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Streszczenie 

W niniejszej pracy przedstawiono anomalie temperatury powietrza w Warszawie w latach 
1986-2015. Materiał źródłowy pozyskano z ogólnodostępnych baz danych NCDC NOAA. 
Do analizy wykorzystano średnią dobową temperaturę powietrza. W analizowanym wielole-
ciu 35,9% stanowiły okresy nadmiernie ciepłe, a 33,9% okresy nadmiernie chłodne (uogól-
niona przez Kirschenstein klasyfikacja temperatury powietrza wg Lorenc). W ostatnich 
latach (2010-2015) zauważono wzrost średniej rocznej temperatury powietrza względem 
średniej temperatury wieloletniej średnio o 0,8°C.  

 

Słowa kluczowe: anomalie, okresy nadmiernie chłodne, okresy nadmiernie ciepłe, okresy 
normalne 

 
Wstęp  

Ważnym, z punktu widzenia klimatu, elementem meteorologicznym jest tempera-
tura powietrza. Zmiany temperatury powietrza stanowią współcześnie jeden z naji-
stotniejszych problemów na Ziemi. Według WMO w ciągu ostatnich 150 lat nastąpił 
wyraźny wzrost średniej temperatury powietrza na Ziemi. Wzrost temperatury powie-
trza pociąga za sobą wzrost występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, któ-
rych na obszarze Polski z roku na rok przybywa. Jednym z nich są wahania tempera-
tury powietrza oraz wzrost anomalii pogodowych. Wzrost znaczenia anomalii pogo-
dowych nastąpił na początku XXI w. [Twardosz 2009]. W Polsce anomalie tempera-
tury powietrza prezentowali: Kossowska-Cezak [2010], Krzyżewska i Wereski [2011], 
Mager i Kuźnicka-Błaszczyńska [1993], Tomczyk [2011].  

Celem poniższego opracowania jest zaprezentowanie anomalii temperatury powie-
trza w Warszawie w latach 1986-2015 pod względem częstości występowania okre-
sów nadmiernie ciepłych i chłodnych oraz normalnych w ciągu roku oraz w poszcze-
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gólnych latach, a także pokazanie, czy w ostatnich latach następuje wzrost, czy też 
spadek średniej rocznej temperatury powietrza względem średniej wieloletniej. 
 
Materiały źródłowe i metody badań  

Do analiz wykorzystano dane pochodzące z ogólnodostępnych baz danych 
NCDC NOAA. Materiał źródłowy stanowiła średnia dobowa temperatura powie-
trza z lat 196-2015. Krzyżewska (Krzyżewska, Wereski 2011) pokazała, że dane 
dotyczące temperatury powietrza uzyskane z baz NCDC NOAA są najbardziej 
zbliżone do danych pomiarowych IMGW.  

Dokonano obliczeń średniej temperatury powietrza w poszczególnych latach, 
w poszczególnych miesiącach, a także obliczono wartość średnią wieloletnią (1986-
2015) i odchylenie standardowe. Dwie ostatnie charakterystyki posłużyły do oceny 
termicznej poszczególnych lat oraz miesięcy, a co za tym idzie, do zbadania anomalii 
temperatury powietrza na podstawie klasyfikacji termicznej Lorenc [2000] (tab. 1), 
którą zaprezentowała również Kirschenstein [2013]. Wspomniana klasyfikacja została 
przedstawiona poniżej (tab. 2). 

 
Tab. 1. Kryteria klasyfikacji termicznej miesięcy, pór roku i lat wg Lorenc [2000] 
Tab. 1. Criteria for thermal classification of months, seasons and years proposed by Lorenc 
[2000] 

Nr klasy 
i skala barw 

Ocena roku Przedział wartości obliczony wg T śr.wiel. 

1 ekstremalnie ciepły T śr.rocz. > T śr.wiel. + 2,5*SD 

2 anomalnie ciepły T śr.wiel. + 2,0*SD < T śr.rocz. ≤ T śr.wiel. + 2,5*SD 

3 bardzo ciepły T śr.wiel. + 1,5 *SD < T śr.rocz. ≤ T śr.wiel. + 2,0*SD 

4 ciepły T śr.wiel. + 1,0*SD < T śr.rocz. ≤ T śr.wiel. + 1,5*SD 

5 lekko ciepły T śr.wiel. + 0,5*SD < T śr.rocz. ≤ T śr.wiel. + 1,0*SD 

6 normalny T śr.wiel. - 0,5*SD ≤ T śr.rocz. ≤ T śr.wiel. + 0,5*SD 

7 lekko chłodny T śr.wiel. - 1,0*SD ≤ T śr.rocz. < T śr.wiel. - 0,5*SD 

8 chłodny T śr.wiel. – 1,5*SD ≤ T śr.rocz. < T śr.wiel. - 1,0*SD 

9 bardzo chłodny T śr.wiel. - 2,0*SD ≤ T śr.rocz. < T śr.wiel. - 1,5*SD 

10 anomalnie chłodny T śr.wiel. - 2,5*SD ≤ T śr.rocz. < T śr.wiel. - 2,0*SD 

11 ekstremalnie chłodny T śr.rocz. < T śr.wiel. - 2,5*SD 
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Tab. 2. Uogólniona klasyfikacja termiczna wg Kirschenstein [2013] 
Tab. 2. Generalized thermal classification proposed by Kirschenstein [2013] 

Ocena roku Przedział wartości obliczony wg T śr.wiel. 

okres nadmiernie ciepły (T śr.wiel. + 2,5*SD < T śr.rocz. ≤ T śr.wiel. + 1,0*SD) 

okres normalny (T śr.wiel. – 0,5*SD ≤ T śr.rocz. ≤ T śr.wiel. + 0,5*SD) 

okres nadmiernie chłodny T śr.wiel. – 1,0*SD ≤ T śr.rocz. < T śr.wiel. - 2,5*SD) 

gdzie: Tśr.wiel. – temperatura średnia wieloletnia; Tśr.rocz. – temperatura średnia roczna; SD – odchylenie 
standardowe. 
 

Przedstawiona klasyfikacja (tab. 2) odzwierciedla charakter warunków termicz-
nych w Polsce. 
 
Wyniki 

Średnia wieloletnia temperatura powietrza w Warszawie w latach 1986-2015 wy-
niosła 8,7°C. Przebieg średniej rocznej temperatury powietrza w ostatnich latach 
wskazywał na jej wyraźny wzrost (ryc. 1). Wzrost ten jest zauważalny od roku 1996, 
z  wahaniami w  latach 2001, 2003 i 2010. Wieloletnie (1986-2015) zmiany tempera-
tury powietrza wskazują na jej wzrost z roku na rok. Najcieplejszym rokiem był rok 
2015 ze średnią roczną temperaturą powietrza 10,5°C. Najchłodniejszy był nato-
miast rok 1987 ze średnią roczną temperaturą powietrza 6,6°C. 

Przebieg średniej rocznej temperatury w latach 1986-2015 wskazuje na duże jej waha-
nia z roku na rok (ryc. 2). Średnia roczna temperatura powietrza od roku 1986 do roku 
2015 wrosła o 2,8°C. W ostatnich latach wartość ta stale wzrasta. Największe ujemne 
odchylenie średniej rocznej temperatury powietrza od średniej wieloletniej wystąpiło 
w roku 1987 (-2,2°C). W analizowanym wieloleciu zauważalny jest wzrost częstości od-
chyleń dodatnich przy jednoczesnym zmniejszaniu się częstości odchyleń ujemnych. 

W Warszawie w analizowanym wieloleciu (1986-2015) najczęściej występowały lata 
z temperaturą powietrza w normie, czyli określane jako lata normalne (43%). Lata nad-
miernie chłodne wystąpiły rzadziej (27%) niż lata nadmiernie ciepłe (30%). Szczególnie 
widoczny wzrost okresów nadmiernie ciepłych nastąpił w ciągu ostatnich dwóch lat 
(2014-2015). Najbardziej ekstremalne lata w analizowanym wieloleciu to rok 1987 i rok 
1996, określane jako anomalnie chłodne oraz rok 2015, określany jako rok anomalnie 
ciepły. Po roku 2010 nie zaobserwowano okresów nadmiernie chłodnych. Zauważono 
również, że pojawiające się w ostatnich latach okresy nadmiernie ciepłe występują coraz 
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częściej (po 2002 r. wśród lat nadmiernie ciepłych pojawiają się jedynie kategorie poniżej 
5) przy jednoczesnym zmniejszaniu się częstości okresów nadmiernie chłodnych (tab. 3). 

 

 
 

Ryc. 1. Przebieg średniej rocznej temperatury powietrza  
w kolejnych latach (1986-2015) wraz z trendem  w Warszawie 

Fig. 1. Course of mean annual air temperature  
in successive years (1986-2015) with trend in Warsaw 

 

                           
 

Ryc. 2. Odchylenia średniej rocznej temperatury powietrza  
od wartości wieloletniej w Warszawie (1986-2015) 

Fig. 2. Deviations of mean annual air temperature from multiannual value  
in Warsaw (1986-2015) 
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Tab. 3. Klasyfikacja termiczna poszczególnych lat (1986-2015) w Warszawie wg Lorenc 
Tab. 3. Thermal classification individual years (1986-2015) in Warsaw proposed by Lorenc 

rok klasyfikacja rok klasyfikacja 
1986 8 2001 6 
1987 10 2002 5 
1988 6 2003 6 
1989 4 2004 6 
1990 5 2005 6 
1991 7 2006 6 
1992 6 2007 4 
1993 7 2008 4 
1994 6 2009 6 
1995 6 2010 7 
1996 10 2011 6 
1997 7 2012 6 
1998 7 2013 6 
1999 5 2014 4 
2000 4 2015 2 

 
Analizując pod względem anomalii termicznych pory roku, można zauważyć, że 

w Warszawie najwięcej okresów normalnych wystąpiło wiosną i jesienią (odpowiednio 
47,6% i 53,8%) (ryc. 3). Wiosną wystąpiło więcej okresów nadmiernie ciepłych (26,7%) 
niż okresów nadmiernie chłodnych (25,7%), choć ta wartość jest porównywalna. Jesie-
nią tendencja jest podobna (okresy nadmiernie ciepłe – 23,6%, okresy nadmiernie 
chłodne – 22,6%). Latem zdecydowanie przeważały okresy nadmiernie ciepłe (94,4%). 
Niewiele stanowiły okresy normalne (zaledwie 5,6%), co może być spowodowane 
wzrostem w ostatnich latach fal upałów i innych ekstremalnych zjawisk. Okresy nad-
miernie chłodne latem nie wystąpiły. Zimą najczęściej pojawiły się okresy nadmiernie 
chłodne (86,3%), zaś częstość okresów normalnych zimą (13,7%) była dwukrotnie 
wyższa w porównaniu do pory letniej. Okresy nadmiernie ciepłe zimą nie wystąpiły. 

Szczegółowa klasyfikacja oceny termicznej pór roku wykazała, że na badanym 
obszarze w latach 1986-2015 wystąpiły dwie duże anomalie termiczne (latem i zi-
mą). Dni anomalnie ciepłych w całym wieloleciu było zaledwie 49 (0,4%), dni eks-
tremalnie ciepłe nie pojawiły się w ogóle. Anomalnie ciepłymi dniami z najwyższą 
średnią dobową temperaturą powietrza w analizowanym wieloleciu były 7 i 8 sierp-
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nia 2015 r. (po 29,1°C). Natomiast dni ekstremalnie chłodnych było 85 (0,8%), 
a najbardziej ekstremalnie chłodnym dniem był dzień 14 stycznia 1987 r. z najniż-
szą średnią dobową temperaturą powietrza -24,8°C. 

 

 
 

Ryc. 3. Częstość okresów normalnych, ciepłych i chłodnych 
w porach roku w Warszawie (1986-2015) 

Fig. 3. The frequency of normal, cold and warm periods in seasons in Warsaw (1986-2015) 
 
 

 
 

Ryc. 4. Częstość okresów normalnych, ciepłych i chłodnych  
w ciągu roku w Warszawie (1986-2015) 

Fig. 4. The frequency of normal, cold and warm periods throughout the year  
in Warsaw (1986-2015) 
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W przekroju rocznym okresy normalne występowały najczęściej w kwietniu i paź-
dzierniku (po 68,3% w każdym) (ryc. 4). Okresy nadmiernie chłodne występowały 
najczęściej od listopada do marca, z maksimum w styczniu (88,0%), zaś okresy nad-
miernie ciepłe pojawiały się najczęściej od maja do września, z maksimum w lipcu 
(97,6%). 

 
Wnioski  

W Warszawie od 1986 do 2015 r. stwierdzono wzrost średniej temperatury powie-
trza (wzrost ten jest istotny statystycznie). W ostatnich latach nastąpił także wzrost 
częstości okresów nadmiernie ciepłych kosztem częstości okresów nadmiernie 
chłodnych, których liczba systematycznie się zmniejsza. Może to być związane 
z ocieplaniem się klimatu, a co za tym idzie, ze wzrostem ekstremalnych zjawisk po-
godowych (np. fal upałów) i częstymi wahaniami temperatury powietrza. W analizo-
wanym wieloleciu (1986-2015) najczęściej występowały lata z temperaturą powietrza 
w normie (43%). Lata nadmiernie chłodne wystąpiły rzadziej (27%), niż lata nad-
miernie ciepłe (30%). Warto zauważyć, że na kształtowanie anomalii temperatury 
powietrza może mieć wpływ również cyrkulacja atmosferyczna. Zagadnienie wpływu 
cyrkulacji na pojawianie się anomalii temperatury powietrza wymaga dalszych badań 
zarówno od strony wpływu cyrkulacji, jak i analizy warunków na innych stacjach 
w Polsce, co pozwoli nabrać większej pewności co do roli czynników cyrkulacyjnych 
biorących udział w pojawianiu się zjawisk anomalnych. 
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Summary 

AIR TEMPERATURE ANOMALIES IN WARSAW (1986-2015) 
 
In this paper presents the air temperature anomalies in Warsaw in the years 1986-2015. The 
source material was obtained from public databases NOAA NCDC. For analysis, the mean 
daily air temperature. In the analyzed multi 35.9% were periods of excessively warm, and 
33.9% over periods of cold (generalized by Kirschenstein classification of air temperature 
by Lorenc). In recent years (2010-2015) noted an increase in mean annual air temperature in 
relation to the average temperature of the long-term average of 0.8°C.  

Keywords: anomalies, excessive cold periods, excessive warm periods, regular periods 


