, 42 000 i 100 000 lat wykryto później w zmianach izotopu 
tlenu δ18O zawartego w węglanach wapnia osadów głębokomorskich (Hays i inni, 1976).

Geologicznym uzasadnieniem tej okresowości są rytmy: zasięgu lodowców, zmiany 
poziomu oceanów, aktywności sejsmicznej, wulkanicznej, zmiany położenia zwrotników 
– o długości 40 700 lat (Maksimov, 1972).

Główne ekstrema (minima i maksima) sum promieniowania słonecznego w szeroko-
ści geograficznej φ = 65°N w tych miesiącach zgadzają się z datami kolejnych glacjałów 
i in terglacjałów (ekstremami zawartości izotopu tlenu δ18O). Na przykład, ostatnie głębo-
kie minimum sum promieniowania słonecznego Imin = 5971 MJ/m2 (tmin = -21500) przy-
pada na czas ostatniej fazy zlodowacenia w Europie. Maksimum lokalne sum promienio-
wania słonecznego Imax = 6813 MJ/m2, które wystąpiło w czasie tmax = -10 500 lat wska-
zuje holoceńskie ocieplenie klimatu na półkuli północnej (rys. 32).

Prognozy według izotopu tlenu δ18O w rdzeniu lodowym (z wyspy Devon)
Analogiczne wnioski wynikają z badań zawartości izotopu tlenu δ18O w rdzeniu lodo-

wym z Wyspy Island. W widmie izotopu tlenu δ18O w rdzeniu z wyspy Devon obecne 
okresy Θ (istotne na poziomie 5%): 4500, 4700, 6200, 7300, 800, 11300, 16700, 24700, 
45900 lat oraz Θ = 86100 lat. Wskaźnik izotopu tlenu δ18O cechuje się trzema okresami: 
24700 lat, 45900 lat i 86400 lat – zbliżonymi do okresów zmian długości ekliptycznej pe-
rihelium, na chylenia płaszczyzny orbity i mimośrodu eliptycznej orbity Ziemi.
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Rys. 32. Zmiany izotopu tlenu δ18O (Wyspa Devon) i interferencja cykli f(t) w przedziale czasu 
-110977 < t < 40000 lat

Fig. 32. Changes of isotope δ18O (Devon Island) and interference of cycles f(t) and solar radiation 
in the timeframe: -110977 < t < 40000 years

Interferencję cykli zawartości izotopu tlenu w rdzeniu lodowym δ18O określono z po-
minięciem skład nika liniowego (at = 0, t = 0 – rok 1950). Wypadkową interferencji cykli 
izotopu tlenu f(t) w latach: od t = -110977 lat temu z prognozą do t = 40 000 lat przedsta-
wia rys. 32. Minima tmin zawartości izotopu tlenu δ18O w rdzeniu lodowym wska zują 
największe ochłodzenia klimatu na Półkuli Północnej, a maksima tmax – ocieplenia.

Na uwagę zasługuje zbieżność prognozowanych wartości izotopu tlenu δ18O = f(t) 
i sum promieniowania słonecznego z wyprzedzeniem 40 000 lat (t = 0, 1900 AD). Z prze-
biegów sum promieniowania słonecznego na równoleżniku φ = 65°N wynika, że w naj-
bliższych stuleciach można oczekiwać gwałtownego ochłodzenia klimatu (kolejne go zlo-
dowacenia Ziemi).

Podsumowanie
Synchroniczność wahań zmierzonych sum opadów atmosferycznych w Warszawie 

(Okęcie) i Wrocławiu i prognozowanych na lata 1980-2010 (z wyprzedzeniem 31 lat) 
świadczy o poprawności zastosowanych metod badań okresowości i prognozowania.

Z weryfikacji prognoz opadów na przykładzie Warszawy i Wrocławia wynika, że wy-
kryte dawniej okresy opadów można było ekstrapolować poza przedział aproksymacji 
(przedział pomiarów).

Najdłuższe cykle około 100 i 200-letnie opadów atmosferycznych, wyznaczone na 
podstawie niezbyt długiej serii pomiarów (ok. 200 lat) okazały się później wiarygodne, 
bowiem są one obecne w kilkuset letnich ciągach chronologicznych szerokości słoi drzew 
rosnących w Europie i substancji organicznych zdeponowanych w osadach polskich je-
zior oraz parametrów Układu Słonecznego.

Ważnym problemem do rozwiązania w XXI wieku jest nadal identyfikacja natural-
nych i antropogenicznych przyczyn zmian klimatu Ziemi, w szczególności Europy (i Pol-
ski). Jest nim określenie składników okresowych (deterministycznych) oraz antropoge-
nicznych w seriach pomiarowych, a także mechanizmów przenoszenia oddziaływań czyn-
ników astronomicznych do atmosfery Ziemi.

W bieżącym stuleciu prawdopodobnie rozstrzygnie się, czy będzie postępować nadal 
globalne ocieplenie klimatu spowodowane wzrostem aktywności Słońca (stałej słonecz-
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nej) i spadkiem zawartości pyłów wulkanicznych w atmosferze oraz efektem cieplarnia-
nym (emisją CO2.). Nie wiadomo, czy nastąpi głębokie naturalne ochłodzenie, progno-
zowane na podstawie minimów wypadkowej interferencji cykli aktywności Słońca i cy-
kli zawartości pyłów wulkanicznych w atmosferze, czy też nadal – ocieplenieπ

Weryfikacja prognoz temperatury powietrza na półkuli północnej, na podstawie bar-
dzo długich cykli zmian sum promieniowania słonecznego i izotopu tlenu δ18O zawarte-
go w rdzeniach lodowych Arktyki wymaga dalszych badań okresowych zmian parame-
trów orbity Ziemi, pokrywy lodowej Arktyki i substancji organicznych zdeponowanych 
w morzach i jeziorach (rys.32).
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Streszczenie
Zweryfikowano prognozy opadów atmosferycznych powstałe w Zakładzie Klimato-

logii UW, podejmowane kilkakrotnie (przez J. Boryczkę ze współautorami) na podstawie 
najdłuższej w danym czasie serii obserwacyjnej z Wrocławia i Warszawy, tj. od 1859 i 
1813 roku. Porównano zmierzone sumy opadów atmosferycznych we Wrocławiu i War-
szawie (Okęcie) w latach 1951-2010 z prognozowanymi z wyprzedzeniem 31 lat i 20 lat. 
Dobrą sprawdzalnością cechują się prognozy opadów we Wrocławiu i Warszawie na lata 
1980-2010 i 1991-2010 z 1984, 1993 i 2000 roku, według cykli wykrytych metodą „si-
nusoid regresji” w seriach wyników pomiarów. Ta pozytywna ocena prognoz wynika z 
synchronicznych przebiegów wieloletnich wartości zmierzonych i obliczonych (wypad-
kowa interferencji cykli), a także z istotnych statystycznie związków korelacyjnych (na 
poziomie ufności 95%). Prognozy zmian klimatu np. półkuli północnej wynikające z in-
terferencji długich cykli promieniowania słonecznego oraz cykli zawartości izotopu tle-
nu δ18O w rdzeniach lodowych Arktyki δ18O wymagają dłuższych serii pomiarów.

Słowa kluczowe: opady atmosferyczne, liczby Wolfa, erupcje wulkaniczne, widmo, 
okres, interferencja, prognozy, słoje drzew

Summary
Verification of forecasts of periodic changes precipitation of Warsaw in the period 

1779-2010
This paper offers a verification of the precipitation forecasts developed at the Depart-

ment of Climatology of the University of Wroclaw and Warsaw (by J. Boryczka and co-au-
thors) as part of a series of observations in Warsaw that commenced in 1779. The precipi-
tation recorded at Wroclaw and Warsaw (Okęcie) in 1951-2010 were compared with tho-
se predicted for the period 1980-2010 and 1991-2010, i.e. 31 and 20 years in the future. 
Accurate predictions of in Wroclaw and Warsaw in 1980-2010 and 1991-2010 from 1984, 
1993 and 2000 were obtained by using the cycles identified by applying the sinusoidal re-
gression method to a series of monitoring results. The good accuracy of these forecasts is 
a result of a similar progression of measured and forecast values over a number of years. 
The prediction of climate change, for example in the Northern Hemisphere caused by in-
terference of long solar radiation cycles as well as variations in the concentrations of the 
δ18O oxygen isotope in the Arctic ice cores, requires a larger series of data points.

Key words: precipitation, Wolf numbers, spectrum, period, interference, forecast, tree 
ring
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X. O REALNOŚCI OKRESÓW I TENDENCJI ZMIENNYCH 
KLIMATOLOGICZNYCH

Jerzy B O R Y C Z K A
Metody badań okresowości klimatu

W identyfikacji przyczyn naturalnych wahań klimatu ogromne znaczenie ma wykry-
cie okresów zmiennych klimatologicznych: cyrkulacji atmosferycznej, temperatury po-
wietrza, opadów atmosferycznych, odpływów rzek, poziomu mórz itp. (skutków) i okre-
sów ich przyczyn (zmiennych astronomicznych i geologicznych).

W przybliżeniu powinny być spełnione dwie zasady identyfikacyjne cykli:
1. Okresy sinusoidalnych zmian skutków i domniemanych przyczyn mają zbliżo-

ną długość,
2. Wahania sinusoidalne skutków i domniemanych przyczyn są synchroniczne, tj eks-

trema (maksima i minima ) występują w tym samym czasie.
Warunki te spełnione są na ogół w przypadkach dobowych wahań zmiennych kli-

matycznych wywołanych ruchem obrotowym Ziemi o okresie Θ = 24h (okres obrotu 
Ziemi) i wahań rocznych, związanych z ruchem obiegowym Ziemi dookoła Słońca, 
o okresie Θ = 365,2564 dni. Po uśrednieniu, ekstrema (minima i maksima) w cyklach 
dobowym i rocznym przypadają na tę samą porę doby, czy też roku (na te same wyso-
kości Słońca i wartości deklinacji Słońca). Te dwa cykle, dobowy i roczny cechują się 
największymi zakresami wahań: temperatury powietrza, opadów atmosferycznych i in-
nych zmiennych.

Wykrycie innych okresów zmian: Oscylacji Pólnocnoatlantyckiej (NAO), temperatu-
ry powietrza, opadów jest istotne dla wyjaśnienia przyczyn naturalnych wahań klimatu, 
mimo że nie znane są dobrze mechanizmy fizyczne oddziaływania domniemanych przy-
czyn na klimat.

Od dawna stosowane były różne metody badań okresowości zjawisk przyrodniczych: 
analiza harmoniczna, metoda autokorelacyjna i transformata Fouriera.

W analizie harmonicznej, polegającej na wyznaczeniu kolejnych wyrazów szeregu Fo-
uriera, otrzymuje się dość rzadkie widmo z podziału długości ciągu czasowego na części, 
tj. okresy fikcyjne: n n n, , , ...2 3 na ogół nie pokrywające się z prawdziwymi.

W kolejnej, lepszej metodzie współczynniki autokorelacji rk, wyznaczane są na pod-
stawie coraz krótszych danych o liczebnościach k-n lub przy ukrytym założeniu, że każ-
da badana seria pomiarów n-letnia jest okresem (w metodzie rotacyjnej).

Dobre rezultaty w części krótkookresowej widma otrzymuje się stosując transforma-
tę Fouriera, wiążąc wyrazy szeregu Fouriera (o dowolnie założonym okresie) z funkcją 
autokowariancji.

Metody te można stosować jedynie wtedy, gdy odstępy czasu między kolejnymi wy-
razami ciągu chronologicznego są równe. Warunku tego na ogół nie spełniają najdłuższe 
serie pomiarów temperatury powietrza i opadów atmosferycznych, zawierające liczne bra-
ki. Nie spełniają tego warunku również liczne serie pomiarów obecnie prowadzonych nad 
obszarami oceanów (zajmujących 70% powierzchni Ziemi). Nie spełniają go także dane 
sedymentologiczne np. szerokości warstw substancji organicznych, zdeponowanych 
w morzach i jeziorach.
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Poza tym, niektóre zjawiska, takie jak erupcje wulkanów występują w różnych odstę-
pach czasu. Ponadto dotychczas stosowane metody ograniczają się do wyznaczenia krót-
kookresowej części widma 0-0,5N (N – długość serii pomiarowej, szerokość przedziału 
aproksymacji).

Metoda „sinusoid regresji”
Metoda „sinusoid regresji” (Boryczka, 1998, 2010)1 umożliwia badania okresowości 

każdej zmiennej na podstawie wyników pomiarów y1, ... , yn wykonanych w dowolnych 
odstępach czasu t1, ... , tn (także niekompletnych).

Metoda J. Boryczki „sinusoid regresji” polega na aproksymacji ciągu czasowego wy-
ników pomiarów y1, ... , yn wykonanych w dowolnych odstępach czasu t1, ... , tn kolej-
nymi sinusoidami regresji:
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gdzie: Θ − okres, b - amplituda, c - faza.
Parametry a, b, c sinusoidy regresji (cyklu) wyznacza się tak, by suma kwadratów od-

chyleń εi = yi - y(ti) punktów empirycznych (ti, yi) od jej założonego wykresu była mini-
malna.

Równanie sinusoidy regresji (nazwa nadana przez autora) po przekształceniu: a1 =  bcosc, 
a2 = bsinc przyjmuje postać równania liniowego względem dwóch zmiennych x1 = sinωt 
i x2 = cosωt o częstości ω:

y = a0 + a1x1 + a2x2

Amplitudę b i fazę c oblicza się z przekształcenia odwrotnego:
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Zmieniając okres sinusoidy ∆Θ z dowolnym odstępem czasu: ∆Θ = 0,1, 
∆Θ = 1/12 = 0,0833 roku lub ∆Θ = 1 rok otrzymuje się ciąg liczbowy wariancji resztkowej 
(widmo oscylacji):
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Okresy Θ – to minima lokalne wariancji resztkowej (widma) ε2 (maksima lokalne spół-
czynnika korelacji R). Okresy wyznaczane metodą „sinusoidy regresji” – to średnie okre-
sy w seriach pomiarowych. Cechują się one różną szerokością pasm, obejmujących mi-
nima lokalne wariancji resztkowej

Istotność statystyczną cyklu, tj. amplitudy b (współczynnika korelacji wielokrotnej R) 
oceniana jest testem Fishera-Snedecora o 2 i n-3 stopniach swobody (s2 – wariancja zmien-
nej y):
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W rekonstrukcji klimatu i prognozach ważne jest wyznaczenie wypadkowej interfe-
rencji k cykli:
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Walorem metody „sinusoid regresji” jest także możliwość jej zastosowania do wyzna-
czania lokalnych okresów Θj wewnątrz serii pomiarowej, dzieląc dane pomiarowe z lat 
t1, ..., tn na części ∆t = Θj lat.

W ten sposób można ustalić przedziały czasu (daty), w których lokalny okres Θj ce-
chuje się najmniejszą wariancją lub cykl zanika. Do tego celu jest obecnie stosowana ana-
liza falkowa J. Morleta (1983), jak w publikacji K. Fortuniaka (1997).

Metoda „sinusoid regresji”, bardzo prosta, jest potężnym narzędziem wykrywania 
okresowości zjawisk przyrodniczych – składnika deterministycznego w ciągach czaso-
wych wyników pomiarów.
1Program BOR1, BOR2, BOR3

Modulacja cykli
Metodą „sinusoid regresji” można określić modulację amplitudy b0 i fazy c0 cyklu o 

częstości ω0 przez cykl o częstości mniejszej ω (Boryczka, 1984):
y a b b t c t c= + + + +0 0 0 0[ sin ( )] sin ( )ω ω

Posługując się wzorami Eulera otrzymuje się trend czasowy

y a b t c b t c b t c= + + + + + + − +0 0 0 0 1 0 1 2 0 2sin ( ) sin[( ) ] sin[( ) ],ω ω ω ω ω

który wyznacza się wg najmniejszych kwadratów (Boryczka, 1993).

Cykle 8,5, 11,0, 103,1 i 184,1 lat aktywności Słońca (liczb Wolfa) 
w latach 1700-2010

Widmo oscylacji np. średnich rocznych liczb Wolfa w latach 1700-2010 w paśmie 
2,1-250 lat wyznaczone z odstępem ΔΘ = 0,1 roku przedstawiono na rys. 1-2.

Widmo cechuje się 4 głównymi minimami wariancji resztkowej ε2: 8,5, 11,0, 103,3 
i 84,1 lat o współczynnikach korelacji wielokrotnej (R): 0,167, 0,529, 0,300, 0,217.
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Rys. 1. Widmo liczb Wolfa w latacj 1700-2010 w paśmie 2,1-250 lat
Fig. 1. Spectrum of the Wolf numbers in the years 1700-2010 in the range 2.1-250 years

Rys. 2. Widmo liczb Wolfa w latacj 1700-2010 w pasmach 2,1-10 i 10-15 lat
Fig. 2. Spectrum of the Wolf numbers in the years 1700-2010 in the range of 2.1-10 and 10-15 years

Aktywność Słońca (liczby Wolfa) zależy od położenia środka masy (r) czterech naj-
większych planet (Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna) względem Słońca, tj. od momentu 
masy jjrm = ∑µ , gdzie mj, rj – masa i odległość j-tej planety od Słońca.

Przebieg liczb Wolfa w latach 1700-2010 dobrze opisuje model fizyczny uwzględnia-
jący okresy obiegu tych planet dookoła Słońca: Jowisz (11,862 lat), Saturn (29,458 lat), 
Uran (84,015) i Neptun (164,79 lat), tj.okresy oddziaływań grawitacyjnych i in. także mo-
dulację oddziaływań planet bliższych przez planety dalsze (rys. 3).

Liczby Wolfa standaryzowane (w sensie statystycznym) można obliczyć z wzoru μ, 
przyjmując moment masy najwikszej planety Jowisza (M11 = 1653,617) jako jednostkę:

µ = sin(2πt/11,862 + cJ)(1 + M12sin(2πt/29,458 + cS)+M13sin(2πt/84,015 + cU) +
+ M14sin(2πt/164,79 + cN)) + M12sin(2πt/29,458 + cS)(1 + M23sin(2πt/84,015 + cU) +
+ M24sin(2πt/164,79 + cN)) + M13 sin(2πt/84,015 + cU)(1 + M34sin(2πt/164,79 + cN)) +
+ M14sin(2πt/164,79 + cN)
Momenty mas (względne) poszczególnych planet Mij (podzielone przez M11 = 1653,617 

– Jowisza ) wynoszą: M12 = 0,549629, M13 = 0,168967, M14 = 0,314122, M23 = 0,30742, 
M24 = 0,571516, M34 = 1,859073. Przesunięcia fazowe cj obliczono metodą „sinusoid re-
gresji” z ciągu chronologicznego odległości rj planet od Słońca: cJ = 1,238896, 
cS = -1,646381, cU = 2,115445, cN = 2,061512, a według danych liczb Wolfa z lat 1700-
2010: cJ = 2,72421665, cS = -1,39066791, cU = 0,64625296, cN = 2,18942312).
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Rys. 3. Zmiany momentu masy czterech największych planet (μ) i cykl 11-letni 
liczb Wolfa w latach 1700-2010

Fig. 3. Changes the values of the four largest planet mass momentum μ and the 
11 years Wolf numbers cycle in the years 1700-2010

Cykle 8-letnie temperatury powietrza w Warszawie (Okęcie), NAO 
i liczb Wolfa w latach 1951-2010

W widmach temperatury powietrza w Warszawie-Okęciu i wskaźnika NAO w zimie 
w latach 1951-2010 są obecna cykle 8,1 i 8,0 lat o współczynnikach korelacji wielokrot-
nej R = 0,520 (Fobl = 10,652) i R = 0,426 (Fobl = 6,319) istotnych na poziomie 0,05 
(F0,05 = 3,16) (rys. 4).

Rys. 4. Widmo temperatury powietrza w Warszawie (Okęcie) i wskaźnika NAO w zimie (1951-010)
Fig. 4. Spectrum of air temperature in Warsaw (Okęcie) and NAO index in winter (1951-2010)

Równania sinusoid regresji tych cykli 8,1 lat temperatury i 8,0 lat wskaźnika NAO 
w zimie cechują się tendencjami dodatnimi (a > 0):








 +++−= 882779,2
1,8

2sin.5799038,1027810,0797953,56 ttT π
R = 0,520 Fobl = 10,562








 +++−= 480487,2
0,8

2sin.775105,0008356,0279405,16 ttNAO π
R = 0,426 Fobl = 6,319

Na uwagę zasługuje wyjątkowo dobra synchroniczność wahań temperatury powietrza 
i wskaźnika NAO, maksima i minima w tych 8,1 i 8,0-letnich cyklach prawie pokrywa-
ją się (rys. 5).
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Rys. 5. Synchroniczne wahania temperatury powietrza w Warszawie (Okęcie)
(Θ = 8,1 lat) i wskaźnika NAO (Θ = 8.1 lat) w zimie t (1951-2010)

Fig. 5. Synchronous fluctuations in the air temperature in Warsaw (Okęcie)
(Θ = 8.0 years) and NAO index (Θ = 8.0 years) in winter (1951-2010)

Średnia roczna temperatura powietrza w Warszawie (Okęcie), wskaźnik NAO i licz-
by Wolfa w latach 1951-2010 cechują się zbliżonymi okresami 8,1, 7,8 i 8,0 lat o współ-
czynnikach korelacji R = 0,663 (Fobl = 22,654) i R = 0,327(Fobl = 3,412) istotnych na po-
ziomie 0,05 (rys. 6-7).

Rys. 6. Widmo temperatury powietrza w Warszawie (Okęcie) i wskaźnika NAO (1951-2010
Fig. 6. Spectrum of air temperature in Warsaw (Okęcie) and NAO index (1951-2010)

Rys. 7. Widmo liczb Wolfa w latach 1951-2010 w pasmach 2-9 i 12-60 lat
Fig. 7. Spectrum of Wolf number in years 1951-2010 in the ranges 2-9 and 12-60 years

Cykle ok. 8-letnie opisane są równaniami sinusoid regresji (z pominięciem składnika 
liniowego):
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Zmiany temperatury powietrza w Warszawie (Okęcie) i liczb Wolfa (średnich rocz-
nych) w cyklach 8,1 i 8,0 lat w latach 1951-2010 prawie są synchroniczne. Ekstrema si-
nusoid regresji (tmax i tmin) przypadają na te same lata. Maksima temperatury Tmax wy-
stępują podczas maksimów aktywności Słońca Wmax, a minima Tmin w czasie minimów 
plam słonecznych Wmin (rys. 8).

Rys. 8. Synchroniczne wahania średniej rocznej temperatury powietrza w 
Warszawie (Okęcie) (Θ = 8,1 lat) i liczb Wolfa (Θ = 8.0 lat) (1951-2010)

Fig. 8. Synchronous fluctuations in the air temperature (average annual value)
in Warsaw (Okęcie) (Θ = 8.1 years) and Wolf numbersx (Θ = 8.0 years) in winter 

(1951-2010)

Cykle ok. 11 i 30 lat szerokości słoi dębu (1720-1984) i liczb Wolfa

Widmo szerokości słoi dębu (Quercus petraea) w Hajnówce (1720-1984) ma dwa 
główne minima, tj. okresy Θ = 11,2 i Θ = 31,6 lat o dużych współczynnikach korelacji 
R = 0,259 (Fobl = 9,384) i R = 0,353 (Fobl = 18,576), gdzie wartość krytyczna na poziomie 
0,05 wynosi F0,05 = 3,05 (rys. 9).

Rys. 9. Widmo szerokości słoi dębu (Quercus petraea) w Hajnówce (1720-1984)
Fig. 9. Spectrum of tree ring widths of oaks (Quercus petraea) in Hajnówka (1720-1984)

Cykle 11,2 i 31,6 lat szerokości słojów dębu w Hajnówce oraz 11,1 i30,1 lat liczb Wol-
fa opisane są równaniami sinusoid regresji (ze składnikami liniowymi at):
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1,30

2sin.0676,6085253,0182,108 ttW π
R = 0,184, Fobl = 4,520

Ekstrema (Dmin i Dmax) cykli 11,2 i 31,6 lat szerokości słoi dębu (Quercus petraea) 
w Hajnówce (1720-1984) na ogół pokrywają się z cyklami 11,1 i 30,1 lat liczb Wolfa (rys. 
10-11).

Rys. 10. Synchroniczne wahania (Θ = 11,2 lat) szerokości słojów dębu (Quercus 
petraea) w Hajnówce (1720-1984) i liczb Wolfa ( Θ = 11,1 lat) w latach 1720-1984
Fig. 10. Synchronous fluctuations (Θ = 11.2 layears) in the tree ring widths of oaks 
(Quercus petraea) in Hajnówka (1720-1984) and Wolf numbersx (Θ = 8.011.1 years) 

in years1720-1884

Rys. 11. Synchroniczne wahania (Θ = 31,6 lat) szerokości słojów dębu (Quercus 
petraea) w Hajnówce (1720-1984) i liczb Wolfa ( Θ = 30,1 lat)

Fig. 11. Synchronous fluctuations (Θ = 31.6 years) in the tree ring widths of oaks 
(Quercus petraea) in Hajnówka (1720-1984) and Wolf numbersx (Θ = 30.1 years)

Cykle 11 i 100 lat opadów atmosferycznych w Warszawie (1813-1990) i liczb Wolfa

W pracy (Boryczka, Stopa-Boryczka, i in., 1999) stwierdzono zbieżność okresów opa-
dów w Warszawie (1813-1980) wyznaczonych metodą sinusoid regresji z okresami otrzy-
manymi metodą autokorelacji (Kożuchowski, 1990) np. 10,7 lat z 11,0-letniem.

Widmo sum rocznych opadów atmosferycznych w Warszawie (Obserwatorium Astro-
nomiczne) w latach 1813-1990 zawiera okresy 11,6 lat i 99,2 lat (rys. 12):








 ++= 2472,2
6,11

2sin74857,27865,564 tP π
R = 0,173 Fobl = 2,684








 −+= 9285,2
2,99

2sin870,331487,644 tP π
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Rys. 12. Widmo opadów atmosferycznyc w Warszawie (Obserwatorium Astronomiczne) 
w latach 1813-1990 i liczb Wolfa

Fig.12. Spectrum of precipitation in Warsaw (Astronomical Observatory in years 1813-1990 
and Wolf numbers

Zmiany sum rocznych opadów w Warszawie w cyklu 99,2 lat i liczb Wolfa w cyklu 
103,3 lat są w przybliżeniu synchroniczne – maksima i minima sinusoid prwie się pokry-
wają (rys. 13).

Rys. 13. Synchroniczne wahania sum rocznych opadów atmosferycznych 
w Warszawie (Obserwatorium Astronomiczne, 1813-1990) (Θ = 99,2 lat) i liczb 

Wolfa (Θ = 103,3 lat)
Fig. 13. Synchronous fluctuations in the precipitation in Warsaw (Astronomical 
Observatory, 1813-1990) (Θ = 99.2 years) and Wolf numbersx (Θ = 103.3 years)

Cykle ok. 35-letnie opadów atmosferycznych w Warszawie (Okęcie) i wskaźnika 
NAO w latach 1951-2010

Sumy roczne opadów w Warszawie-Okęciu cechują się dość silnym cykle 36,2-letnim 
o współczynniku korelacj R = 0,385, istotnym na poziomie 5% (Fobl = 4,9590). Na uwagę 
zasługuje analogiczny cykl wskaźnika NAO o zbliżonej długości 37,1 lat (R = 0,374, 
Fobl = 4,635:








 −+= 332697,1
2,36

2sin421943,354667,520 tP π R = 0,385 Fobl = 4,959








 −−+−= 308953,2
1,37

2sin224364,003513,0 tNAO π R = 0,374 Fobl = 4,635

Wahania sum rocznych opadów w Warszawie i wskaźnika NAO w tych zbliżonych 
cyklach 36,2 i 37,1 lat w latach 1951-2010 są synchroniczne. Maksima Pmax i NAOmax 
(i minima) prawie pokrywają się (rys.14).
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Rys. 14a. Widmo opadów atmosferycznych w Warszawie (Okecie) w latach 1951-2010, b. 
Synchroniczne wahania sum opadów (Θ = 36,2 lat) w Warszawie (Okęcie)i wskaźnika NAO 

(Θ = 37,1 lat) w latach 1951-2010
Fig. 14a. Spectrum of precipitation in Warsaw (Okęcie )in years 1951-2010, b. Synchronous 
fluctuations in the presipitation (Θ = 36.2 years) in Warsaw (Okęcie) and NAO index (Θ = 37,1 

years) in years 1951-2010

Cykliczność liczb losowych?

Nie można wykorzystywać liczb losowych do weryfikacji cykli klimatycznych. Ge-
neratory mają tę własność, że liczby tzw. losowe przy n → ∞ mają rozkład normalny 
o średniej y → 0  i odchyleniu standardowym s→1.

Jeżeli z liczb losowych o rozkładzie normalnym (0, 1) utworzymy ciąg np. średnich 12 
elementowych wartości y1,. .., yn (np. przez analogię do średnich rocznych) i przyporząd-
kujemy im „czas” 1, ... , n lat lub 0,01, 0,02, … , n, to wtedy zmienna y nie jest losowa.

Na przykład, ciąg „czasowy” n = 420 średnich 12-elementowych wartości (przez ana-
logię do średnich „rocznych”) utworzony z 5040 liczb losowych (średnich „miesięcznych” 
o rozkładzie normalnym (0,1) wedlug generatora RANNOR (Table of Contens, 1989) 
predstawiono na (rys.15):

a x Y b x Y= ⋅ − = ⋅ −sin ln , cos ln2 2π π

gdzie: x, Y są liczbami losowymi wybieranymi z przedziału <0, 1> tworzą ciąg liczb lo-
sowych y1, ... , yn o rozkładzie normalnym 0,1 (gdy N→∞).

Należy zauważyć, że suma dwu kolejnych par liczb losowych tego generatora wyra-
ża równanie sinusoidy o okresie Θ = 1, amplitudzie b Y= −2ln  i fazie c = 0,25π:

( )ππ 25,02sinln2 +⋅−=+= xYbay

Rys. 15. Liczby losowe o rozkładzie normalnym 0,1 według generatora RANNOR
Fig. 15. The random numbers of the normalny distributed 0,1 from the RANNOR generator
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Liczba wartości ni różniących się o ∆yi nie jest rozłożona równomiernie w przedzia-
le 0,1 – jest proporcjonalna do ∆xi. Zależy ona od położenia ekstremów xmax i xmin sinu-
soidy (rys. 16) i asymptot pionowych, stycznych o nachyleniach -45°, 0°, +45° do krzy-
wej określonej przez różniczkę Δy = 2πcos(2πx+0,25π)Δx. Punktami charakterystycznymi 
przyrostu Δx na osi x są: 0 089, 0,125, 0,161, 0,376, 0,589, 0,625, 0,661, 1,000

Z liczb losowych (średnich 12-elementowych) według generatora RANNOR (rys. 15) 
wybrano 3 zbiory: n1 = 100 – od 1do 100, n2 = 100 – od 100-200 i n = 200 – od 1 do 200 
i przyporządkowano im oś x – od 0,01 do 1,000 co 0,001.

Rys. 16. Uzasadnienie okresowości liczb losowych. Zależność okresów od 
funkcji trygonometrycznych generatora RANNOR

Fig. 16. Justification for the periodicity of the random numbers. Dependence of 
periods upon the trigonometric funkction of the RANNOR generator

Następnie stosując metodę sinusoid regresji wyznaczono widma oscylacji, w paśmie 
0-1, z odstępem ΔΘ = 0,01 (rys. 17-18). Okazało się, że te liczby „losowe” cechują się 
istotnymi cyklami o długościach 0,392, 0,592 i 0,125 zbliżonych do punktów charakte-
rystycznych 0,392, 0,589 i 0,125 (max) sinusoidy na rys. 16 (n1 = 100, R = 0,2758, 
Fobl = 3,9929; n2 = 100, R = 0,2417, Fobl = 3,0093; n = 200, R = 0,1753, Fobl = 3,1214).

Cykle liczb losowych o długości: Θ = 0,392 i Θ = 0,125 wyznaczone na podstawie 
n = 100 i n = 200) są istotne na poziomie 0,05, gdyż wartości obliczone testu Fishera-Sne-
decora Fobl (3,9929, 3,1214) są większe od wartości krytycznych Fkr (3,09 i 3,04). Nato-
miast charakterystyka Fobl = 3,0093 cyklu Θ = 0,589 jest zbliżona do wartości krytycznej 
na poziomie 0,05 (Fkr = 3,09).

Rys. 17. Widma liczb losowych n1 (1-100) i n2 (100-200) wg generatora RANNOR
Fig. 17. Spectrum of the random numbers n1 (1-100) i n2 (100-200) from RANNOR generator
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Rys. 18. Widmo liczb losowych n (1-200) według generatora RANNOR
Fig. 18. Spectrum of the random numbers n (1-200) from RANNOR generator

Ciąg n = 420 średnich 12-elementowych wartości liczb losowych z 5040 (wg genera-
tora RANNOR) cechuje się m.in. okresem 7,9 lat o współczynniku korelacji R = 0,149474 
istotnym statystycznie na poziomie 0,05 (Fobl = 4,76486, Fkr = 3,002).

Ciąg n = 200 średnich 12-elementowych wartości liczb losowych (w przedziale 
1-100,5) według tego generatora cechuje się okresem Θ = 11,69 zbliżonym do 11-letnie-
go cyklu aktywności Słońca o współczynniku korelacji R = 0,240852. Cykl Θ = 11,69 jest 
istotny statystycznie na poziomie 0,01 (Fobl = 6,090091, Fkr = 4,71)(rys. 19).

Rys. 19. Widmo liczb losowych n = 420 i n3 = 100 w pasmach 6-9 i 8,5-13 według generatora RANNOR
Fig. 19. Spectrum of the random numbers n = 420) from RANNOR generator

Średnie 12-elementowe wartości liczb „losowych” są punktami sinusoid o tym samym 
okresie Θ = 1 i różnych amplitudach − ln .Y  Po prostu wybierane są losowo punkty leżą-
ce na sinusoidach, których zagęszczenie jest największe w pobliżu ekstremów (przy 
∆y = const.

Na tej podstawie nie można wnioskować, że analogiczny okres 7,8-letni temperatury 
powietrza w Europie (i Polsce) nie jest realny, bo liczby „losowe” cechują się istotną taką 
samą okresowością. Podano przykłady wskazujące dlaczego ciąg liczb losowych (po do-
dawaniu wyrazów) może zawierać składniki okresowe i tendenje liniowe.

Spór naukowy, czy rytmy klimatyczne są realne trwa już prawie 100 lat, od ukazania 
się publikacji E. Brücknera (1890), o 35-letnim rytmie klimatycznym. E. Brückner uza-
sadniał, że istnieje jeden rytm, którego długość ma rozkład gaussowski o wartości śred-
niej 35 lat. Stosowanie metod statystycznych wykazało, że istnieje więcej rytmów klima-
tycznych.

Używanie liczb losowych do oceny realności cykli klimatycznych, a także teorie drgań 
samowzbudnych „efekt lotu motyla” hamują badania geofizyczne w zakresie wyjaśnia-
nia przyczyn naturalnych wahań klimatu. Wbrew teorii chaosu dotychczas uznano jed-
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nak, oprócz cykli dobowego i rocznego, cykl 11-letni aktywności Słońca i cyklezmian pa-
rametrów orbity Ziemi.

Trendy liniowe liczb losowych?
Tendencje liczb losowych (a) według generatora RANNOR określano równaniami 

prostej regresji y = ax + b i współczynnikiem korelacji r. Istotność statystyczną oceniano 
testem t-Studenta. (tab. 1, tkr – wartość krytyczna)

21
2

r
rntobl
−

−=

Ciąg „czasowy” n = 420 średnich 12-elementowych wartości (przez analogię do śred-
nich „rocznych”) utworzony z 5040 liczb losowych generatora RANNOR cechuje się pra-
wie zerową nieistotną statystycznie tendencją a = 7,4·10-3/100lat (rys. 20, tab. 1).

Rys. 20. Liczby losowe (n = 50 i n = 68) według generatora RANNOR; tendencje 
0, 729/100 i -0,3103/100lat

Fig. 20. The random numbers (n = 50, n = 68 ) from the RANNOR generator; for 
the trends of 0.729/100 and  -0,310/100 years

Natomiast ciąg liczb losowych w przedziale 70-123 cechuje się tendencją rosnącą 
0,73/100 lat istotną na poziomie 0,05 (r = 0,377, tobl = 2,82, t0,05 = 2,008) (rys. 20).

 Inaczej jest w przypadku ciągu „czasowego” wartości średnich „11-letnich” tego ge-
neratora (rys. 21). Liczby losowe w przedziale 75-270 cechują się tendencją rosnącą 
0,049/100lat istotną na poziomie 0,001 (r = 0,383, tobl = 7,231, t0,001 = 3,315). W przedzia-
le zaś 240-414 mają tendencję malejącą -0,222/100lat, istotną też na poziomie 0,001 
(r = -0,616, tobl = 6,635, t0,001 = 3,435).

Na przykład n = 40 (129-169) liczb losowych ( średnie 11-letnie) generatora RANNOR 
ma tendencję rosnącą 0,57/100 lat istotną na poziomie 0,001 (r = 0,761, tobl = 7,231, 
t0,001 = 3,551)(rys. 22).

Nasuwa się też pytanie, czy w prognozach opartych na podstawie modeli autoregre-
sji można korzystać z liczb pseudolosowych, które cechują się istotnymi tendencjami gdy 
przyporządkowany będzie czas t. W zależności od użytych liczb losowych otrzyma się 
prognozy ocieplenia lub ochłodzenia klimatu.
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Rys. 21. Liczby losowe (n = 410) według generatora RANNOR (średnie 
konsekutywne 11-letnie); tendencje 0,049/100 lat i -0,222/100 lat

Fig. 21. The random numbers (n = 50) from the RANNOR generator (11-year 
running average) for the trend of 0.049/100 year and -0,222/100 years

Rys. 22. Liczby losowe (n = 40, 129-169) według generatora RANNOR (średnie 
konsekutywne 11-letnie); tendencja 0,571/100 lat

Fig. 22. The random numbers (n = 50, 129-169) from the RANNOR generator 
(11-year running average) for the trend of 0.571/100 years

Tabela 1. Trendy liniowe liczb losowych według generatora 
RANNOR
Table 1. Linear trends of random numbers from the NORRAN 
generator

n y = ax + b r tobl tkr

50 y = 0,007287x - 0,720175 0,377 2,8200 t0,05 = 2,008
69 y = -0,003102x + 1,160236 -0,199 1,6497 t0,2 = 1,294

19011- y = 0,00049x - 0,07533 0,383 7,231 t0,001 = 3,315
75-11 y = -0,002221x + 0,8415 -0,616 6,6353 t0,001 = 3,435

Wnioski

Z przeprowadzonych badań okresowości zmiennych klimatycznych i liczb losowych, 
z zastosowaniem metody sinusoid regresji, wynika, że:

• Okresy skutków (temperatura powietrza, opady atmosferyczne, Oscylacja Północ-
noatlantycka i przyrosty słojów drzew) cechują się cyklami zbliżonymi do okre-
sów przyczyn (cykli 8,5, 11,0, 30,1, 103,1 i 184,1 lat aktywności Słońca (liczb 
Wolfa) w latach 1700-2010,

• Wahania skutków (zmiennych klimatycznych) i przyczyn (aktywności Słońca) są 
na ogół synchroniczne. Maksima i minima cykli ok. 8, 11, 30 i 100 lenich tempe-
ratury powietrza, opadów atmosferycznych, wskaźnika NAO i przyrosty słojów 
drzew występują w tych samych latach,
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• Ciągi średnich np. 12 elementowei liczb losowych (wg generatora RANNOR), 
po przyporządkowaniu im czasu t, zawierają składniki okresowe np. ok. 8 i 11 lat 
i trendy liniowe – istotne statystycznie na poziomie 0.05.

• Liczby losowe (nawet po przekształceniach matematycznych – „majsterkowaniu”) 
nie spełniają drugiej zasady identyfikacyjnej. Ich wahania (ekstrema sinusoid re-
gresj) nie są synchroniczne ze zmianami okresowymi przyczyn np. liczb Wolfa
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XI. ZAKOŃCZENIE

Stan atmosfery jest jednym z podstawowych czynników warunkujących wykonanie 
zadania lotniczego (lot komunikacyjny, szkolny, naukowo-badawczy, bojowy). Pogoda 
niesprzyjająca osłabia bezpieczeństwo i obniża ekonomię lotów. Ale równocześnie lotnic-
two stawia służbie lotniczo-meteorologicznej nowe wymagania. Dlatego zakres i techni-
ka tej służby muszą, czynić postępy, aby nadążyć za rozwijającym się lotnictwem. Wy-
magania dotyczące pomiarów meteorologicznych są zróżnicowane w zależności od kate-
gorii lotniska. W Polsce wszystkie lotniska poza Okęciem w Warszawie mieszczą się w ta-
kiej kategorii, w której te wymagania spełnia standardowo wyposażona stacja meteoro-
logiczna, zlokalizowana w miejscu reprezentatywnym dla całego lotniska, posiadająca 
przyrząd do pomiaru podstawy chmur. Przepisy te dotyczą dużych lotnisk komunikacyj-
nych. Natomiast na małych lotniskach aeroklubowych, mieszczących się w pobliżu miast, 
często umiejscowione są stacje meteorologiczne, reprezentujące miasto lub lotnisko ko-
rzysta z informacji ze stacji najbliżej położonej.

Lotniska zbadano pod względem takich elementów i zjawisk meteorologicznych jak: 
prędkość i kierunek wiatru, występowanie mgieł, burz, zamieci śnieżnych, szronu i opa-
dów silnych. Wszystkie te czynniki znacząco wpływają na bezpieczeństwo i pracę lotni-
ska, samolotów oraz ludzi je obsługujących, a także tych, którzy korzystają z ich usług. 
Na przykład silny porywisty wiatr wiejący pod kątem prostym do pasa uniemożliwia star-
ty i lądowania; mgły, silny opad śnieżny zmniejszają widzialność poziomą i w ten spo-
sób zwiększają ryzyko przy wykonywaniu tych manewrów; burza może spowodować na-
głe zmiany kierunku i prędkości wiatru, które ogromnie utrudniają pilotaż; a szron pokry-
wający płytę lotniska może spowodować ślizganie się samolotu poniżej i doprowadzić do 
wypadku (Mrozek, 2003).

Ponadto celem prezentowanych prac jest wydzielenie okresów, w których pogoda naj-
mniej lub najbardziej sprzyja wykonywaniu zadań lotniczych.

Ocena klimatu Okęcia w Warszawie na potrzeby lotnictwa
Klimat lotniska Okęcie potraktowano wyjątkowo, eksponując wyniki badań zawartych 

aż w 15 pracach magisterskich związanych bezpośrednio lub pośrednio z tym problemem. 
Spośród nich wybrano cztery skróty prac, związanych bezpośrednio z lotnictwem.

Cechy klimatu lotniska nizinnego na przykładzie Okęcia
W pracy J. Ososa (1993) pt. Klimat lotniska Warszawa-Okęcie (1951-1960) przedsta-

wiono pełną analizę zjawisk zachodzących na lotnisku Warszawa-Okęcie i nad nim, 
w warstwie, w której odbywa się początkowa i końcowa faza każdego lotu.

Na Okęciu w latach 1951-1960 przeważały wiatry zachodnie. Polska leży bowiem 
w strefie cyrkulacji zachodniej, gdzie dominuje pogoda związana z wędrówką niżów, 
głównie wzdłuż „Szlaku Bałtyckiego”. Najczęstsze są wiatry z kierunku 270° (W), któ-
rych częstość wynosi 12,9%. Rzadziej występują cisze – 11,9% i kierunek 247,5° – 7,9%. 
Najmniej zanotowano wiatrów z kierunku 22,5° – 1,8%. Najwięcej jest wiatrów o pręd-
kości z przedziałów 4-6 oraz 7-10 węzłów (2-3 m/s) stanowiąc 27% i 25% ogólnej licz-
by wiatrów. Korelując prędkość wiatru z kierunkiem, stwierdzono największą powtarzal-
ność z kierunku 270° o prędkości od 11-16 węzłów. Wiatrów najsłabszych (1-3 węzły) 
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jest najwięcej z kierunku 180°, a najsilniejszych 34-40 węzłów (16 razy), a nawet 48-55 
węzłów (1 raz) z kierunku 247,5°. Przewaga kierunku 270° utrzymuje się w zakresie pręd-
kości od 4-6 do 22-27 węzłów; dla większych prędkości jest już najczęstszy kierunek 
247,5°. Dla wiatrów z kierunku 22,5° nie zanotowano ani jednego przypadku o prędko-
ści powyżej 21 węzłów (10 m/s).

Temperatura średnia roczna przekracza 5°C i jest wyższa niż wynika to z położenia 
geograficznego. Dodatnia anomalia termiczna Europy jest wynikiem oddziaływaniu cie-
płych wód Prądu Zatokowego. Zakres wahań temperatury jest duży. Średnie dobowe war-
tości zmieniają się od -25°C do +27°C, co jest związane z napływem różnych mas po-
wietrza. Wilgotność względna na Okęciu jest wyższa niż na Bielanach, ponieważ obszar 
lotniska to dawne, dziś zdrenowane tereny podmokłe jeszcze dziś wokół nich znajdują się 
liczne zbiorniki wodne.

Zachmurzenie średnie roczne wyższe niż 5/10 – związane jest z położeniem Polski 
w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych, w klimacie przejściowym, co stwa-
rza warunki do tworzenia się i występowania wszystkich rodzajów chmur.

Średnie sumy miesięczne opadów wahają się w ciągu roku w granicach od 20 mm 
w lutym do 79 mm w lipcu. Stosunek opadów półrocza zimowego do opadów półrocza 
letniego ma się jak 172:298. Stosunkowo małe sumy opadów na Niżu Polskim, według 
niektórych autorów, są wynikiem tak zwanego „Mazowieckiego cienia opadowego”.

Mgły występujące na lotnisku są przeważnie związane z napływem mas morskich 
(W-NW) lub z przenoszenia mgieł z nad doliny Wisły (E-SE), albo są lokalne na skutek 
wypromieniowania. Ich przebieg roczny i dobowy wiąże się z przebiegiem temperatury 
i wilgotności.

Burze notowane są wyłącznie w półroczu letnim w związku z intensywnym rozwo-
jem chmur kłębiastych, na skutek dużych gradientów pionowych temperatury.

Podstawa chmur niskich (do 270 m) zależy od kierunku i prędkości wiatru. Chmury 
niskie najczęściej występują podczas cisz (245 przypadków), a chmury najniższe – przy 
kierunku 270° (90 przypadków) i przy kierunku 292,5° (77). Również chmury niskie 
w pozostałych przedziałach podstawy notowano najczęściej przy wietrze z kierunku 270°. 
Chmury najniższe do 30 m (w przedziale 00-01) występują tylko sporadycznie przy wia-
trach z kierunków 0-22,5° i 337,5° (po 3 przypadki). Największą częstość mają chmury 
o podstawie 150-270 m (05-09), o prędkości przy wietrze 0-6 węzłów (również przy tej 
samej prędkości obserwowane są najczęściej chmury najniższe, a następnie przy prędko-
ści 7-10 węzłów). W badanym pięcioleciu obserwowano najczęściej chmury o podstawie 
00-01 przy ciszach, następnie z przedziału 05-09 przy wietrze z kierunku 270° o prędko-
ści 11-16 węzłów i dalej o podstawie 05-09 przy ciszach. Chmury najniższe (00-01) naj-
częstsze są przy ciszach, przy wietrze z kierunku 270° o prędkości 7-10 węzłów (48 przy-
padków) i przy wiatrach z kierunku 292,5° o prędkości od 0-6 węzłów.

Widzialność do 2300 m jest najczęstsza przy ciszach (864 przypadki w pięcioleciu). 
Widzialność najmniejsza (00-03) najczęściej występuje przy wiatrach z kierunku 135° (41 
przypadków), natomiast najmniej przy wiatrach 360° i 337,5° (1). Największą częstością 
charakteryzuje się przedział widzialności 08-23 przy wietrze z kierunku 270° o prędko-
ściach: 0-6, 7-10 i 11-16 węzłów. Widzialność najmniejsza (do 300 m) występuje najczę-
ściej przy wiatrach z kierunku 292,5° przy tej samej prędkości (28 przypadków).
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W ciągu roku zachodnie wiatry występują najczęściej z prędkością około 5m/s. Z ta-
kimi wiatrami związana jest największa częstość występowania niskiej podstawy chmur 
i słabej widzialności. Liczbę dni i terminowość lotów zmniejsza również słaba widzial-
ność występująca przy wiatrach E-SE.

Rozkłady lotów na całej półkuli północnej, jak również nasilenie komunikacji lotni-
czej, podlegają zmianie w półroczach (są intensywniejsze w półroczu letnim – turysty-
ka). Na Lotnisku Warszawa-Okęcie w ciągu roku obserwuje się 237 przypadków złej po-
gody utrudniającej loty (widzialność pozioma ≤ 1500 m, podstawa chmur ≤ 150 m). Więk-
szość z nich występuje w półroczu zimowym (217). Niekorzystne warunki występują naj-
częściej przy wiatrach z sektora WSW-NW (niska podstawa chmur i słaba widzialność 
pozioma) oraz E-SE (słaba widzialność). Z sektora WSW-NW napływają bowiem niże 
oraz wilgotne masy atlantyckie, a wiatry E-SE przynoszą mgły z nad Wisły i jej doliny.

Lotnisko Warszawa-Okęcie ma własny klimat lokalny, mimo że jest wkomponowany 
w klimat okolic Warszawy, a nawet w makroklimat Niżu Polskiego. Potwierdzają to róż-
nice między Okęciem a Bielanami. Prędkość wiatrów jest większa na Okęciu niż na Bie-
lanach, a temperatura powietrza (amplituda) – mniejsza (w terenie otwartym). Zachmu-
rzenie jest mniejsze na Okęciu niż na Bielanach (dalej od Wisły o 12 km i brak dymów 
przemysłowych), a wilgotność względna – większa (teren wilgotny otoczony zbiornika-
mi wodnymi).

Lotnisko Warszawa-Okęcie wyróżnia się niektórymi cechami warunków meteorolo-
gicznych.

W czasie słonecznej pogody, przy ciszy lub słabym wietrze (2-3 m/s) daje się zaob-
serwować w pewnych porach roku i sytuacjach barycznych, przeważnie w godzinach wie-
czornych, mgłę przyziemną lub zamglenie na skrzyżowaniu pasów startowych w kierun-
kach 292° i 331°. Mimo tego, że osiąga 2-3 m wysokości, zasłania pilotowi lądującemu 
w w/w kierunku początek pasów (z przeciwnego kierunku i z portu lotniczego jest pra-
wie niezauważalna). Powyższe zjawisko można wytłumaczyć łagodnym i rozszerzającym 
się obniżeniem terenu opadającym w kierunku doliny Wisły.

W wyniku napływu lokalnych wilgotnych mas powietrznych oraz intensywnego wy-
promieniowania pasów startowych nagrzewanych w ciągu dnia, powstaje przyziemna 
mgła o charakterze radiacyjno-adwekcyjnym. Zmieniający się kąt padania promieni sło-
necznych powoduje zwiększenie albedo powierzchni mgły. Konsekwencją tego jest do-
datkowe utrudnienie lądowania, a nawet możliwość złego obliczenia glisady („ścieżki” 
schodzenia do lądowania).

Przy zaobserwowaniu powyższego zjawiska należy lądować w kierunku 112° lub 150°.
Z przedstawionych danych wynika, że na Okęciu średnio 24 dni są nielotne z powo-

du złej pogody; a na Bielanach (gdyby było lotnisko komunikacyjne) 34 dni. W tym na 
Okęciu w porze dziennej – 8 dni, w porze nocnej – 16 dni; na Bielanach w porze dzien-
nej – 15 dni, w porze nocnej – 19 dni.

Prognozowanie mgieł na lotnisku Okęcie
Z pracy K. Błasiak (2007) pt. Mgły w Warszawie na Okęciu i możliwości ich progno-

zowania po przeprowadzonej weryfikacji metod badań wynika, że hydrostatyczny model 
mezoskalowy UMPL można wykorzystywać do formułowania wiarygodnych prognoz po-
jawienia się mgły na lotnisku Warszawa-Okęcie. Świadczy o tym bardzo wysoki odsetek 
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trafnie przewidzianych wystąpień rozpatrywanego zjawiska w prognozie bieżącej i z wy-
przedzeniem na 12 godzin. Stwierdzono jednak znaczną nadprognozę mgły. Może to być 
związane z nieodpowiednią parametryzacją zjawiska. Z drugiej strony, wartości obserwo-
wane w punkcie porównano z wartościami uzyskanymi z modelu, które stanowią w naj-
lepszym przypadku wartość średnią z kwadratu siatki. W sytuacji, gdy mgła nie pokrywa 
całego oczka siatki, jej wystąpienie w oknie siatki będzie częstsze niż na pojedynczej sta-
cji.

Zastosowana metoda weryfikacji prognoz mgieł (zarówno bieżącej, jak z wyprzedze-
niem) wydaje się właściwa. Wskaźniki dobrze pokazują pogarszanie się jakości progno-
zy w miarę oddalania od terminu początkowego.

Ocena sprawdzalności prognozy na podstawie wyników obserwacji zapewnia więk-
szą niezależność od procesu asymilacji, której podlegają wszystkie dane obserwacyjne 
zawarte w 5-godzinnym przedziale czasowym wokół terminu analizy. Pojawia się wów-
czas jednak problem związany z jakością obserwacji i z różnym stopniem dokładności 
wartości elementów meteorologicznych zapisywanych w dzienniku synoptycznym i otrzy-
mywanych w wyniku numerycznego prognozowania. Na pogorszenie wiarygodności pro-
gnozy dodatkowo może wpływać interpolacja danych prognostycznych do jednego punk-
tu siatki modelu.

Właściwa prognoza mgły zależy od trafnej prognozy widzialności, a ta od prognozy 
wilgotności względnej i zawartości aerozolu. Prognoza mgły jako pochodnego elementu 
na postawie parametrów bezpośrednio wyliczonych z modelu może być zatem znacznie 
mniej wiarygodna niż wielkości bezpośrednio obliczonych.

Należy pamiętać, że pomimo rozwoju numerycznych metod prognozowania i mode-
lowania stanu atmosfery, prognozowanie wystąpienia, intensywności i ewolucji mgieł jest 
nadal trudnym zadaniem, bowiem mgła jest zjawiskiem charakteryzującym się dużą 
zmiennością w czasie i w przestrzeni, zależnym od rodzaju i stanu podłoża. Na powsta-
wanie mgły mają wpływ procesy o skali mniejszej niż rozdzielczość siatki modelu. Prze-
prowadzona w niniejszej pracy analiza dotyczyła jednej stacji i stosunkowo niewielkiej 
liczby danych. Występowanie mgieł i czas ich utrzymywania się są ściśle uzależnione od 
położenia lotniska, a szczególnie od fizjografii terenu. Swoisty wpływ na kształtowanie 
się warunków pogodowych może wywierać również bliskość miasta. Na razie rozdziel-
czość dostępnych modeli nie pozwala uwzględnić w dostateczny sposób tych wszystkich 
elementów.

Bioklimat lotniska Okęcie
W pracy M. Szulc-Bomba (1991) pt. Charakterystyka warunków odczuwalnych oto-

czenia Warszawy na przykładzie stacji Okęcie w latach 1966-1970 oceniono warunki od-
czuwalne panujących na terenach pozamiejskich, reprezentowanych przez stację Warsza-
wa-Okęcie, opracowane na podstawie kompleksowego wskaźnika biometeorologicznego 
tj. temperatury efektywnej (TE), zdefiniowanej wzorem Missenarda. Umożliwiło to oce-
nę komfortu termicznego, w rozumieniu bioklimatologii, ponieważ ten wskaźnik klima-
tu odczuwalnego, uwzględnia oddziaływanie na organizm ludzki trzech elementów me-
teorologicznych: temperatury powietrza, wilgotności i prędkości wiatru. W latach 1966-
1970 największe średnie wartości wskaźnika TE były w lipcu 1967 r., który to rok jed-
nocześnie został uznany za najbardziej „komfortowy” w badanym okresie. Najmniejsza 
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wartość temperatury efektywnej wystąpiła w grudniu 1969 r. , a innych latach – w stycz-
niu. Zdecydowanie najwyższa temperatura efektywna pojawiała się w terminie południo-
wym. o godz. 1300, a natomiast najniższa – w godzinach rannych. Przebiegi roczne war-
tości wskaźnika TE były osobliwymi cechami.

Jest to obszar o dość niskiej temperaturze efektywnej, szczególnie zimą, wskazującej 
długotrwałe okresy z silnym przechłodzeniem organizmu człowieka. Jest to przyczyną 
dość dużego udziału warunków dyskomfortowych z powodu przechłodzenia, a jednocze-
śnie zmniejszenia warunków ”ciepła” i „gorąca”, także niekorzystnych dla człowieka. Za-
ledwie 19% średni pięcioletni udział warunków komfortu (przez cały rok) uznać należy 
za nieduży i jest to kolejną negatywną cechą bioklimatu peryferyjnej dzielnicy Warsza-
wy-Okęcia. Charakterystyczne warunki zimna, utrzymywały się z różnym „natężeniem” 
przez cały rok, z największą częstością w porze zimowej (niekiedy wszystkie dni miesią-
ca należały do „zimnych”), a najmniejszą w okresie letnim.

Specyfiką badanej stacji meteorologicznej Warszawa-Okęcie, był niewielki udział sta-
nów dyskomfortowych z powodu przegrzania. „Ciepło” utrzymywało się w miesiącach 
lata, niekiedy w pojedynczych w czasie wiosny i jesieni, a „gorąco” tylko w lecie i nie 
zawsze we wszystkich jego miesiącach. Zmienność warunków odczucia termicznego, na 
peryferiach od Warszawy od strony południowo-zachodniej, była niewielka, gdyż zaled-
wie 7,2% dni pięciolecia charakteryzowało się gwałtownymi zmianami temperatury efek-
tywnej z dnia na dzień, a aż 92,8% dni stanowiły niewielkie wahania wskaźnika TE, w ob-
rębie podobnych czy „sąsiednich” warunków odczuwalnych.

Bioklimat śródmieścia Warszawy jest bardziej korzystny dla człowieka ze względu 
na: wyższą temperaturę efektywną w zimie, duży udział zmian małobodźcowych, mniej-
szą częstość warunków zimna, przy niezbyt dużym wzroście udziału stanów ciepła i go-
rąca, nieco częstsze występowanie komfortu termicznego i zmniejszenie czasu trwania 
okresów zimnych. Zdecydowanie na niekorzyść miasta świadczy duże zanieczyszczenie 
powietrza i hałas.

Klimat akustyczny lotniska Okęcie i jego otoczenia
Praca G. Wiktorskiego (2011) pt. Wpływ ruchu lotniczego Lotniska Warszawa-Okę-

cie na klimat akustyczny południowo-zachodniej części Warszawy dotyczy problematyki 
hałasu lotniczego. Problematyka hałasu lotniczego jest stosunkowo młodą i stale rozwi-
jającą się dziedziną w ochronie środowiska. Choć na świecie naukowcy prowadzą inten-
sywne badania i publikują coraz to nowsze opracowania w Polsce widać niewielkie zain-
teresowanie tym tematem. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okę-
ciu jest przykładem dynamicznie rozwijającego się lotniska, zlokalizowanego w bliskim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu lotniczego 
zwiększa się natężenie hałasu na pobliskich obszarach, co przedkłada się na problemy 
zdrowotne mieszkających tam ludzi. Przedstawiono aktualny stan klimatu akustycznego 
wokół lotniska wykorzystując dane ciągłych pomiarów hałasu (dostępnych w zasobach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) z lat 2007-2010 oraz analizując ak-
tualne mapy akustyczne okolic portu lotniczego.

W pierwszej części opracowania badany był średni miesięczny równoważny poziom 
dźwięku w ciągu dnia i nocy w okresie luty 2007 r. – czerwiec 2010 r. Dłuższa analiza 
pozwoliła wykazać, że ustanowione prawnie progi akustyczne są nadal przekraczane, co 
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szczególnie widać w wynikach pomiarów w punkcie „Załuski” (południowo-zachodnia 
część Warszawy). W tym jednym miejscu poziom hałasu w ciągu dnia i nocy wykraczał 
poza wartości dopuszczalne średnio o 7 dB.

Drugim wyjątkowym przypadkiem był stan akustyczny na terenie szpitala onkologicz-
nego (punkt „Onkologia”) na południo-wschód od lotniska. Według rozporządzeń mini-
sterialnych wartości dopuszczalne na tego typu terenach są niższe niż w strefach miesz-
kalnych. Choć przekroczeń było niewiele, bo tylko w 4 miesiącach okresu badawczego, 
należy zwrócić uwagę na wysokie natężenie hałasu w porze nocnej. W pozostałych punk-
tach pomiarowych przekroczenia nie były aż tak drastyczne i w większości miesięcy okre-
su pomiarowego poziom hałasu zawierał się w dopuszczalnych normach. Syntetyczne uję-
cie problemu hałasu w długim okresie pomiarowym nie wykazało zauważalnego wzrostu 
natężeń hałasu względem miesięcznej sumy przeprowadzanych operacji lotniczych. Głów-
ną częścią analityczną niniejszego opracowania stanowiły pomiary równoważnego pozio-
mu dźwięku w porze dnia i nocy z poszczególnych dni okresu czerwiec 2009 r. – czer-
wiec 2010 r. Korzystając z tych samych danych wykazano jak natężenie ruchu lotnicze-
go mogło wpływać na przestrzenny układ stref hałasowych w odniesieniu do warunków 
wiatrowych w poszczególnych miesiącach roku.

Dokonując podziału na klasy hałasu prześledzono zarejestrowane przeloty nad wybra-
nymi punktami pomiarowymi, uwzględniając rodzaj wykonywanych operacji i wykorzy-
stywaną w danym momencie drogę startową. Zgodnie ze stosowanymi zasadami doboru 
pasa aktywnego uwzględniającymi dominujący kierunek wiatru wykazano, że najwięk-
sze obciążenie hałasem obejmowało tereny stacji „Załuski” (hałasem przekraczającym 75 
dB) oraz „Mysiadło” (hałasem zawierającym się w przedziale 70-75 dB). W zależności 
od panujących sezonowo kierunków wiatru zmieniał się zasięg stref podwyższonego ha-
łasu: w okresie późnojesiennym oraz zimowym hałas stawał się najbardziej uciążliwy na 
obszarach południowo-zachodnich, wraz z przewagą wiatru z tego kierunku. W odróżnie-
niu od badań dotyczących miesięcy, dobowe pomiary wykazały faktyczną zależność ob-
ciążenia akustycznego od liczby i rodzaju przeprowadzonych operacji lotniczych. Startu-
jące maszyny, ze względu na strome wznoszenie, oddziaływały na mniejszych obszarach 
niż samoloty podchodzące do lądowania. Przy lądowaniu droga podejścia zazwyczaj jest 
długa i o małym kącie nachylenia do płaszczyzny lotniska – przez to zwiększa się rów-
nież zasięg oddziaływania akustycznego, co tłumaczy charakterystyczne wydłużenie stref 
podwyższonego hałasu w kierunku południo-wschodnim.

Uzupełnieniem wykonanego opracowania stanowiła analiza map akustycznych oko-
lic portu lotniczego. Prześledzono charakterystykę układu urbanistycznego terenów nara-
żonych bezpośrednio na podwyższony hałas lotniczy, uwzględniając obowiązujące nor-
my prawne. Sprawdzone zostało egzekwowanie zakazów panujących w obszarach ogra-
niczonego użytkowania. Niestety, w strefach wyraźnych przekroczeń poziomów hałasu 
znajdowały się zarówno budynki mieszkaniowe, jak i objęte szczególną ochroną tereny 
szkolne, przedszkolne oraz służby zdrowia.

Opracowanie map akustycznych pozwoliło wykazać, że najbardziej narażeni na hałas 
lotniczy są mieszkańcy dzielnicy Ursus oraz gminy Piaseczno. Wyniki przeprowadzonych 
wcześniej analiz na podstawie map akustycznych wykazały, że największa uciążliwość 
hałasu występuje w porze nocnej, kiedy pomimo mniejszego natężenia ruchu lotniczego 
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nadal są przekraczane dopuszczalne normy. Ochrona przed hałasem obszarów okołolot-
niskowych jest wyraźnie utrudniona przez niedostatecznie sprecyzowane przepisy budow-
lane i nieuzasadnione wydawanie pozwoleń na wznoszenie budynków mieszkalnych na 
obszarach, gdzie hałas przekracza poziomy normatywne.

Żeby potwierdzić reprezentatywność wykonanego opracowania konieczne są dalsze 
badania. Ciągła analiza równoważnego poziomu dźwięku w porze dnia i nocy w odnie-
sieniu do jednej doby z uwzględnieniem warunków wiatrowych pomoże wykazać kieru-
nek zmian przestrzennych stref podwyższonego hałasu. Ponadto próba scharakteryzowa-
nia zmian urbanistycznych okolicznych terenów z uwzględnieniem rozwoju lotniska po-
mogłaby wskazać przypuszczalne błędy planistyczne oraz pozwoliłaby na przedstawie-
nie prognozy zaludnienia terenów zagrożonych względem rozrastających się stref pod-
wyższonego hałasu.

Pomimo wszelkich starań zarządzającego portem, walka z hałasem lotniczym jest bar-
dzo żmudnym procesem, wymagającym nie tylko zmian na samym lotnisku, ale również 
konsekwentności planistów w wytyczaniu obszarów pod budowę mieszkaniową wokół 
Okęcia. Stały monitoring hałasu okolicznych obszarów pozwala na śledzenie ciągłych 
zmian w klimacie akustycznym, co znacząco ułatwia podejmowanie działań zapobiegaw-
czych. Być może konieczne będą zmiany prawne, umożliwiające dalszy rozrost lotniska, 
bądź jego odciążenie przez inne porty (stąd wielkie nadzieje w nowobudowanym lotni-
sku Warszawa-Modlin). Bez względu na realizowany scenariusz, hałas lotniczy nadal sta-
nowi uciążliwy problem dla mieszkańców okolic Portu Lotniczego im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie.

Ocena klimatu na potrzeby komunikacji lotniczej w innych miastach 
Polski (Radom, Dęblin, Olsztyn, Poznań, Wrocław, Krosno)

Klimat lotniska Sadków w Radomiu
W pracy P. Parzuchowskiego (2010) pt. Klimat lotniska Sadków w Radomiu przed-

stawiono zjawiska meteorologiczne niekorzystnych dla pracy lotniska. Można stwierdzić, 
że Radom w odniesieniu do obszaru Polski charakteryzuje sie występowaniem mniejszych 
prędkości wiatru, mniejszą częstością mgieł i opadów gradu, ale podwyższoną liczbą dni 
z burzą, gołoledzią i szadzią.

W miesiącach półrocza chłodnego największym utrudnieniem dla pracy lotniska były 
mgły, niska podstawa chmur oraz intensywne opady, zwłaszcza śniegu i mżawki. Spora-
dycznie występowały gołoledź, szadź i wiatr o prędkości ponad 15 m/s. Największe na-
silenie wszystkich warunków atmosferycznych utrudniających funkcjonowanie lotniska 
w Radomiu przypadło na grudzień. Wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z nie-
korzystnym zjawiskiem atmosferycznym wynosi aż 75 %. Im bliżej okresu półrocza cie-
płego, tym suma częstości zjawisk niekorzystnych była mniejsza – w marcu i paździer-
niku nie przekraczała ona 50%. Okres od kwietnia do września określany jako półrocze 
ciepłe był bardziej korzystny pod względem warunków atmosferycznych dla lotnictwa. 
Wówczas największe zagrożenie stanowiły chmury burzowe z wyładowaniami atmosfe-
rycznymi i towarzyszącymi im ulewnymi opadami deszczu, a w nielicznych przypadkach 
także gradu. Rzadko występowały mgły (do 15% dni w marcu i kwietniu) oraz podstawa 
chmur nieprzekraczająca wysokości 100 metrów nad poziomem gruntu. Miesiącem pół-
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rocza ciepłego, w którym w latach 2001-2005 nad lotniskiem w Radomiu wystąpiło naj-
więcej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, był lipiec. W tym miesiącu w ciągu po-
nad połowy dni należało spodziewać się omawianych wyżej zjawisk ze szczególnym na-
sileniem burz i intensywnych opadów deszczu. Okresem o najlepszych warunkach atmos-
ferycznych dla funkcjonowania lotniska był wrzesień, o skumulowanej częstości nieko-
rzystnych zjawisk wynoszącej około 25%. Jedynym utrudnieniem dla pracy lotniska były 
sporadyczne mgły (głównie poranne), niskie wysokości podstawy chmur w bardzo rzad-
kich przypadkach intensywne opady i burze.

Mgły występowały najczęściej w ciągu całego roku między godziną 4 a 7, najrzadziej 
między 12 a 15; niska podstawa chmur najczęściej w godzinach od 6 do 8 a najrzadziej 
między północą a godziną 2; największe nasilenie burz występowało w godzinach popo-
łudniowych – od 13 do 21, najmniejsze między godziną 1 a 9.

Klimat lotniska w Dęblinie
W pracy M. Śmielak (2010) pt. Meteorologiczne uwarunkowania działań lotniczych 

na obszarze Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie atmosferę traktowa-
no jako ośrodek, w którym odbywają się operacje lotnicze. Wobec tego, każde zjawisko 
atmosferyczne i każdy element pogodowy wpływa na zachowanie statku powietrznego 
w czasie lotu.

Warunkiem, który musi być zachowany w pierwszej kolejności przy rozpoczęciu lotu, 
jest wystarczająca widzialność. Lotniczym parametrem określającym minimalną wartość 
widzialności, przy którym dopuszczalny jest start statków powietrznych są minimalne wa-
runki atmosferyczne (MWA). Składa się na nie wystąpienie mgły oraz wysokość podsta-
wy chmur.

W dalszej kolejności analizuje się rodzaj zachmurzenia i związane z nim zjawiska, 
które mogą narazić bezpieczeństwo załogi samolotu. Zjawiska towarzyszące zachmurze-
niu oddziałują na ograniczenie widzialności lub je współtworzą. Rozróżnia się zjawiska, 
które się prognozuje – opady, burze – oraz te, których wystąpienie jest jedynie prawdo-
podobne na różnych wysokościach – turbulencje, oblodzenie, uskok wiatru. Ważnym ele-
mentem meteorologicznym, zwłaszcza w lotach na małych wysokościach jest wiatr. In-
tensywność i zmienność siły (prędkości) wiatru stwarza ryzyko zboczenia z obranego kur-
su, a sam kierunek wiatru może w poważny sposób zakłócić procedury startu i lądowa-
nia.

Na podstawie pomiarów i obserwacji prowadzonych na lotnisku w Dęblinie, wyod-
rębniono miesiące, w których działalność lotnicza narażona jest na szczególnie uciążliwe 
warunki meteorologiczne: MWA – IX, St – XII, Cb – VII, bardzo gęsta mgła – I, liczba 
dni z mgłą – IX, liczba dni z opadem marznącym – XII, liczba dni z burzą – VII, wiatr 
boczny – IX, prędkość porywu – I.

Najwięcej ograniczeń ruchu lotniczego, powodowanych maksymalnym natężeniem 
różnych zjawiska jest grudzień. Zwiększa się częstość występowania niskich chmur war-
stwowych, suma dni z opadem marznącym oraz odsetek obserwacji z wiatrem bocznym, 
z kierunku południowego-południowo-wschodniego. Drugim miesiącem, co do ilości in-
tensywnych utrudnień w lotach, okazał się lipiec. W lipcu dominuje działalność burzowa.

Na równym poziomie niebezpieczeństwa działań lotniczych, występuje styczeń i wrze-
sień. W styczniu zagrożenie wynika głównie z największej sumy dni z mgłą bardzo gę-
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stą i częstych porywów wiatru o dużej prędkości. Przełom lata i jesieni – wrzesień – to 
miesiąc z największą liczbą dni z mgłą oraz najwyższym odsetkiem wiatru bocznego 
z kierunku północnego – północno-wschodniego.

Klimat lotniska Dajtki w Olsztynie
W pracy A. Mrozek (2003) pt. Uwarunkowania klimatyczne lotniska Olsztyn-Dajtki 

przedstawiono zjawiska (wiatr, mgła, burze, śnieżyce, szron, opady silne) niebezpieczne 
dla samolotu odbywającego lot, czy wykonującego manewr startu lub lądowania. Każde 
z nich jest niebezpieczne w innym stopniu oraz w różnych porach dnia i roku. Jednak naj-
groźniejsze są wówczas, gdy się skumulują w tym samym czasie. Dlatego w pracy zba-
dano ich występowanie w poszczególnych miesiącach i porach dnia oraz określono, któ-
re z nich są najmniej sprzyjające wykonywaniu lotów. Stwierdzono, iż mniej sprzyjające 
jest półrocze chłodne.

Występuje w nim więcej zjawisk niebezpiecznych, pojawiają się z wyższą częstością 
i w ciągu całego dnia. Styczeń jest niesprzyjającym miesiącem w wykonywaniu zadań 
lotniczych. W nocy (od 20 do 5 rano) pojawiają się śnieżyce i szron. Przez pozostałą część 
doby poza tymi zjawiskami występuje także mgła. W tym miesiącu niekorzystne są tak-
że warunki wiatrowe. W lutym warunki są lepsze. Mgła, szron i śnieżyce najczęściej po-
jawiają się rano, od 5 do 10. W nocy występują szron i śnieżyce, natomiast w ciągu dnia 
zdarzają się tylko śnieżyce. Warunki wiatrowe są nieco lepsze niż w poprzednim miesią-
cu. Marzec jest jednym z najniekorzystniejszych miesięcy. W nocy występują mgły, szron 
i silne opady, rano poza tymi zjawiskami zdarzają się też śnieżyce. Między 10 a 20 naj-
częściej pojawiają się opady silne i śnieżyce. Październik jest najkorzystniejszym dla lot-
nictwa miesiącem w półroczu chłodnym. Warunki wiatrowe są jednymi z najlepszych 
w roku. Godziny od 10 do 20 są wolne od wszystkich mogących stworzyć niebezpieczeń-
stwo zjawisk. Tylko w nocy i do 10 rano pojawiają się mgły i szron. W listopadzie, w nocy 
i rano, czyli od 20 do 10 występują mgła i szron. W godzinach południowych, między 10 
a 15 zdarzają się mgły, natomiast po południu, od 15 do 20 poza mgłami zdarzają się też 
śnieżyce. Grudzień jest mało sprzyjającym miesiącem. Warunki wiatrowe są w nim dość 
niekorzystne. W godzinach nocnych i porannych występują śnieżyce i szron. Natomiast 
w dzień, od 10 do 15 pojawiają się śnieżyce i mgły. Po godzinie 15 śnieżyce zanikają 
i występują tylko mgły.

W półroczu ciepłym warunki do wykonywania lotów są korzystniejsze. Nie ma w nim 
śnieżyc, szron zdarza się rzadziej, natomiast pojawiają się burze. Jednakże w prawie każ-
dym miesiącu są godziny wolne od niebezpiecznych zjawisk oraz warunki wiatrowe są 
znacznie korzystniejsze (poza majem). Kwiecień charakteryzuje się występowaniem mgieł 
i szronu w godzinach nocnych i porannych (od 20 do 10). Około południa, od 10 do 15 
zdarzają się opady silne. Natomiast między 15 a 20 burze. Maj jest miesiącem o najnie-
korzystniejszych warunkach wiatrowych. Aż jedna czwarta wiatrów umiarkowanych i sil-
nych wieje z kierunków prostopadłych do pasa startowego. W godzinach nocnych pas 
startowy pokrywa szron. Rano, od 5 do 10 również występuje szron a także mgły. Nato-
miast godziny między 10 a 15 są wolne od niesprzyjających zjawisk. Po południu poja-
wiają się burze i opady silne. W czerwcu warunki wiatrowe są zdecydowanie lepsze. 
W godzinach nocnych i popołudniowych zdarzają się burze. Natomiast rano, między 5 
a 10, występują mgły. Lipiec charakteryzuje się wolnymi od niebezpiecznych zjawisk go-
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dzinami nocnymi (20-5) i południowymi (10-15). Rano zdarzają się mgły, natomiast po 
południu burze. Sierpień jest miesiącem o najlepszych warunkach wiatrowych. Dodatko-
wo pora nocna (20-5) i południowa (10-15) odznaczają się brakiem jakichkolwiek groź-
nych zjawisk. Rano (5-10) występują mgły, a po południu (15-20) zdarzają się burze i sil-
ne opady. We wrześniu od godziny 10 do 20 panują bardzo dobre warunki do latania. Nie 
występują żadne niekorzystne zjawiska, a warunki wiatrowe też są dobre. Natomiast 
w nocy występują mgły i burze, a rano mgły i pojawia się szron.

W lotnictwie najważniejszą informacją, mającą największy wpływ na decyzję o locie 
jest aktualna prognoza meteorologiczna. Jednakże zawarte w pracy charakterystyki ele-
mentów meteorologicznych dają ogólne pojęcie o tendencjach zmian zjawisk zachodzą-
cych na lotnisku Olsztyn-Dajtki, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywanych 
zadań lotniczych.

Tabela 1. Szkic przebiegu zjawisk w miesiącach i w porach dnia w pięcioleciu 1961-1965 na lotnisku Olsztyn 
Dajtki (1 – mgła, 2 – burze, 3 – śnieżyce, 4 – szron, 5 – opad silny)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Noc (20-5) 3; 4 3; 4 4; 5 1 4 2   1; 2 1; 4 1; 4 3; 4
Rano (5-10) 1; 3; 4 1; 3; 4 3; 4; 5 1 1; 4  1 1 1; 4 1; 4 1; 4 4
Południe (10-15) 1; 3; 4 3 3; 5 5       1 1; 3
Po południu (15-20) 1; 3; 4 3 3; 5  2  2 2; 5   1; 3 1
% S; N v>5m/s 20,4 18,7 11,8 1,3 2,4 1,3 1,4 7,6 9,6 7,9 12,0 19,0

Klimat lotniska Ławicy w Poznaniu
W pracy E. Olczak (2008) pt. Warunki klimatyczne lotniska w Poznaniu-Ławicy okre-

ślono warunki meteorologiczne, które decydują o pomyślnym przebiegu operacji lotni-
czych oraz warunki pogodowe występujące podczas startu na trasie lotu i w miejscu lą-
dowania statku powietrznego. Wystąpienie niesprzyjających warunków pogody w trakcie 
trwania lotu nie jest tak niebezpieczne jak w momencie startu czy lądowania statku po-
wietrznego. Start i lądowanie zalicza się do najbardziej newralgicznych punktów całej 
operacji lotniczej. Najbardziej niepożądanymi warunkami pogody mogącymi zakłócić 
bądź uniemożliwić manewr startu czy lądowania są nagłe zmiany kierunku i prędkości 
wiatru, niska podstawa chmur, ograniczenie widzialności poziomej przy braku specjali-
stycznego oświetlenia i urządzeń radionawigacyjnych oraz wystąpienie burzy. Rejon lot-
niska, w którym odbywa się początkowa i końcowa faza lotu jest więc miejscem szcze-
gólnym, które wymaga szczegółowej charakterystyki klimatu, a zwłaszcza tych elemen-
tów które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w obrębie lot-
niska.

W tej pracy za elementy klimatu utrudniające bądź uniemożliwiające wykonywanie 
manewru startu czy lądowania na lotnisku Poznań-Ławica uznano: prędkość i kierunek 
wiatru, występowanie zjawisk ograniczających widzialność (mgły, opadu silnego, zamie-
ci śnieżnej, mżawki) i zjawisk szczególnie niebezpiecznych (burzy, gołoledzi i gradu).

Wystąpienie któregokolwiek z omawianych w pracy zjawisk i elementów meteorolo-
gicznych prowadzi do powstania znacznych ograniczeń w obsłudze ruchu lotniczego, 
stwarzając zagrożenie dla statku powietrznego będącego w trakcie lotu jak również w mo-
mencie wykonywania manewru startu bądź lądowania. Uchwycenie prawidłowości wy-
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stępowania, zarówno w przebiegu rocznym, jaki i dobowym, niebezpiecznych zjawisk 
i elementów meteorologicznych dla działalności lotniczej jest więc bardzo istotne. Dlate-
go w pracy podjęto próbę wydzielenia okresów, w których warunki meteorologiczne 
w największym stopniu utrudniają pracę poznańskiego portu lotniczego. Wydzielenia 
oparto na łącznej średniej liczbie dni z omawianymi zjawiskami i elementami meteoro-
logicznymi uwzględniając ich przebieg roczny i dobowy.

Tabela 2. Średnia liczba dni z określonymi zjawiskami i elementami meteorologicznymi na lotnisku 
Poznań-Ławica w latach 1954-1965

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiatr 10-15 m/s 3,9 4,8 4,8 3,9 3,4 3,5 2,8 3,9 3,3 2 3,6 3,2
Wiatr > 15 m/s 0,8 0,7 0,2 0,2 0,6 - 0,5 0,2 0,3 - 0,1 0,4
Mgła 5,8 5,5 4,4 2 2,1 1,6 2,4 2,3 4,2 9,6 8,8 6,4
Opad silny 0,7 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 0,8 0,2 0,9 0,5
Zamieć śnieżna 0,5 0,8 0,6 - - - - - - - 0,2 0,2
Mżawka 3,9 3,6 3,1 3,3 1,5 1,5 0,7 1,2 0,8 4,1 6,8 5,0
Burza - - 0,1 1 3,5 5,3 6,2 4,7 2,3 0,3 0,2 -
Gołoledź 1,3 0,5 - - - - - - - - 0,2 0,5
Grad - - - 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 -

 16,8 16,3 13,6 11,6 12,2 12,8 13,7 13,5 11,8 16,3 21 16,2

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, iż nie ma miesięcy całkowicie pozba-
wionych dni z niekorzystnymi warunkami pogody dla działalności lotniczej. Na podsta-
wie zbiorczej tabeli uwzględniającej średnią liczbę dni z badanymi w pracy elementami 
i zjawiskami meteorologicznymi można wnioskować, iż najbardziej niekorzystny okres 
dla działalności lotniczej przypada na miesiące od października do lutego. Na tle wspo-
mnianych miesięcy szczególnie wyróżnia się listopad, z największą łączną średnią liczbą 
dni (21) badanych elementów i zjawisk meteorologicznych. Korzystniejsze warunki po-
godowe dla obsługi ruchu lotniczego obserwowane są od marca do września, najmniej 
dni z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi dla lotnictwa obserwuje się w kwiet-
niu (średnio 11,6) i we wrześniu (średnio 11,8). Od września do lutego największy udział 
w średniej liczbie dni z niekorzystnymi warunkami ma średnia liczba dni z mgłą, w mar-
cu i w kwietniu średnia liczba dni z wiatrem silnym, a od maja do sierpnia średnia licz-
ba dni z burzami.

Bardzo istotną częścią opracowania było wskazanie przedziałów godzinnych w ciągu 
doby, w których można się najczęściej spodziewać niekorzystnych atmosferycznych wa-
runków lotu. Na podstawie zbiorczych tabel średniej liczby dni z niekorzystnymi warun-
kami pogody dla działalności lotniczej dokonano charakterystyki rozkładu dobowego tych 
warunków w poszczególnych miesiącach.

Klimat lotniska Strachowice we Wrocławiu
W pracy A. Tołoczko (2010) pt. Niebezpieczne zjawiska pogodowe zagrażające funk-

cjonowaniu lotniska Wrocław Strachowice w latach 2006-2009 przedstawiono warunki 
meteorologiczne utrudniające funkcjonowanie tego lotniska.

W badanym czteroleciu mgła wystąpiła nad obszarem lotniska 233 razy, natomiast dni 
z mgłą było 223. Średnia roczna wyniosła 55,8 dnia z mgłą, a średnia miesięczna 4,6, jed-
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nakże to zjawisko nie jest rozłożone równomiernie w roku. Najczęściej mgły pojawiały 
się w okresie jesieni i na początku zimy. Maksimum częstości mgły w latach 2006-2009 
przypadało na październik i było to średnio 11 dni z mgłą. Minimum wystąpiło w lipcu 
– średnio 1 dzień.

Analizując przebieg dobowy tego zjawiska stwierdzono, że największa częstość mgieł 
przypada na przedział czasowy od 21 do 0 – średnio 18,8 dni w roku. Najmniejsza liczba 
przypadków mgły przypadała na godziny przedpołudniowe (od 6 do 12) i wynosiła śred-
nio 1 dzień w roku. Przebieg dobowy w ciepłej i chłodnej połowie roku różni się w pew-
nym stopniu. W ciepłej połowie roku, czyli od kwietnia do września, największa liczba 
przypadków mgły przypada na godziny nocne (0-3), natomiast od godziny 6 do 12 mgieł 
nie stwierdzono w ogóle. W chłodnej połowie roku, czyli od października do marca, do-
bowy przebieg występowania mgły kształtuje się następująco: maksimum przypada na go-
dziny od 21 do 0, a minimum od 6 do 12. Takie różnice pomiędzy półroczem letnim i zi-
mowym spowodowane są różnicą w długości dnia. Latem słońce wschodzi wcześniej i z 
tego powodu występuje takie przesunięcie, ponieważ wzrost temperatury spowodowany 
dotarciem większej ilości promieniowania słonecznego prowadzi do dyssypacji mgły.

Rozkład długotrwałości mgieł w ciągu roku na wrocławskim lotnisku kształtuje się 
w następujący sposób – najwięcej występuje mgieł trwających nie dłużej niż 3 godziny 
(około 63% przypadków), trwających od 3 do 6 godzin stwierdzono 23%. Najmniej wy-
stępuje mgieł trwających ponad 9 godzin – w ciągu roku jest to średnio 5%. Większość 
mgieł długotrwałych występuje w półroczu chłodnym.

Mgła najczęściej występuje, gdy panuje cisza, a gdy wieje wiatr najczęściej pojawia 
się w czasie występowania wiatru z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego 
– odpowiednio po 14,5% i 16% przypadków. Natomiast najrzadziej występuje w czasie 
wiatru z kierunków północno-wschodniego i południowo-zachodniego – po około 3,5%. 
Jest to zapewne efektem lokalizacji lotniska w stosunku do Wrocławia. Napływ powie-
trza znad dużego ośrodka miejskiego w znacznym stopniu zwiększa liczbę jąder konden-
sacji, co sprzyja powstaniu mgły.

 W badanym okresie burza wystąpiła 93 razy (w ciągu 87 dni). Średnio w ciągu roku 
wystąpiło 21,8 dni z burzą, natomiast średnia miesięczna w okresie burzowym (od kwiet-
nia do września) wynosiła 3,5. To zjawisko występuje głównie w półroczu ciepłym, naj-
częściej w lipcu i sierpniu – odpowiednio 7 i 6 dni z burzą w miesiącu. W czasie zimy 
zjawisko to niemal nie występuje, jednakże zdarzają się lata, w których obserwuje się je-
den przypadek w miesiącach od października do marca. Jak z niej wynikło, tylko w czerw-
cu i lipcu można spodziewać się więcej niż jednego przypadku burzy w ciągu dnia. W cią-
gu doby burze występują najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych (od 12 
do 21). Średnio w ciągu roku w tym przedziale godzinowym występuje około 15 burz. 
Najrzadziej pojawiają się one w godzinach porannych (od 6 do 9) – w latach 2006-2009 
wystąpił tylko jeden taki przypadek. Taki przebieg dobowy częstości burzy jest związa-
ny z dobowym przebiegiem dopływu promieniowania słonecznego.

Czas trwania burz najczęściej nie przekracza 3 godzin – jest to około 79% przypad-
ków. Najrzadziej występują burze trwające ponad 6 godzin – jedynie 3% przypadków. 
Tak samo jak w przypadku mgły, burze długotrwałe najczęściej pojawiają się w miesią-
cach z największą ich częstością.
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Najczęściej burze pojawiały się w czasie wiatru z kierunków zachodniego i północ-
no-zachodniego (odpowiednio 23% i 20% przypadków), najrzadziej w czasie wiatru z sek-
tora wschodniego. Na tej podstawie można przypuszczać, iż występowanie burzy jest naj-
częściej uwarunkowane ogólną sytuacją synoptyczną w tym regionie.

Jak wynika z powyższej pracy mgła i burza stanowią dość częste zagrożenie funkcjo-
nowania Lotniska Wrocław Strachowice i obsługa naziemna lotniska powinna być przy-
gotowana na możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.

Klimat lotniska w Krośnie
W pracy J. Szmyda (2006) pt. Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjono-

wanie lotniska w Krośnie wykorzystano dane pochodzące z lotniczych prognoz pogody 
dla rejonu Krosna. W sezonie lotniczym (IV-X) częstość kierunków wiatru na rozpatry-
wanym lotnisku charakteryzuje się znaczną zmiennością. Na wiosnę dominujące znacze-
nie mają wiatry wschodnie, latem przeważają natomiast wiatry z przeciwnego kierunku. 
Jesienią największy udział ma wiatr południowy. Taka sezonowa zmienność kierunków 
wiatru jest cechą charakterystyczną warunków meteorologicznych w Krośnie. Powodu-
je ona, że w rożnych okresach sezonu lotniczego wykorzystywane są różne drogi starto-
we.

Charakterystyka warunków wiatrowych na rozpatrywanym lotnisku objęła także okre-
ślenie zróżnicowania kierunku wiatru na 3 wysokościach (0, 400, 1000 m n.pt. (tab. 3).

Tabela 3. Częstość (%) dni z utrudnieniami w wykonywaniu 
operacji lotniczych wynikającymi z wystąpienia różnego 
kierunku wiatru na poziomach 0, 400, 1000 m n.pt.) nad 
lotniskiem w Krośnie w okresie IV-X w latach 2003-2004

IV V VI VII VII IX X IV-X
% 62,5 71,4 75 74,2 75 89,5 65 74,3

Podczas sezonu lotniczego w Krośnie częstość dni o jednakowym kierunku przepły-
wu mas powietrza na wszystkich rozpatrywanych poziomach jest stosunkowo niewielka 
(25,7%). Udział dni pozbawionych ograniczeń wynikających ze zmiennego kierunku wia-
tru w przekroju pionowym był największy w kwietniu (37,5%), najmniejszy zaś we wrze-
śniu (10,5%). Maksymalne różnice w kierunku wiatru na wysokości 0, 400, 1000 m n.pt. 
stwierdzono w czerwcu i lipcu.

Wśród badanych zagadnień dotyczących warunków wiatrowych lotniska w Krośnie 
znalazła się także prędkość wiatru. Średnia wartość rozpatrywanego parametru w sezo-
nie lotniczym w Krośnie wyniosła 4,3 m/s. Maksimum przypadło na kwiecień (4,8 m/s) 
oraz czerwiec (4,7 m/s), minimum natomiast na maj (3,9 m/s). W pozostałych miesiącach 
rozpatrywana wartość niewiele odbiegała od średniej w okresie kwiecień-październik. 
Poza średnią prędkością wiatru obliczono częstość występowania wiatru w przedziałach 
prędkości. Największym udziałem podczas sezonu lotniczego w Krośnie charakteryzuje 
się wiatr o najmniejszej prędkości, poniżej 5 m/s (73,1%). Pojawianie się wiatru o pręd-
kości co najmniej 7 m/s zaobserwowano w 4 spośród 7 rozpatrywanych miesięcy. Naj-
większa częstość wiatru o takiej prędkości przypada na czerwiec (6,3%), a w dalszej ko-
lejności na wrzesień (5,3%). Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że miesią-
cami, w których duża prędkość wiatru w najmniejszym stopniu utrudnia aktywność lot-
niczą w Krośnie są maj oraz sierpień.
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Poza warunkami wiatrowymi do zjawisk zagrażających aktywności lotniczej w Kro-
śnie można zaliczyć mgłę. Przeprowadzone badania wykazały, że średnia liczba dni z tym 
zjawiskiem w ciągu sezonu lotniczego w okresie 2003-2005 w Krośnie wyniosła 36,7. 
Najrzadziej zagrożenie z powodu występowania ograniczonej widzialności wywołanej 
przez mgłę było stwierdzone w kwietniu oraz czerwcu. Miesiącami, na które przypadło 
maksimum częstości rozpatrywanego zjawiska, były lipiec i sierpień.

Kolejnym źródłem niebezpieczeństwa dla operacji lotniczych wykonywanych w Kro-
śnie może być wystąpienie chmur o podstawie położonej na niewielkiej wysokości nad 
powierzchnią terenu. Podobnie jak w przypadku mgły utrudniona jest wówczas widzial-
ność, co może mieć istotne znaczenie dla pomyślnego przebiegu lotu. W poddanych ana-
lizie miesiącach lat 2003 i 2004 częstość dni, w których wysokość podstawy chmur była 
niższa od dopuszczalnej wartości dla szybowców, wyniosła 6,0%, natomiast dla samolo-
tów 4,3%. Minimum i maksimum częstości dni uniemożliwiających prowadzenie aktyw-
ności szybowcowej i samolotowej na skutek zbyt nisko położonej podstawy chmur przy-
pada na skrajne miesiące sezonu lotniczego. Największy udział wśród chmur wywołują-
cych rozpatrywane zagrożenie miały chmury St.

Niesprzyjającym lotnictwu zjawiskiem meteorologicznym są również burze. W Kro-
śnie w okresie kwiecień-październik w latach 2003-2005 w wystąpiło 107 dni z burzą, co 
daje średnią 35,7 dni z tym zjawiskiem w każdym sezonie lotniczym. Wiosną liczba dni 
z rozpatrywanym zjawiskiem wykazuje tendencję wzrastającą. Największą aktywność bu-
rzową zaobserwowano w lipcu, w którym udział dni z burzą wynosił 37,6%. Nadejście 
jesieni powodowało bardzo dużym spadek liczby dni z burzą. Październik, miesiąc koń-
czący aktywność lotniczą nad lotniskiem będącym obiektem badań w niniejszej pracy, 
był całkowicie pozbawiony zagrożeń ze strony burzy.

Poza warunkami pogodowymi, których wystąpienie może spowodować utrudnienia 
w ruchu lotniczym, omówiono zjawiska mające korzystny wpływ na pracę rozpatrywa-
nego lotniska. W rejonie Krosna warunki do prowadzenia aktywności szybowcowej z wy-
korzystaniem prądów konwekcyjnych nie są szczególnie dobre. Wynika to przede wszyst-
kim z położenia geograficznego tego lotniska na obszarze charakteryzującym się silnie 
urozmaiconą rzeźbą, która ogranicza możliwość powstawania dużych, jednolitych komi-
nów termicznych. W pobliżu Krosna występują jednak zjawiska, które sprzyjają rozwo-
jowi szybownictwa. Są to prądy zboczowe oraz fala górska, których powstawanie jest ge-
nerowane przez obecność pobliskich pasm górskich oraz pojawienie się odpowiedniej sy-
tuacji meteorologicznej. Znaczenie procesów falowych rozwijających się w atmosferze 
dla szybowców startujących z lotniska w Krośnie jest podkreślone przez czas ich wystę-
powania. Rozpatrywane zjawisko najczęściej występuje jesienią, czyli w okresie spadku 
możliwości wykonywania lotów z wykorzystaniem konwekcji.

Położenie geograficzne lotniska będącego obiektem badań w niniejszej pracy przy-
czynia się do występowania specyficznych meteorologicznych warunków prowadzenia 
aktywności lotniczej. Można do nich zaliczyć sezonową zmienność kierunków wiatru, 
która powoduje wykorzystywanie różnych dróg startowych podczas następujących po so-
bie pór roku.

Niniejsza praca powstała przede wszystkim z myślą o zapewnieniu większego bezpie-
czeństwa osobom wykonującym operacje lotnicze w okolicach Krosna.
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Zjawisko fali górskiej
W pracy J. Szmyda (2008) pt. Zjawisko fali górskiej w Karpatach Polskich przyjęto 

kryterium stwierdzania wystąpienia „dni falowych” na podstawie danych lotniczych. Pod-
jęcie takiej decyzji umotywowane było przede wszystkim przekonaniem o obecności 
w tych dniach fali górskiej o dużej intensywności, dzięki której możliwe było wykonanie 
lotów szybowcowych w wyższe warstwy troposfery. Za podstawowy materiał źródłowy 
uznano dokumentacje lotnicze Aeroklubu Tatrzańskiego w Nowym Targu i Aeroklubu 
Podkarpackiego w Krośnie.

Informacje o fali górskiej uzyskane na podstawie danych z obu ośrodków lotniczych 
można uznać za reprezentatywne w odniesieniu do całych Karpat Polskich. Mimo tego, 
że wykorzystane dane lotnicze dotyczą tylko wybranych dni oraz ściśle zależną od czyn-
ników ludzkich, uzyskane dzięki nim informacje o fali górskiej można uznać za wiary-
godne. Uzasadnieniem tego może być stosunkowo duża próba statystyczna (129 dni) po-
chodząca z ośrodków lotniczych położonych w różnych częściach Karpat Polskich, jej 
dość długi zakres czasowy (1957-2000), a także gwarancja uwzględnienia przypadków 
fali górskiej o dużej intensywności, umożliwiającej uzyskiwanie dużych (w tym „diamen-
towych”) przewyższeń w trakcie lotów szybowcowych.

W pierwszej części pracy podstawowym materiałem źródłowym wykorzystanym do 
badań fali górskiej w Karpatach Polskich była lista 129 „dni falowych” udokumentowa-
nych danymi lotniczymi. Głównym celem tej części opracowania było poznanie przebie-
gu rocznego występowania tego zjawiska oraz ustaleniu jego uwarunkowań cyrkulacyj-
nych.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że fala górska w Karpa-
tach Polskich występuje przeważnie w półroczu chłodnym, w szczególności późną jesie-
nią. Dane z Aeroklubów: Tatrzańskiego i Podkarpackiego wskazują, że do powstawania 
tego zjawiska najczęściej dochodzi w listopadzie. Dni tego miesiąca stanowiły aż 31,8% 
„dni falowych” udokumentowanych przez szybowników obu wspomnianych ośrodków 
lotniczych (41 ze 129 dni), z tego 35 dni przypadło na pierwsze dwie dekady listopada. 
W przebiegu rocznym minimum częstości występowania fali górskiej w Karpatach Pol-
skich przypada na późną wiosnę i lato.

W pracy wykazano, że występowaniu fali górskiej w Karpatach Polskich najbardziej 
sprzyja adwekcja powietrza z południa, w dalszej kolejności zaś z południo-zachodu. 
Pierwsze z wymienionych warunków cyrkulacyjnych panowały w 67, zaś drugie w 46 
dniach spośród 129 „dni falowych” udokumentowanych danymi lotniczymi (odpowied-
nio 51,9% i 35,7% dni). Fala górska zdecydowanie rzadziej w Karpatach Polskich po-
wstaje podczas napływu powietrza z południo-wschodu. Takie warunki cyrkulacyjne wy-
stąpiły zaledwie w 2 dniach (1,6%) wśród rozpatrywanych „dni falowych”.

Na podstawie dostępnej dokumentacji lotniczej stwierdzono, że fala górska w Karpa-
tach Polskich częściej powstaje w sytuacjach cyklonalnych niż antycyklonalnych. Pierw-
sze z wymienionych warunków cyrkulacyjnych wystąpiły w 103, zaś drugie w 26 dniach 
spośród 129 rozpatrywanych „dni falowych” (odpowiednio 79,8% i 20,2%).

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że do powstania fali górskiej w Karpa-
tach Polskich nie jest konieczne panowanie przez wiele dni warunków cyrkulacyjnych 
sprzyjających temu zjawisku. Udokumentowane lotami szybowcowymi przypadki wystą-
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pienia tego zjawiska często przypadały na jedno- lub dwudniowy okres utrzymywania się 
określonego typu cyrkulacji atmosferycznej.

Uzyskane wnioski na temat warunków cyrkulacyjnych sprzyjających występowaniu 
fali górskiej w Karpatach Polskich stały się punktem wyjścia do dalszych rozważań. 
W celu ustalenia, w których okresach roku najczęściej pojawiają się korzystne dla tego 
zjawiska typy cyrkulacji atmosferycznej sporządzono ich charakterystykę na podstawie 
danych z lat 1951-2000.

W celu bardziej precyzyjnego określenia, w których okresach roku najczęściej wystę-
pują typy cyrkulacji sprzyjające powstawaniu fali górskiej w Karpatach Polskich jako jed-
nostki podstawowe w rozważaniach przyjęto także dni. Udział dni z cyrkulacją Sc lub 
SWc w poszczególnych dniach roku w latach 1951-2000 wyniósł od 0 (13 przypadków) 
do 26% (12 lutego). Typ cyrkulacji Sc i SWc występował szczególnie często w pierwszej 
połowie kwietnia i pierwszej połowie listopada. W trzeciej dekadzie maja, w czerwcu, 
lipcu i sierpniu wspomniane typy cyrkulacji pojawiały się rzadko.

W przypadku uwzględnienia typów cyrkulacji Sa i SWa rozmieszczenie w roku poten-
cjalnych „okresów falowych” było nieco inne. Mały udział dni z cyrkulacją antycyklonal-
ną południową lub południowo-zachodnią w pierwszej połowie kwietnia spowodował, że 
okres ten nie wyróżniał się na tle roku. Częsta adwekcja powietrza z południa i południo-
zachodu zarówno podczas sytuacji cyklonalnych, jak i antycyklonalnych w pierwszej po-
łowie listopada sprawiła natomiast, że okres ten można uznać za najbardziej korzystną pod 
względem warunków cyrkulacyjnych porę roku do powstawania fali górskiej w Karpatach 
Polskich. Do potencjalnych „okresów falowych” można także zaliczyć większą część paź-
dziernika, trzecią dekadę marca oraz 11-13 lutego, jednak ze względu na ich mniejszą dłu-
gość oraz większe dysproporcje udziału korzystnych warunków cyrkulacyjnych w kolej-
nych dniach charakteryzują się one niższą rangą niż pierwsza połowa listopada. Podobnie 
jak we wcześniejszym przypadku na okres trzecia dekada maja – koniec sierpnia przypa-
dła mała liczba dni, w których wystąpiła adwekcja powietrza z południa lub południo-za-
chodu. Najkorzystniejsze do powstania i rozwoju fali górskiej typy cyrkulacji atmosferycz-
nej, południowy cyklonalny i południowo-zachodni cyklonalny, w latach 1951-2000 w Pol-
sce Południowej wystąpiły łącznie w 9,0% dni. Większy udział dni z tymi warunkami cyr-
kulacyjnymi miało półrocze chłodne. Najwięcej dni z typem cyrkulacji Sc i SWc we wspo-
mnianym okresie wystąpiło w listopadzie. W przypadku uwzględnienia typów Sa i SWa 
uzyskane wyniki dotyczące przebiegu rocznego były podobne.

Charakterystyka warunków cyrkulacyjnych sprzyjających powstawaniu fali górskiej 
w Karpatach Polskich objęła także zmiany częstości ich występowania. Zastosowanie 
równań prostych regresji pozwoliło stwierdzić, że w latach 1951-2000 liczba dni w roku 
z najbardziej sprzyjającą występowaniu fali górskiej w Karpatach Polskich cyrkulacją po-
łudniową cyklonalną wykazała tendencję malejącą (-2,9 dnia/10 lat). Jeszcze większym 
spadkiem częstości występowania we wspomnianym wieloleciu charakteryzowały się dni 
z cyrkulacją południową antycyklonalną (-4,2 dnia/10 lat). W przypadku dni z adwekcją 
powietrza z południo-zachodu stwierdzono tendencję rosnącą (SWc: 1,4 dnia/10 lat, SWa: 
1,8 dnia/10 lat). Analiza regresji liniowej przeprowadzona łącznie z uwzględnieniem 
wszystkich dni z cyrkulacją Sc, Sa, SWc i SWa wykazała malejącą tendencję ich często-
ści (-4,0 dni/10 lat). Analogiczne badanie uwzględniające dane z półrocza chłodnego 
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umożliwiło stwierdzenie spadku częstości występowania tych warunków cyrkulacyjnych 
w latach 1951-2000 (-2,3 dnia/10 lat). Informacje na temat zmian długości okresu roku 
z typami cyrkulacji Sc, Sa, SWc i Swa umożliwiają pośrednie stwierdzenie zmian często-
ści występowania fali górskiej w Karpatach Polskich w latach 1951-2000.

W pracy sporządzono także charakterystykę jednostek regionalnych fali Karpat Pol-
skich. Czynnikami decydującymi o ich specyficznych własnościach są różnice w położe-
niu, wysokości i orientacji pasm górskich przyczyniających się do ich powstawania. 
Szczególny nacisk w charakterystyce położono na zagadnienia meteorologiczne o dużym 
znaczeniu dla lotnictwa.

W celu przedstawienia warunków meteorologicznych panujących w troposferze nad 
polską częścią łańcucha karpackiego podczas występowania fali górskiej w pracy zamiesz-
czono ich charakterystykę w wybranych dniach z tym zjawiskiem (3 maja 1988 r.). Do 
jej sporządzenia wykorzystano m.in. dokumentację akcji lotów falowych zorganizowanej 
przez Aeroklub Podkarpacki 3 maja 1988 r. Aby prognozowanie wystąpienia fali górskiej 
w Karpatach Polskich stało się łatwiejsze, analizie poddano mapy synoptyczne Europy 
z tych dni. Na ich podstawie stwierdzono, że do powstawania tego zjawiska dochodzi, 
gdy niż baryczny znajduje się nad zachodnią częścią Europy, zaś wyż – nad wschodnią. 
Ważne znaczenie dla czasu występowania fali górskiej w Karpatach Polskich ma stabil-
ność układów barycznych w Europie.

Uzyskane w pracy wyniki potwierdziły bardzo silną zależność występowania fali gór-
skiej w Karpatach Polskich od warunków meteorologicznych. Mniejszy dopływ promie-
niowania słonecznego w półroczu chłodnym w porównaniu z półroczem ciepłym sprzy-
ja utrzymywaniu się równowagi stałej w atmosferze, co stwarza korzystne warunki do po-
wstawania i rozwoju fali górskiej w Karpatach Polskich. W związku z tym zjawisko to 
najczęściej występuje w okresie późna jesień – wczesna wiosna. Z racji tego, że w lecie 
w atmosferze często panuje równowaga chwiejna, w tej porze roku fala górska w Karpa-
tach Polskich powstaje najrzadziej.

Odpowiednia stratyfikacja mas powietrza jest warunkiem koniecznym, ale nie wystar-
czającym do powstania fali górskiej. Aby doszło do wytworzenia się tego zjawiska musi 
również wystąpić przepływ powietrza w kierunku w przybliżeniu prostopadłym do biegu 
przeszkody orograficznej. Adwekcja powietrza z kierunków SW, S i SE w Karpatach Pol-
skich najczęściej występuje w półroczu chłodnym. Typy cyrkulacji Sc, Sa, SWc i SWa 
szczególnie często pojawiają się w pierwszej połowie listopada, co silnie koreluje z mak-
simum przebiegu rocznego występowania fali górskiej ustalonego na podstawie doku-
mentacji lotniczej Aeroklubów: Tatrzańskiego i Podkarpackiego.

Położenie badanych lotnisk i lądowisk górskich na obszarze Polski przedstawiono na 
mapie (rys. 1).
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Rys. 1. Położenie badanych lotnisk i lądowisk górskich na obszarze Polski

Zmiany warunków pogodowych na dalekich trasach lotniczych
W pracy K. Buczyńskiego (1990) pt. Obciążenia organizmu ludzkiego powstałe na 

dalekich trasach lotniczych wyróżniono cztery rodzaje obciążeń organizmu ludzkiego 
związanych z lotami długodystansowymi. Należą do nich: obciążenia wynikające ze zmia-
ny strefy klimatycznej, występujące przy przekraczaniu stref czasowych, dotyczące fi-
zycznych warunków lotu oraz obciążenia natury psychicznej. Wszystkie rodzaje obcią-
żeń mają pewien wpływ na sprawne funkcjonowanie organizmów ludzi znajdujących się 
na pokładzie samolotu, zarówno personelu latającego jak i pasażerów. Natomiast ich zna-
czenie dla tych dwóch kategorii osób nie jest jednakowe. W przypadku personelu latają-
cego a szczególnie pilotów, każdy rodzaj obciążenia ma bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo lotu. Jeżeli chodzi o pasażerów, to obciążenia te mogą być jedynie źródłem okre-
sowego gorszego samopoczucia i czasowo obniżonej sprawności psychofizycznej.

Należy także zauważyć przypadek przeciwnego w odniesieniu do Warszawy przebie-
gu rocznego temperatury powietrza. Dotyczy to stacji Melbourne dla której maksimum 
temperatury przypada w zimie, a minimum w lecie. Stwierdzono również brak większe-
go zróżnicowania w przebiegu rocznym temperatury powietrza na stacji Singapur. Mak-
symalne i minimalne wartości średniej temperatury powietrza w roku różnią się znacz-
nie. Temperatury maksymalne wahają się od +34,7°C (lipiec Bagdad) do + 21,4°C (lipiec 
Montreal). Temperatury minimalne wahają się od + 26,1°C C styczeń (Singapur) do 
-9,5°C (Montreal). Wartości amplitudy rocznej wynoszą od 31°C (Pekin) do 1,6°C (Sin-
gapur). Zagadnienie znaku i wielkości różnicy temperatury powietrza między portem do-
celowym a macierzystym (Warszawa) ma olbrzymie znaczenie dla rodzaju i wielkości ob-
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ciążenia organizmu ludzkiego. Wartości liczbowe wspomnianych różnic zawiera tab. 3 
(rozdz. VI). Na rys. 3 zaś przedstawiono wykresy przebiegów rocznych różnic średnich 
temperatur miesięcznych między portem docelowym a macierzystym. Analiza wykresów 
prowadzi do następujących wniosków – na większości stacji ( za wyjątkiem Melbourne 
i Montrealu) panują temperatury wyższe niż w Warszawie (różnice są dodatnie, ∆T> 0). 
Przebieg dodatnich różnic w ciągu roku dla większości stacji nie jest jednakowy. Naj-
większe różnice temperatury między portem docelowym a Warszawą mają miejsce 
w chłodnej porze roku (Xl-III) i sięgają aż +30,0°C (Singapur – II).

Tak duże różnice temperatury średniej świadczą o dużym zróżnicowaniu warunków 
termicznych między wybranymi stacjami. Natomiast znacznie mniejsze zróżnicowanie 
warunków termicznych występuje latem (VI-VIll) np. +2.7°C (Los Angeles – VI).

Zwraca uwagę charakterystyczny przebieg dodatnich różnic średniej miesięcznej tem-
peratury powietrza między Bagdadem a Warszawą w ciągu roku są one względnie stałe 
(wahają się od +10.8°C do +17,8°C). Jeżeli chodzi o różnice ujemne to występują one za-
równo w miesiącach zimowych XI-II (Pekin, Montreal) jak i w letnich VI-VIII (Melbo-
urne). Wartości tych różnic wahają się od -0.4°C (Montreal – Xl) do -9.0°C (Melbourne 
– VII).

W pracy podjęto próbę określenia charakterystyki dwóch rodzajów obciążeń klima-
tycznych: stresu ciepła i stresu chłodu. W tym celu określono zmianę odczuwalności ciepl-
nej między portem docelowym a macierzystym za pomocą różnic temperatury efektyw-
nej na trzech wybranych trasach: Warszawa-Singapur, Warszawa-Kair i Warszawa-Mont-
real. Badając częstość występowania w czasie roku codziennych różnic ∆NTE podzielo-
nych w przedziały, wyznaczono okresy występowania największych i najmniejszych ob-
ciążeń klimatycznych. Dla tras Warszawa-Singapur, Warszawa-Kair najbardziej pod tym 
względem niekorzystny dla organizmu okres przypada między XI a II, minimum obcią-
żeń klimatycznych ma miejsce między VI-IX (Singapur) lub IV-X (Kair). Analogiczne 
okresy dla trasy Warszawa-Montreal kształtują się następująco: maksimum obciążeń no-
towane jest od XII do II, minimum od VI do IX. Otrzymane wyniki mogą stanowić pod-
stawę dla planowania terminów lotów, jeżeli inne, ważniejsze uwarunkowania na to ze-
zwolą.
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