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4. ELEMENTY METEOROLOGICZNE DETERMINUJĄ CE               
ROZKŁAD ZANIECZYSZCZEŃ   

Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń  w atmosferze determinowane jest warunkami meteorologicznymi, 
w tym intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami mechanicznymi i termicznymi oraz własnościami 
fizyczno-chemicznymi atmosfery. 

Czynniki mechaniczne atmosfery charakteryzują takie mierzalne parametry jak prę dkość i kierunek wia-
tru, czynniki termiczne − temperaturę  powietrza. Własności fizyczno-chemiczne atmosfery okreś la: wilgot-
ność wzglę dna, wielkość zachmurzenia, wysokość opadu i jakość chemiczna wód opadowych i powietrza. 

Wymienione powyżej charakterystyki warunków meteorologicznych okreś lają warunki propagacji zanie-
czyszczeń  w sąsiedztwie źródeł emisji. O przenoszeniu zanieczyszcze ń  na dalekie odległości decyduje glo-
balna cyrkulacja. 

Warunki propagacji w sąsiedztwie źródeł emisji scharakteryzowano przez analizę : 
• temperatury powietrza, 
• wilgotności wzglę dnej, 
• opadu atmosferycznego. 

Globalną cyrkulację , wobec niemożności wyznaczenia typu cyrkulacji określono przez kierunek i prę d-
kość wiatru. 

Podane poniżej wartości charakterystyk meteorologicznych oparte są na danych ze stacji Poznań -Ławica. 
Przyję to, że stacja położona centralnie w województwie wielkopolskim reprezentuje ś rednie dla tego regionu 
warunki pogodowe, tym bardziej, że przestrzenny, a wię c bardziej szczegółowy opis rozkładu temperatury, 
prę dkości i kierunku wiatru przedstawiono w opracowaniu Ocena warunkó w rozprzestrzeniania się zanie-
czyszczeń [IMGW Poznań , 2001]. 

Wartości charakterystyk przedstawiono w postaci ś rednich dla okresu badań : 10.1997−09.2001, gdyż 
wartości dla poszczególnych lat wraz z komentarzem zamieszczane są w Raportach o stanie środowiska 
w Wielkopolsce. Jako tło klimatyczne przyję to wielolecie 1971−2000 ze stacji Poznań . 

Tabela 3. 
Elementy klimatyczne determinują ce rozkład zanieczyszczeń w rejonie Poznania  

Miesiące Stacja Okres 
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Rok 

Temperatura powietrza (0c) 
10.1997− 
09.2001 8,8 3,0 1,4 0,4 1,8 3,7 10,0 14,9 16,7 18,5 18,1 13,7 9,3 Poznań  

1971−2001 8,5 3,4 0,5 -1,0 -0,3 3,3 7,9 13,6 16,4 18,2 17,8 13,2 8,5 
Średnia miesię czna wilgotność wzglę dna (%) 

10.1997− 
09.2001 85 89 92 88 84 78 71 59 69 70 69 80 78 Poznań  

1971−2001 84 87 88 86 85 78 72 69 72 72 74 80 79 
Średnia miesię czna prę dkość wiatru (m/s) 

10.1997− 
09.2001 3,4 2,9 3,7 3,4 4,3 3,7 3,4 3,1 3,1 3,4 2,9 2,8 3,3 Poznań  

1971−2001 3,3 3,8 3,9 3,9 3,8 4,0 3,7 3,3 3,3 3,2 2,8 3,0 3,5 
Suma miesię czna opadu atmosferycznego (mm) 

10.1997− 
09.2001 53 36 42 33 31 59 36 37 64 72 61 71 595 Poznań  

1971−2001 35 33 39 29 23 33 31 47 62 76 56 44 508 
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4.1. Temperatura powietrza 
Okres badań  cechuje wyraźna dodatnia anomalia temperatury średniej rocznej (t = 0,8 0C) (tabela 3). Jest 

to jedna z wyższych średnich wieloletnich. Na tak wysoką średnią wielolecia wpłynę ły bardzo wysokie śred-
nie w latach 2000 i 1999. Rozkład przestrzenny temperatur powietrza w skrajnie ciepłych latach okresu ba-
da ń  przedstawiono na mapie 2.   

Najniższą ś rednią roczną zanotowano w roku 1998. Rozkład przestrzenny temperatur powietrza w roku 
w Wielkopolsce w chłodnym roku 1998 prezentuje mapa 3.  

O wysokości średniej rocznej okresu 4-letniego zadecydował ciąg dodatnich anomalii ś rednich miesię cz-
nych od grudnia do października. Jest to bardzo rzadki przypadek wystąpienia 10-miesię cznego okresu do-
datnich odchyleń  temperatury ś redniej miesię cznej od normy. 

Dodatnie odchylenia ś redniej miesię cznej od normy są niewielkie, z reguły nie przekraczają 1 0C. W lu-
tym i w kwietniu zanotowano jednak odchylenia rzę du 2 0C, co świadczy o wystąpieniu w tych miesiącach 
skrajnie wysokich temperatur powietrza. 

Skrajnie ciepły był luty 1998 roku − o średniej miesię cznej 4,3 0C. Jest to najcieplejszy luty w okresie 
ostatnich 50-lat oraz jeden z najcieplejszych w ciągu pomiarów instrumentalnych w Poznaniu (od 1948 roku). 

Do skrajnie ciepłych należał również kwiecień  roku 2000 (12,0 0C). Średnia miesię czna temperatura 
przekroczyła maksimum absolutne z ostatnich 50-lat. Ciąg dni bardzo ciepłych utrzymywał się  jeszcze 
w maju 2000 roku (ś rednia miesię czna 16,0 0C). 

Bardzo ciepły był kwiecień  roku 1998. Średnia miesię czna temperatura (10,4 0C) osiągnę ła maksimum 
z wielolecia. 

W okresie badawczym zanotowano, poza wyżej wymienionymi, kilka miesię cy charakteryzujących się  
wysokimi wartościami temperatury powietrza: 
• wrzesień  1999 – maksimum absolutne w latach 1951−2000, 
• październik 2000 − maksimum absolutne w latach 1951−2000, 
• listopad 2000 – jedna z najwyższych ś rednich miesię cznych, 
• lipiec 1999 − jedna z najwyższych średnich miesię cznych. 

W okresie 1997−2001, niższa od ś redniej 30-letniej była jedynie średnia miesię czna temperatura w listo-
padzie (t = -0,4 0C). Skrajnie chłodny był listopad 1998 roku. 

Analizując poszczególne pory roku (okres grzewczy i letni) stwierdzono: 
• zarówno okres letni (t = +0,9 0C). jak i grzewczy (t = +0,8 0C) były cieplejsze od przecię tnych, 
• szczególnie ciepłe były miesiące: luty i kwiecień  w okresie grzewczym i maj w okresie letnim. 
• w żadnym z tych okresów nie zanotowano temperatur skrajnie niskich czy zbliżonych do wartości mini-

mum absolutnego. 
Zaistniały wię c wyjątkowo korzystne warunki w ochronie powietrza, zwłaszcza zimą przez możliwości 

ograniczenia ogrzewania ze wzglę du na bardzo ciepłe lub ciepłe miesiące zimy, a także wiosny w poszcze-
gólnych latach. 

4.2. Wilgotnoś ć  powietrza 
W latach 1997−2001 ś rednia roczna wilgotność wzglę dna, której zróżnicowanie na terenie Wielkopolski 

jest niewielkie, nieznacznie była niższa od normy (tabela 3.). 
Najwyższa średnią roczną wilgotność – 81% zanotowano w roku 2001, najniższą –75% w roku 2000. 
Na wysoką wartość wilgotności w roku 2001 wpłynę ły ś rednie miesię czne: grudzie ń  2000 roku – maksi-

mum absolutne w wieloleciu oraz wysoka ś rednia stycznia 2001 roku. 
O niskiej średniej rocznej roku 2000 zadecydowały utrzymujące się  przez okres od kwietnia do czerwca 

i w sierpniu wartości wilgotności poniżej 60%. 
Podobnie jak w przypadku temperatury powietrza, w wię kszości nastę pujących po sobie miesię cy (luty – 

wrzesień ) ś rednia miesię czna wilgotność okresu 4-lecia wykazywała ujemną anomalię . W ciągu tych sied-
miu miesię cy wilgotność wzglę dna okresu bada ń  była niższa od przecię tnej. Szczególnie niskie wartości 
wilgotności zanotowano w kolejnych majach – zawsze poniżej 60% z minimum w roku 2000 rzę du 52%. 
Jest to minimum absolutne w ostatnim 50-leciu.  

Tak niska zawartość pary wodnej w powietrzu w maju jest nastę pstwem wyjątkowo wysokich temperatur 
powietrza, przy sumach opadów atmosferycznych znacznie niższych od przecię tnych (zaledwie 79% normy). 
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W miesiącach: październik − styczeń  utrzymywała się  dodatnia anomalia wilgotności z maksimum 
w grudniu f= +4%. 

W rozbiciu na sezony stwierdzono: 
• wilgotność wzglę dna powietrza okresu grzewczego utrzymywała się  w normie z wielolecia, 
• wilgotność wzglę dna powietrza okresu letniego była niższa od przecię tnej. 

Warunki rozprzestrzeniania się  zanieczyszczeń , determinowane przez zawartość pary wodnej w powie-
trzu nie odbiegały od przecię tnych, choć w okresie letnim susza atmosferyczna ograniczała intensywność 
reakcji zanieczyszczeń  z wodą atmosferyczną. 

4.3. Prędkoś ć  wiatru 
Prę dkość wiatru, jako czynnik charakteryzujący dynamikę  procesu propagacji zanieczyszczeń , w latach 

1997−2001 była minimalnie niższa od wartości przecię tnej (tabela 3.). 
O anomalii ujemnej średniej 4-lecia zadecydowały lata: 1998 i 1999, natomiast zdecydowana dodatnie 

odchylenie od wartości normy wystąpiło w roku 2000. Średnia roczna roku 2000 należy do jednej z wyż-
szych w wieloleciu. Średni roczny rozkład przestrzenny prę dkości wiatru w Wielkopolsce w 2000 roku 
przedstawia mapa 4.     

W poszczególnych miesiącach roku średniego czę ściej notowano prę dkości niższe od normy, choć wiel-
kość odchyleń  nie przekracza – 0,5 m/s. Jedynie w listopadzie wystąpiły prę dkości niższe od przecię tnej 
o 0,9 m/s, co jest efektem bardzo słabych prę dkości wiatru jakie wystę powały w listopadzie 1997 roku. Cha-
rakterystyczny jest spadek prę dkości wiatru w miesiącach zimowych (XI, XII, I) i wiosennych, a wzrost 
w letnich i jesiennych w porównaniu z wieloleciem. 

W okresie badań  zaobserwowano przesunię cie daty wystąpienia maksimum prę dkości wiatru z marca 
na luty. 

Bardzo wysoka ś rednia miesię czna prę dkość, przekraczająca 5 m/s, a wię c wiatr silny, wystąpiła w grudniu 
1999 roku. Okres silnych wiatrów, rozpoczę ty w grudniu utrzymywał się  aż do kwietnia 2000 roku. Okres, 
o podobnej długości, ale wiatrów umiarkowanych zanotowano w roku 2001 w miesiącach od lutego do maja. 
Średnie miesię czne prę dkości wiatru przekraczające 4 m/s pojawiały się  kilkakrotnie, zawsze, zgodnie 

z rocznym rozkładem prę dkości wiatru, w miesiącach późnojesiennych, zimowych lub wczesnowiosennych. 
Bardzo słabe wiatry (v < 2 m/s) notowano na przełomie czerwca do koń ca września 1999 roku, z przerwą 

w lipcu. 
W okresie grzewczym charakteryzowanego czterolecia: 

• ś rednia prę dkość wiatru była nieznacznie niższa od przecię tnej chociaż w średnich miesię cznych różnica 
dochodzi w listopadzie do 0,9 m/s, 

• nastąpiło przesunię cie daty wystąpienia maksimum prę dkości wiatru z marca na luty. 
W okresie letnim: 
• ś rednia okresu jest tylko o 0,1m/s niższa od normy, 
• minimalna ś rednia miesię czna prę dkość wystąpiła w sierpniu podobnie jak w wieloleciu. 
Warunki dynamiczne okresu badań  nie wykazują zasadniczych zmian w stosunku do warunków przecię tnych. 

4.4. Kierunek wiatru 
Rozkład kierunku wiatru w okresie 1997−2001 na tle wielolecia przedstawia róża wiatrów (ryc. 2). 
Średnia roczna róża wiatrów wykazuje wyraźny wzrost czę stości wystę powania kierunków z sektora SE-

W w porównaniu z wieloleciem. Różnice przekraczają w poszczególnych kierunkach 1%. 
W badanym okresie czę ściej wiały wię c wiatry z kierunku SE, S, SW i W niż w wieloleciu. Do Polski 

napływało wię cej mas powietrza z kierunków południowych oraz zachodnich, a wię c ciepłych, czego wyni-
kiem jest zanotowana wysoka dodatnia anomalia temperatury powietrza. 

Zmniejszył się  natomiast udział wiatrów z sektora N i to w przypadku NE nawet o 2%. Chłodne masy 
powietrza z kierunku NE, E i NW notowano wię c mniej czę sto niż w wieloleciu. 

W poszczególnych miesiącach na uwagę  zasługuje luty, kiedy nastąpił wyraźny spadek wiatrów z N, NE, 
i SE na korzyść wiatrów z SW i W. 

Skrajnie ciepły kwiecień  był wynikiem nietypowej cyrkulacji w tym miesiącu − przewagi kierunków 
z SW i W nad NE, E i SE. 

W okresie grzewczym zanotowano w stosunku do wielolecia 
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• spadek liczby cisz, 
• spadek czę stości napływu mas powietrza z NE i E, 
• wzrost wiatrów z sektora S-NW i to nawet o 1,5%. 

W okresie letnim nastąpił: 
• spadek liczby cisz, 
• spadek czę stości napływu mas powietrza z NE i E, 
• wzrost z sektora S-NW i to nawet o 1,5%. 

W okresie badań , który odbiega od typowych warunków anemometrycznych obserwowanych 
w Wielkopolsce, wystąpiło szereg czynników, które są korzystne dla propagacji zanieczyszczeń : 
• spadek liczby cisz, 
• wzrost liczby przypadków wystąpienia wiatrów przynoszących do Polski ciepłe masy powietrza zarówno 

w okresie letnim, jak i grzewczym, 
• spadek czę stości napływu chłodnych mas powietrza charakterystycznych dla cyrkulacji z kierunków NE 

i E w lecie i zimie. 
Tabela 4. 

Stacja: Poznań − rozkład kierunku wiatru /%/ 

Kierunek wiatru [%] Okres 
C N NE E SE S SW W NW 

10.1997−09.2001 4,6 5,1 5,3 10,9 13,4 8,9 16,7 21,8 13,3 Rok 
1971−2001 6,4 5,1 7,1 11,5 12,3 8,0 15,7 20,4 13,5 

10.1997−09.2001 4,9 3,1 4,3 9,2 14,2 9,8 20,5 22,9 11,1 Okres 
grzewczy 1971−2001 5,3 3,2 5,3 11,4 14,2 9,7 19,1 21,3 10,5 

10.1997−09.2001 4,3 7,1 6,3 12,6 12,6 8,0 12,9 20,7 15,0 
Okres letni 

1971−2001 7,5 7,0 8,9 11,6 10,4 6,3 12,3 19,5 16,5 

       Okres: 1971− 2001       Okres: X. 1997−IX.2001 

 

Ryc. 2. Częstoś ć  występowania wiatru z  poszczególnych kierunków oraz udział cisz  (%) w Poznaniu 
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4.5. Opady atmosferyczne 
Suma roczna opadów atmosferycznych, elementu bardzo zmiennego w czasie i przestrzeni w okresie ba-

da ń  mieściła się  w granicach normy z wielolecia. 
W poszczególnych latach najwię cej opadów zanotowano w roku.1999 i 2000, najmniej w 1998 roku. 
Charakterystycznym dla roku ś redniego z lat 1997−2001 jest wystąpienie bardzo wilgotnych lub wilgot-

nych miesię cy w okresie od października do kwietnia, a także, chociaż w mniejszym stopniu, w sierpniu i we 
wrześniu. 

Utrzymujący się  przez 8 miesię cy ciąg opadów wyższych od opadów przecię tnych należy do rzadkości 
w zbiorach danych opadowych. 

Ekstremalne opady (maksimum w wieloleciu) zanotowano w marcu roku średniego (179% ś redniej wie-
loletniej), co wynikło z wystąpienia bardzo wilgotnego marca w 2000 roku.(140%) i wilgotnego w 1999 
roku. Skrajnie wilgotny, w stosunku do normy był wrzesień  (165% normy), a zwłaszcza wrzesień  2001 
i 1998 roku. Bardzo wysokie sumy opadów atmosferycznych, wystąpiły również w październiku roku śred-
niego ze wzglę du na bardzo wilgotny październik roku 1998 i 1997. Opady powyżej przecię tnej notowano 
w lutym (135% normy), gdyż luty 2000 roku był wilgotny. 

W okresie bada ń  suma miesię czna opadów trzykrotnie przekroczyła 100 mm: 
• w sierpniu 2000 roku, 
• w lipcu 2001 roku, 
• w wrześniu 2001 roku, 
co jednak nie znalazło swego odzwierciedlenia – poza wrześniem w średniej sumie z wielolecia. 

Do najbardziej suchych miesię cy należał maj, zwłaszcza w 200l roku − suma opadów atmosferycznych 
zbliżona do minimum absolutnego oraz w 1998 roku. Suche były też lipiec 1998 roku., a zwłaszcza 
1999 roku. (57% normy). 

Uwzglę dniając podział na okresy: 
• okres grzewczy należał do wilgotnych (133% normy), 
• okres letni mieścił się  w normie (108% normy). 

Notowane w okresie grzewczym lat 1997−2001 opady atmosferyczne, wyższe od przecię tnych oddziały-
wały korzystnie na stan czystości powietrza atmosferycznego. W okresie letnim poza epizodami opadów 
burzowych ich wpływ utrzymywał się  w normie. 

4.6. Wnioski 
Okres 10.1997–09.2001 charakteryzowały warunki meteorologiczne odbiegające od warunków przecię t-

nych dla Wielkopolski. 
Wilgotność wzglę dna powietrza i prę dkość wiatru mieściła się  granicach normy. Zdecydowanie nietypo-

we były warunki termiczne (bardzo ciepły okres letni i grzewczy) oraz rozkład kierunków wiatru. 
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