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Abstract. The paper presents an analysis of thermal conditions in Poznan and the 

Zielonka Forest in the hydrological years 1986(1987)-2010. Meteorological data is 

based on two meteorological stations located in Poznan and Zielonka away from 

each other in a straight line about 15 miles. The average annual and monthly 

temperature, the number of days classified based on the average air temperature 

were analyzed. In addition, the minimum air temperature at ground level, the 

duration and dates of the start and the end of the meteorological growing season 

were considered.

WSTĘP

Klimat jest charakterystycznym układem stanów pogody dla danego obszaru 

wynikającym ze współdziałania warunków geograficznych oraz trzech cykli 

klimatotwórczych: promieniowania słonecznego, cyrkulacji atmosfery oraz obiegu 

wody. Termin „klimat” należy odnieść do długich odcinków czasu, gdyż za 

najkrótszy okres w badaniach klimatu przyjmuje się cykl dziesięcioletni [Woś 

1995].

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zagadnieniom zmian klimatu. 

Według badaczy, obserwowane obecnie zjawisko ocieplania klimatu różni się 

w zasadniczy sposób od wcześniejszych okresów wzrostu temperatury na naszej 

planecie wywoływanych czynnikami naturalnymi. Uważa się, że w ostatnich 

dziesięcioleciach, klimat ociepla się głównie z powodu działalności człowieka 

i związanym z nią wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w powietrzu [IPCC 

2007]. Skutkuje to zwiększonym promieniowaniem zwrotnym atmosfery 
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zmniejszającym nocne wychładzanie się powierzchni Ziemi [Trenberth i in. 2007]. 

Średnia temperatura globalna wzrosła w ciągu ostatniego stulecia (1906-2005) 

o około 0,74˚C (średnio 0,07˚C na 10 lat), natomiast w ostatnim 50-leciu 

temperatura wzrastała aż o 0,13˚C na dekadę [IPCC 2007]. Zauważono również, że 

w ostatnim dwudziestoleciu średnia temperatura globalna każdego roku 

przewyższa średnią z dowolnego 30-lecia sprzed 1990r., a dziesięciolecie 1998-

2007 było zdecydowanie najcieplejsze w historii globalnych obserwacji 

temperatury [Hansen i in. 2006]. Oprócz wzrostu średniej temperatury obserwuje 

się również wzrost temperatury minimalnej i maksymalnej, a na większości 

obszarów Ziemi spada liczba dni z przymrozkami.

Z analizy temperatur powietrza z lat 1951-2000 z 51 stacji meteorologicznych 

rozmieszczonych na obszarze całej Polski wynika, że klimat naszego kraju również 

się ociepla [Kożuchowski i Żmudzka 2001]. Średnie roczne wzrosty temperatury 

oszacowane zostały w Poznaniu dla okresu 1848-2005 na 0,3˚C/100 lat [Miler 

i Grajewski 2006], dla rejonu polskiego wybrzeża Bałtyku w latach 1836-1990 na 

0,7˚C/100 lat [Miętus 1996], dla Pomorza w latach 1951-2005 od 0,1 do 0,3˚C/10 lat 

[Michalska 2009], a w okresie 1973-2003 w Poznaniu na 0,35˚C/10 lat [Jędrys 

i Leśny 2007]. Zaobserwowano również, że wzrastającej temperaturze powietrza 

towarzyszą nieznaczne zmiany warunków pluwialnych [m.in. Miler i Miler 2000, 

Boczoń 2006, Mager i in. 2009, Grajewski i Pacholczyk 2011].

Pomimo, że wzrost temperatur wydaje się być mało spektakularny, skutki, jakie 

ze sobą niesie dla środowiska naturalnego, mogą być katastrofalne, m.in. dlatego że 

wzrostowi temperatury powietrza towarzyszy zmienność pozostałych warunków 

klimatycznych, co przejawia się np. zwiększoną częstością i intensywnością 

zjawisk ekstremalnych (huragany, gwałtowne ulewy powodujące podtopienia 

i powodzie, długie okresy suszy powiązane z ekstremalnie wysoką temperaturą). 

Bardzo wrażliwe na zmiany klimatyczne, np. wahania położenia zwierciadła wód 

gruntowych, są zespoły roślinne, dla których zakłócenie bilansu wodnego może być 

równoważne unicestwieniu [m.in. Kräuchi 1995, Sykes i Prentice 1995, Dittmar 

i in. 2003, Trenberth i in. 2007, Rykowski 2008, Wolf i in. 2008, Mager i in. 2009].

Biorąc pod uwagę fakt, że przyczyną zmian klimatycznych jest przede 

wszystkim działalność człowieka, należałoby się spodziewać, że w dużych 

aglomeracjach miejskich problem zmian klimatu powinien być bardziej widoczny 

niż na obszarach niezurbanizowanych. W miastach istnieją warunki do formowania 

specyficznego klimatu miejskiego, różniącego się znacząco od warunków 

klimatycznych obszarów sąsiednich. Na odmienność warunków klimatycznych 

miast oddziałuje wiele czynników m.in.: rodzaj podłoża (beton, bitum), dopływ 

sztucznie wytwarzanego ciepła do atmosfery oraz znaczne zanieczyszczenie 

powietrza. Elementy te powodują, że na terenach miejskich obserwuje się m.in. 

częstsze przypadki powstawania chmur o budowie pionowej, mniejszą siłę wiatru, 

częstsze występowanie opadów atmosferycznych i mgieł oraz wyższą temperaturę 
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powietrza [np. Schönwiese 1997, Lewińska 2000, Menzel i in. 2006]. 

W odróżnieniu od aglomeracji miejskich obszary leśne korzystnie oddziaływają na 

klimat lokalny magazynując dwutlenek węgla, modyfikując warunki bilansu 

wodnego (odpływu, parowania, opadów atmosferycznych), zmniejszając prędkość 

wiatru, obniżając dobowe i sezonowe amplitudy temperatury. Na terenach leśnych, 

takich jak Puszcza Zielonka, jak i w ich sąsiedztwie, można zatem spodziewać się, 

że globalnie obserwowany trend wzrostu temperatury będzie słabszy.

CEL, MATERIAŁ I METODY

Celem przeprowadzonych badań było porównanie wyników 25-letnich 

pomiarów temperatury powietrza prowadzonych na stacji meteorologicznej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zlokalizowanej na terenie kompleksu 

leśnego Puszcza Zielonka w miejscowości Zielonka, oraz na stacji 

meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mieszczącej się 

w Poznaniu-Ławicy.

Wyniki pomiarów analizowano między innymi pod kątem potwierdzenia 

powszechnie obserwowanego zjawiska ocieplania się klimatu Ziemi, natomiast 

porównanie wybranych parametrów ze stacji w Zielonce oraz z Ławicy umożliwić 

miało zweryfikowanie hipotezy o hamującym wpływie terenów zalesionych na 

ocieplanie się klimatu.

Badaniami objęto wartości temperatur powietrza z lat kalendarzowych 1986-

2010, natomiast materiał do badań został opracowany z uwzględnieniem lat 

hydrologicznych (tj. okresu od 1 listopada do 31 października roku następnego) 

oraz półroczy hydrologicznych (półrocze zimowe trwa od 1 listopada do 30 

kwietnia roku następnego, półrocze letnie od 1 maja do 31 października). Analizie 

poddano średnie dobowe, miesięczne, półroczne oraz roczne temperatur powietrza

i jej amplitudy mierzone w klatce meteorologicznej, temperatury minimalne 

mierzone przy gruncie, liczbę dni w kategoriach wartości temperatury oraz czas 

trwania i terminy występowania okresu wegetacyjnego.

Przy klasyfikacji liczby dni na podstawie średniej temperatury powietrza 

przyjęto następującą skalę [Boczoń 2006]: dni bardzo mroźne (średnia dobowa 

temperatura powietrza wynosząca poniżej -15,0˚C), dość mroźne (od -5,1 do -

15,0˚C), umiarkowanie mroźne (od -0,5 do 0,0˚C), chłodne (od 0,1 do 5,0˚C), 

umiarkowanie ciepłe (od 5,1 do 15,0˚C), bardzo ciepłe (od 15,1 do 25,0˚C) i gorące 

(powyżej 25,1˚C).

Meteorologiczny okres wegetacyjny wyznaczono dla każdego roku w roz-

patrywanym przedziale czasu na podstawie średniej kroczącej pięciodniowej 

dobowej temperatury powietrza. Za początek okresu wegetacyjnego uznano dzień 

o średniej temperaturze wynoszącej co najmniej 5,0˚C lub wyższej począwszy dla 

którego średnia krocząca wynosiła do końca półrocza nie mniej niż 5,0˚C. Termin 

zakończenia okresu wegetacyjnego określono jako ostatni dzień z temperaturą 
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równą lub wyższą 5,0˚C z pięciu dni, dla których obliczono średnią wynoszącą 

powyżej 5,0˚C w okresie od połowy roku [Boczoń 2006, Grajewski 2009].

Niezbędne dane meteorologiczne ze stacji w Zielonce uzyskano z materiałów 

publikowanych [Grodzki i Zientarski 1988-2005], maszynopisów [Wyniki… 2003-

2011] oraz dzięki przychylności kierownictwa Zakładu Doświadczalno-

Dydaktycznego Arboretum Leśne w Zielonce [Umowa… 2011] i Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie [Porozumienie… 2011].

OBSZAR BADAŃ

Puszcza Zielonka – stacja meteorologiczna w Zielonce

Puszcza Zielonka jest stosunkowo zwartym obszarem leśnym, położonym 

około 8 km na północny-wschód od granic Poznania, na wschód od rzeki Warty 

(ryc. 1). Puszcza zajmuje około 15 tys. ha, z czego niemal 12 tys. ha przypada na 

utworzony w 1993 roku Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Krajobraz terenu 

Puszczy jest typu młodoglacjalnego, formacji plejstoceńskiej i holoceńskiej – 

ukształtowany został w wyniku działania poznańskiego stadiału zlodowacenia 

Ryc. 1. Lokalizacja stacji meteorologicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy Targeo.
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bałtyckiego [Kondracki 2002]. Przez południową część Puszczy biegnie szereg 

wzniesień tzw. środkowopoznańskiej moreny czołowej, której kulminacją jest 

Dziewicza Góra o wysokości 143,0 m n.p.m. Na ukształtowanie terenu duży wpływ 

ma również wysoczyzna morenowa wyniesiona do 90-110 m n.p.m. 

z różnorodnymi dolinami, ozami, kemami oraz rynnami polodowcowymi [Anders 

1981].

Wody zajmujące łącznie 4% obszaru Puszczy, reprezentowane są przez liczne 
oczka wodne i jeziora (razem 422 ha), z największym Jeziorem Kołatkowskim 
(78,4 ha) oraz cieki wodne. Z terenu Puszczy woda odprowadzana jest bezpośrednio 
przez rzekę Wartę oraz jej dopływy (Trojankę, Dzwonówkę, Goślinkę, Owińską 
Strugę). Przeprowadzane w przeszłości melioracje spowodowały zmniejszenie się 
powierzchni terenów bagiennych. Obecnie obszary podmokłe stanowią niewielki 
odsetek całkowitej powierzchni Puszczy (ok. 555 ha) i występują głównie 
w dolinach Dzwonówki i Trojanki [Grajewski 2006].

Stacja meteorologiczna w Zielonce położona jest w centralnej części Puszczy 
Zielonka na wysokości 91,00 m n.p.m., na 52˚33′′00′′ szerokości geograficznej 
północnej i 17˚06′33′′ długości geograficznej wschodniej. Pomiary prowadzone są 
tu nieprzerwanie od 1986 roku, przy czym odczytów dokonuje się trzy razy na dobę 
o godzinie: 7.00 (8.00), 13.00 (14.00) i 19.00 (20.00).

Poznań – stacja meteorologiczna na Ławicy
Poznań, stolica województwa wielkopolskiego, położony jest w Polsce 

centralnej (ryc. 1). Powierzchnia miasta wynosi 26.180 ha, co pozwala 
sklasyfikować je na szóstej pozycji wśród polskich miast. Zdecydowaną większość 
areału zajmują tereny zabudowane (niemal 50%), pozostała część to tereny zielone 
(27%, w tym 59% stanowią lasy, a 16% zieleń miejska), użytki rolne i nieużytki. 
W Poznaniu mieszka prawie 560 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosi 2,1 tys. 

2
mieszkańców na km . Największa odległość w linii prostej w granicach miasta 
osiąga wartość 26 km w kierunku NW-SE (Kiekrz-Sypniewo), a najmniejsza – 10,9 
km w kierunku NE-SW (Luboń-Koziegłowy) [Budzyńska i in. 2009].

Obszary zielone Poznania mają układ przestrzenny klinowo-pierścieniowy, 
oparty na naturalnej konfiguracji terenu. Na ulicach miasta rośnie ponad 25 tys. 
drzew, a powierzchnia trawników wynosi ponad 300 ha. Obiektami zielonymi 
o największej powierzchni są Nowe ZOO na Białej Górze (177 ha) oraz Park 
Cytadela (100 ha). Lasy w Poznaniu zlokalizowane są głównie na peryferiach 
miasta i zajmują powierzchnię 4.253 ha, co stanowi około 16% ogólnej jego 
powierzchni.
Około 58% powierzchni Poznania znajduje się na terenach wysoczyznowych, 
położonych powyżej 80 m n.p.m., około 42% na terasach rzecznych (7% na terasie 
zalewowej doliny Warty) oraz w obrębie rynien glacjalnych. Najwyższym punktem 
jest położona w północnej części miasta Góra Moraska (154 m n.p.m.), 
a najniższym dolina Warty (60 m n.p.m.) [Raport… 2005].
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Przez Poznań przepływa niemal 100 cieków wodnych (rzeki, strumienie, 

potoki, kanały, rowy), których łączna długość wynosi około 200 km. Największym 

ciekiem jest rzeka Warta, dzieląca miasto na część prawo- i lewobrzeżną. Do 

największych dopływów Warty, leżących w granicach miasta, należy rzeka 

Bogdanka (9 km), Cybina (9 km), Głuszyna (7 km) i Główna (6 km). Wśród 

licznych zbiorników wodnych Poznania (około 200) do największych należą 

jeziora leżące w północno-zachodniej części miasta: Jezioro Kierskie (285 ha) i 

Strzeszyńskie (35 ha) oraz sztuczne Jezioro Rusałka (37 ha). Największym 

zbiornikiem sztucznym na obszarze miasta jest Jezioro Maltańskie (67,5 ha), leżące 

w jego części wschodniej [Raport… 2005].

Stacja Ławica położona jest w zachodniej części Poznania na wysokości 88,00 

m n.p.m., na 52°25' szerokości geograficznej północnej i 16°51' długości 

geograficznej wschodniej. Pomiary na stacji prowadzone w godzinnym interwale. 

Obie stacje w linii prostej oddalone są od siebie o około 24 km.

WYNIKI BADAŃ

Średnie roczne temperatury powietrza

Średnia temperatura powietrza w latach hydrologicznych 1987-2010 

w Poznaniu wyniosła 9,0˚C, natomiast na obszarze Puszczy Zielonka kształtowała 

się na poziomie 8,7˚C. W rozpatrywanym okresie można było zauważyć znaczną 

zmienność temperatur (ryc. 2). Zarówno w Poznaniu, jak i w Puszczy Zielonka, 

najchłodniejszym okazał się rok 1996, kiedy to temperatura w Poznaniu wyniosła 

6,7˚C a w Zielonce 5,9˚C. Najcieplejszy był rok 2007, podczas którego średnia 

temperatura roczna w Poznaniu była równa 10,7˚C, natomiast w Zielonce 11,1˚C. 

Wyniki z obu badanych stacji wykazują statystycznie istotny trend dodatni 

Ryc. 2. Średnie roczne wartości temperatury powietrza w Poznaniu i Puszczy 
Zielonka w latach hydrologicznych 1987-2010. 
Źródło: Opracowanie własne.
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(a=0,05). Podstawowe parametry statystyczne opisujące średnie roczne 

temperatury powietrza w Poznaniu i Zielonce zaprezentowano w tab. 1.

Średnie temperatury powietrza półrocza zimowego i letniego

Półrocze zimowe cechowało się w Poznaniu średnią temperaturą powietrza 

równą 2,8˚C, natomiast w Zielonce 2,4˚C. Wartości średnich temperatur zmieniały 

się w Poznaniu w zakresie od -1,1˚C w roku 1987 do 5,7˚C w roku 2007 (ryc. 3). 

W Zielonce najniższą średnią temperaturę półrocza zimowego (-1,8˚C) 

odnotowano w 1996 roku, natomiast najwyższą średnią temperaturą (5,8˚C) 

charakteryzował się rok 2007.

Średnia temperatura powietrza półrocza letniego w Poznaniu wyniosła 15,2˚C, 

a wartości zmieniały się w zakresie od 13,6˚C w roku 1987 do 17,1˚C w roku 2006 

(ryc. 4). W Zielonce średnia temperatura półrocza letniego wyniosła 14,9˚C, przy 

najniższej 13,3˚C którą zaobserwowano w 1987 roku i najwyższej 17,8˚C 

odnotowanej w 2006.

W przypadku obu półroczy trend liniowy potwierdza wzrost temperatury 

powietrza z tym, że w półroczu letnim zmiany te są większe i istotne statystycznie. 

Współczynnik korelacji pomiędzy średnimi temperaturami powietrza w półroczu 

zimowym w Poznaniu i Puszczy Zielonce wynosi aż 0,97 a w półroczu letnim 0,94.

Tab. 1. Podstawowe statystyki dla średnich rocznych temperatur powietrza (T)
w Poznaniu i Zielonce w latach hydrologicznych 1987-2010.

Źródło: Opracowanie własne.

Stacja  T  [˚C]  s [-]  V [˚C]  Tmin  [˚C]  Tmax  [˚C]  M [˚C]  r

 

[-]

 

Poznań
 

9,0
 

0,89
 
0,0981

 
-28,5

 
37,0

 
9,2

 0,97

 

Zielonka
 

8,7
 

1,07
 
0,1229

 
-32,0

 
38,4

 
8,8

 
s – odchylenie standardowe, v – współczynnik zmienności , r – współczynnik korelacji  

Ryc. 3. Średnie wartości temperatury powietrza w Poznaniu i Puszczy Zielonka 
w półroczach zimowych lat hydrologicznych 1987-2010.
Źródło: Opracowanie własne.
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Średnie miesięczne temperatury powietrza

Niemal dla wszystkich miesięcy w Poznaniu i w Zielonce zaobserwowano 

wzrost średnich miesięcznych temperatur powietrza (ryc. 5 i 6). W badanym 25-

leciu jest on najbardziej widoczny w lipcu i sierpniu. Jedynie dla stycznia i paź-

dziernika zaobserwowano trend malejący, szczególnie widoczny dla temperatur 

mierzonych w Zielonce. Statystycznie istotne są trendy liniowe dla kwietnia, 

czerwca, lipca oraz sierpnia w obu badanych miejscach. Różnice pomiarów 

pomiędzy Poznaniem a Zielonką we wszystkich miesiącach są istotne statystycznie.

Najchłodniejszym miesiącem roku, zarówno w Poznaniu, jak i Zielonce, był 

styczeń, w którym średnia temperatura powietrza wyniosła -0,7˚C (Poznań) i -1,1˚C 

Ryc. 4. Średnie wartości temperatury powietrza w Poznaniu i Puszczy Zielonka
w półroczach letnich lat hydrologicznych 1986-2010.
Źródło: Opracowanie własne.

(Zielonka). Najcieplejszym miesiącem okazał się lipiec ze średnią temperaturą 

19,0˚C w Poznaniu i 19,3˚C w Puszczy Zielonka. Średnie temperatury 

poszczególnych miesięcy, temperatury minimalne oraz maksymalne zostały 

przedstawione w tab. 2. Styczeń roku 1987 był najzimniejszym miesiącem 

w badanym wieloleciu, średnia temperatura wyniosła wtedy w Poznaniu -9,6˚C 

a w Zielonce -10,3˚C.

Najzimniejszym dniem badanego okresu w Poznaniu był 14 stycznia 1987 roku 

(-28,5˚C), a w Puszczy Zielonka 30 stycznia 1987 roku (-32,0˚C). Najwyższą 

temperaturę powietrza odnotowano w Poznaniu w dniu 10 sierpnia 1992 roku 

(37,0˚C), natomiast w Zielonce 16 lipca 2007 roku (38,4˚C). Największe różnice 

w temperaturze powietrza pomiędzy Poznaniem a Puszczą Zielonka obserwuje się 

w miesiącach zimowych.

Średnie roczne amplitudy temperatur powietrza

Średnia roczna amplituda temperatury powietrza w Poznaniu w latach 1987-

2010 wyniosła 8,7˚C, natomiast w Zielonce 9,3˚C. W obu badanych miejscach 
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Ryc. 5. Średnie miesięczne temperatury powietrza w Poznaniu i w Puszczy 
Zielonka w półroczu zimowym z lat 1986-2010.
Źródło: Opracowanie własne.

zaobserwowano tendencję do zmniejszania się wartości średniej rocznej amplitudy 

temperatury, z tym że w Zielonce trend ten jest wyraźny i istotny statystycznie, 

w Poznaniu natomiast trend ten jest nieistotny (ryc. 7). Różnica średnich rocznych 

amplitud temperatury pomiędzy badanymi miejscami jest istotna statystycznie.

Dobowa amplituda temperatury powietrza w Poznaniu osiągnęła maksimum dnia 

30 lipca 1992 roku (22,2˚C), a w Zielonce 4 stycznia 2002 roku (25,8˚C).
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Liczba dni w kategoriach wartości temperatury

W tab. 3 zaprezentowano średnie liczby dni w kategoriach dobowych wartości 

temperatury powietrza w badanym okresie dla Poznania i Puszczy Zielonka. Na ryc. 

8 przedstawiono liczbę dni w poszczególnych latach z podziałem na trzy grupy: 

ze średnią dobową temperaturą: niższą od -5,1˚C (ryc. 8a), w zakresie od -5,0 

do 15,0˚C (ryc. 8b) oraz wyższą niż 15,1˚C (ryc. 8c). Analizując zmiany liczby dni 

w poszczególnych grupach na przestrzeni 25 lat w Poznaniu i Zielonce obserwuje 

się odmienne tendencje zmian zachodzące w tych kategoriach.

Ryc. 6. Średnie miesięczne temperatury powietrza w Poznaniu i w Puszczy 
Zielonka w półroczu letnim z lat 1986-2010.
Źródło: Opracowanie własne.
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W przypadku liczby dni najcieplejszych zauważyć można wyraźny trend 

rosnący – w ciągu 25 lat w Poznaniu liczba dni z temperaturą powyżej 15,0˚C 

wzrosła o 27 dni, natomiast w Zielonce o 31 dni. Liczba dni najzimniejszych, 

tj. poniżej -5,1˚C zmniejszyła się w Poznaniu o 4 dni, a w Zielonce o 3 dni. 

W przypadku liczby dni o temperaturze umiarkowanej obserwuje się znaczną 

tendencję spadkową – w Poznaniu o 11 dni, w Zielonce o 14 dni. Statystycznie 

  

Miesiąc

 

Poznań Puszcza Zielonka
r [-]

 

temp. 
średnia 

 

temp. 
min.

 

temp. 
maks.

 

temp. 
średnia

 

temp. 
min.

 

temp. 
maks.

 

Listopad

 

3,8ns

 

-13,5

 

17,1

 

3,4ns

 

-14,8

 

17,8

 

0,97*

 

Grudzień

 

0,5ns

 

-19,2

 

13,9

 

0,3ns

 

-24,9

 

14,4

 

0,99*

 

Styczeń

 
-0,7ns

 

-28,5

 
13,5

 
-1,1ns

 

-32,0

 
14,0

 
0,97*

 

Luty
 

0,4ns

 

-22,5
 

17,6
 

0,0ns

 

-25,6
 
17,2

 
0,98*

 

Marzec 3,5ns
 

-16,1 21,5 2,8ns
 

-23,3  21,9  0,97*  

Kwiecień 9,0* -8,6 29,3 8,5*  -12,5  28,8  0,94*  

Maj 14,0ns -1,5 31,6 14,0ns  -3,3  34,4  0,96*  
Czerwiec

 
16,8*
 

1,5
 

36,5
 

17,0*
 

-0,8
 

36,2
 

0,96*
 

Lipiec

 
19,0*

 
4,7

 
36,8

 
19,3*

 
2,6

 
38,4

 
0,98*

 Sierpień

 

18,4*

 

3,9

 

37,0

 

18,1*

 

1,2

 

37,5

 

0,95*

 Wrzesień

 

13,7ns

 

-0,8

 

30,4

 

13,0ns

 

-2,8

 

31,0

 

0,96*

 
Październik 8,8ns -8,3 25,3 8,2ns -11,0 24,8 0,99*

   

Źródło: Opracowanie własne.

 

 

Tab. 2. Podstawowe statystyki dla średnich miesięcznych temperatur powietrza 
[˚C] w Poznaniu i Puszczy Zielonka w latach 1986-2010. 

Ryc. 7. Średnie roczne amplitudy temperatury powietrza w Poznaniu i Zielonce 
w latach hydrologicznych 1987-2010.
Źródło: Opracowanie własne.

        * wynik istotny statystycznie ( =0,05) ns- wynik nieistotny statystyczniea
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Kategoria
 

Poznań
 

Puszcza Zielonka

dni bardzo mroźne
 

(< -15,0˚C)
 

1
 

1
 

dni dość mroźne (od -5,1 do -15˚C) 14  16  

dni umiarkowanie mroźne (od -5,0 do 0,0˚C) 38  40  
dni chłodne (od 0,1 do 5,0˚C) 72  74  
dni umiarkowanie ciepłe (od 5,1 do 15,0˚C) 142  137  
dni bardzo ciepłe

 
(od 15,1 do 25,0˚C)

 
95

 
93

 
dni gorące (>25,0˚C) 3

 
4

   Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 3. Średnia liczba dni w kategoriach wartości temperatury dla Poznania i Puszczy
Zielonka w latach 1986-2010.

istotne różnice pomiędzy Poznaniem a Zielonką występują tylko dla liczby dni 

z temperaturą >15,1˚C.

Temperatura minimalna przy gruncie

Średnia roczna temperatura minimalna przy gruncie w latach hydrologicznych 

1987-2007 kształtowała się na poziomie 2,8˚C w Poznaniu i 1,9˚C w Puszczy 

Zielonka. Najchłodniejszym miesiącem w badany 25-leciu pod względem opisy-

wanego parametru był styczeń, natomiast najcieplejszym lipiec. Zaobserwowano 

znaczne różnice w temperaturze minimalnej przy gruncie w Poznaniu i Zielonce. 

W miesiącach ciepłych obserwuje się dużą różnicę pomiędzy temperaturami przy 

gruncie w mieście i na obszarze leśnym, w miesiącach zimowych różnica ta jest 

mniejsza. Tylko w Poznaniu temperatury przy gruncie w badanym okresie 

wykazują kierunkowe zmiany istotne statystycznie (tab. 4).

Najniższą temperaturę przy gruncie zarejestrowano w Poznaniu dnia 14 

stycznia 1987 roku (-31,7˚C), a w Zielonce dnia 29 stycznia 1987 roku (-32,5˚C). 

Najwyższa temperatura przy gruncie w Poznaniu została odnotowana dnia 17 lipca 

2010 roku (21,5˚C), natomiast w Zielonce dnia 12 lipca 2005 roku (21,0˚C).

Meteorologiczny okres wegetacyjny

Długość meteorologicznego okresu wegetacyjnego w badanym 25-leciu 

wynosiła w Poznaniu średnio 202 dni, natomiast w Puszczy Zielonka 200 dni 

i w obu lokalizacjach była ze sobą mocno istotnie statystycznie skorelowana (r = 

0,96, a = 0,05). Czas trwania okresu w poszczególnych latach był dość 

zróżnicowany. Zarówno w Poznaniu, jak i Zielonce, najdłuższy miał miejsce w roku 

2008 (235 dni), natomiast najkrótszy w roku 1997 i trwał zaledwie 175 dni. Długość 

okresu wegetacyjnego wykazuje dla obu badanych lokalizacji istotny statystycznie 

trend dodatni (ryc. 9). W Poznaniu czas trwania okresu w ciągu 25 lat wydłużył się 

o 22 dni, a w Zielonce o 23 dni.

Zauważono również zmiany w terminie rozpoczęcia i zakończenia okresu 

wegetacyjnego. W ostatnich latach wyraźnie zaobserwować można tendencję do 

wcześniejszego jego rozpoczynania (ryc. 10a). Od 1998 roku coraz częściej okres 

wegetacyjny ma swój początek już w marcu, w ciągu ostatnich pięciu lat ani razu nie 

rozpoczął się w kwietniu. Najwcześniej wegetacja ruszyła w roku 2010 – 
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Ryc. 8. Liczba dni z temperaturami powietrza w kategoriach: a) dni bardzo mroźne
i dość mroźne (temperatura <-5,1˚C), b) dni umiarkowanie mroźne, chłodne
i umiarkowanie ciepłe (temperatura od -5,0 do 15,0˚C), c) dni bardzo ciepłe i gorące 
(temperatura >15,1˚C).
Źródło: Opracowanie własne.

w Poznaniu 21 marca, natomiast w Zielonce 20 marca. Najpóźniej okres 

wegetacyjny rozpoczął się w roku 1988 – 29 kwietnia w obu badanych miejscach. 

W latach 1986-1997 w Puszczy Zielonka okres wegetacyjny rozpoczynał się 

wyłącznie w kwietniu, natomiast w Poznaniu w ciągu badanych 25 lat po raz 

pierwszy w marcu wegetacja rozpoczęła się w 1994 roku. Różnice w terminie 

rozpoczęcia okresu wegetacyjnego są statystycznie istotne dla obu badanych 

miejsc.

Termin zakończenia meteorologicznego okresu wegetacyjnego charakteryzuje 

się stosunkowo dużą stabilnością, wykazując bardzo słaby trend wzrostowy. Mimo 

tego, że różnice w terminie zakończenia wegetacji nie są istotne statystycznie, 

w poszczególnych latach zmienność tego parametru była relatywnie duża 
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Tab. 4. Średnie miesięczne temperatury minimalne przy gruncie w okresie 1986-2010
w Poznaniu i w Puszczy Zielonka.    

Miesiąc Poznań Puszcza Zielonka r [-]

styczeń

 
0,5˚C ↓ ns

 

3,0˚C↓ ns

 

0,94

 

luty 3,0˚C↑ ns

 

1,0˚C↑ ns

 
0,96

 

marzec
 

0,7˚C↑ ns

 

0,4˚C↓ ns
 

0,83
 

kwiecień
 1,0˚C↑ ns

 

0,6˚C↓ ns  
0,79

 

maj 1,8˚C↑ * 0,0˚C  ns  0,78  

czerwiec 2,5˚C↑ * 0,5˚C↓ ns
 0,56  

lipiec
 

4,5˚C↑ *
 

1,3˚C↑ ns

 
0,76

 
sierpień

 
4,0˚C↑ *

 
1,5˚C↑ ns

 
0,76

 
wrzesień

 

1,5˚C ↑

 
*

 
0,1˚C↓ ns

 
0,61

 październik

 

2,3˚C↑ ns

 

1,0˚C↑ ns

 

0,81

 listopad 3,3˚C↑ *

 

1,9˚C↑ ns

 

0,88

 grudzień 0,6˚C↓ ns 1,7˚C↓ ns 0,81

 

 
 

  ↑ trend rosnący

 

*

 

trend istotny statystycznie

 

( =0,05)

 
↓ trend malejący ns trend nieistotny statystycznie

Źródło: Opracowanie własne.

a

Ryc. 9. Długość meteorologicznego okresu wegetacyjnego w Poznaniu i Puszczy 
Zielonka w latach 1986-2010. 
Źródło: Opracowanie własne.

(ryc. 10b). Najwcześniej okres wegetacyjny zakończył się w obu badanych 

miejscach w roku 1998 – 4 października, najpóźniej natomiast w Puszczy Zielonka 

w roku 2008- 20 listopada, a w Poznaniu w roku 1996 – 22 listopada.

Zauważono również dodatni trend dla średnich temperatur powietrza w okre-

sach wegetacyjnych (ryc. 11). W Poznaniu temperatura podczas okresu 

wegetacyjnego wzrosła w badanym okresie o 0,7˚C a w Zielonce o 0,9˚C.
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PODSUMOWANIE

W toku analizy zmienności temperatur powietrza z obszaru aglomeracji 

poznańskiej (stacja meteorologiczna Poznań-Ławica) i Puszczy Zielonka (stacja 

Zielonka) w okresie 1986-2010 zauważono tendencję do podwyższania średniej 
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Ryc. 10. Terminy a) rozpoczęcia i b) zakończenia okresu wegetacyjnego w Poznaniu
i Puszczy Zielonka w latach 1986-2010.
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 11. Średnie wartości temperatury powietrza okresów wegetacyjnych w Poznaniu
i Puszczy Zielonka w latach 1986-2010.
Źródło: Opracowanie własne.
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rocznej temperatury powietrza, wywołaną przede wszystkim cieplejszymi 

okresami letnimi, a także, chociaż w mniejszym stopniu, wzrostem temperatur 

w okresie zimowym. W Poznaniu w ciągu ostatniego 25-lecia temperatura wzrosła 

o 0,4˚C więcej niż w Zielonce. W Puszczy Zielonka, mimo wolniejszego ocieplenia 

klimatu, obserwuje się wyższą amplitudę pomiędzy średnimi temperaturami 

powietrza miesiąca najchłodniejszego (styczeń) i najcieplejszego (lipiec) – 21,5˚C, 

podczas gdy w Poznaniu wartość ta wynosi 19,7˚C. Obserwacja ta zgodna jest 

z założeniami Lewińskiej [2000], dotyczącymi formowania się w mieście 

swoistego, cieplejszego, ale łagodniejszego klimatu w porównaniu z obszarami 

pozamiejskimi.

W badaniach zaobserwowano również zmiany w strukturze dni z tempe-

raturami skrajnymi. Zarówno w Poznaniu, jak i w Zielonce, stopniowo zmniejsza 

się liczba dni z temperaturami niskimi i umiarkowanymi, natomiast wzrasta liczba 

dni z temperaturami najwyższymi. Średnia temperatura minimalna przy gruncie 

w Poznaniu znacznie różni się od temperatury w Puszczy Zielonka. Różnica 

pomiędzy tymi dwoma miejscami wynosi aż 0,9˚C. W Poznaniu minimalne 

temperatury przy gruncie na ogół są wyższe niż w Zielonce. Może być to 

spowodowane odmiennością rodzaju podłoża w mieście i lesie.

W Poznaniu duża powierzchnia betonu i asfaltu wolniej oddaje ciepło, przez co 

można się spodziewać wyższych temperatur przy gruncie. Na wolniejsze 

wychładzanie gruntu może mieć też wpływ znaczne zabudowanie terenu. Poza tym 

większa ilość CO  w powietrzu miejskim powoduje większe promieniowanie 2

zwrotne atmosfery, przez co nocne wychłodzenie powierzchni gruntu nie jest tak 

intensywne jak na obszarach leżących poza miastem [Trenberth i in. 2007]. 

Temperatury minimalne przy gruncie w Zielonce w miesiącach zimowych 

charakteryzują się nieznacznym spadkiem w badanym 25-leciu. Nawet do kwietnia 

można spodziewać się częściej temperatur poniżej 0˚C.

Długość meteorologicznego okresu wegetacyjnego w Poznaniu wyniosła 

średnio 202 dni, a w Zielonce o dwie doby mniej. Czas trwania okresu 

wegetacyjnego wykazuje dla obu badanych miejsc słaby trend wzrostowy. 

Zaobserwowano dużą zmienność terminów rozpoczęcia i zakończenia wegetacji 

z tendencją do wcześniejszego jego rozpoczynania i bardzo słabym trendem do 

późniejszego kończenia. Wyższa temperatura miesięcy zimowych sprzyja 

przyspieszeniu terminu rozpoczęcia meteorologicznego okresu wegetacyjnego. 

Wzrasta również średnia temperatura powietrza okresu wegetacyjnego.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania skłaniają do sformułowania następujących wniosków:

1. Statystycznie istotne trendy wzrostowe średnich temperatur powietrza: rocznych, 

półroczy letnich oraz kwietnia, czerwca, lipca i sierpnia, potwierdzają globalnie 

obserwowaną tendencję ocieplania się klimatu;
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2. Dynamika przyrostu: średniej temperatury powietrza (rocznej, półroczy letnich, 

lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, października, okresu 

wegetacyjnego) i długości okresu wegetacyjnego oraz przyspieszanie terminu 

początku okresu wegetacyjnego są bardziej znaczące w mieście niż w lesie.

3. Temperatury powietrza zmierzone w obszarze silnie zurbanizowanym są 

zazwyczaj wyższe niż w zalesionym (wyjątek stanowi średnia temperatura czerwca 

i lipca);

4. Obszar miejski w większym stopniu zmniejsza zmienność temperatur powietrza 

niż ekosystemy leśne (niższe amplitudy średnie i maksymalne każdego przedziału 

czasowego, mniejsze wartości odchyleń standardowych), przy czym dla obszarów 

leśnych wykazano wyraźniejszą tendencję do zmniejszania średniej rocznej 

amplitudy temperatury powierza.

5. Porównanie wyników pomiarów temperatur w kompleksie leśnym i aglomeracji 

miejskiej nie dało podstaw do potwierdzenia tezy o hamującym wpływie lasów na 

ocieplanie klimatu.
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STRESZCZENIE
Trwałość ekosystemów leśnych zależy przede wszystkim od stabilności warunków 

atmosferycznych. W pracy dokonano analizy warunków termicznych w Poznaniu 
i w Puszczy Zielonka za lata 1986-2010. Wykorzystane dane pochodzą z dwóch stacji 
meteorologicznych położonych w Poznaniu-Ławicy i Zielonce oddalonych od siebie 
o około 24 km. Analizie poddano średnie roczne i miesięczne temperatury powietrza 
oraz liczbę dni sklasyfikowanych na podstawie średniej temperatury powietrza. 
Ponadto rozpatrywano wartości minimalnych temperatur przy gruncie oraz czas 
trwania i termin występowania meteorologicznego okresu wegetacyjnego.

Zauważono, że obserwowane na świecie ocieplenie klimatu znajduje 
odzwierciedlenie w przebiegu średnich rocznych temperatur powietrza w obu badanych 
miejscach. W rozpatrywanym okresie zaobserwowano ich średni wzrost o 1,1˚C 
w Poznaniu i 0,7˚C w Puszczy Zielonka. Zmniejszyła się również liczba dni mroźnych 
i chłodnych na korzyść wzrostu liczby dni z temperaturami najwyższymi. Odnotowano 
znaczne różnice w kształtowaniu temperatur minimalnych przy gruncie pomiędzy 
Poznaniem a Zielonką, szczególnie widoczne w miesiącach ciepłych. Ponadto 
przyspieszeniu uległ termin rozpoczęcia meteorologicznego okresu wegetacyjnego, 
co może być spowodowane wzrostem temperatury w miesięcy zimowych.

SUMMARY
The stability of forest ecosystems depends mainly on weather conditions. This 

thesis presents an analysis of thermal conditions in Poznań and Zielonka Forest in the 
years 1986-2010. Meteorological data used in this paper come from two weather 
stations situated in Poznań-Ławica and the place of Zielonka. We have analyzed average 
annual and monthly air temperatures and determined the number of days classified as 
freezing, very cold, cold, cool, warm, very warm and hot. What is more, minimal 
temperatures at the ground surface level as well as the beginning and the number of days 
of the meteorological vegetative period have been examined.

It has been noticed that the climate warming observed in the world is reflected 
in average annual temperatures examined in both places. During the examined period an 
average increase of 1.1˚C in Poznan and 0.7˚C in Zielonka Forest has been noticed. 
It has also been observed that the number of freezing and cool days has fallen down 
while the number of days with the highest temperatures has increased. Significant 
differences between the minimal temperatures at the ground surface level in Poznan and 
Zielonka Forest, mostly visible in the warm months, have been noticed. Moreover, it has 
been proved that the beginning of the meteorological vegetative season has speeded up, 
which might be caused by the increase in air temperature in the winter months.
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