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Streszczenie 

Celem tej pracy jest zbadanie cykliczności występowania ekstremalnie ciepłych i ekstremal-
nie chłodnych warunków termicznych na obszarze Polski, przykładowo wybranego regionu 
(zachodniej części Pojezierzy) oraz stacji zlokalizowanej w tym regionie (Borucino). Do 
analiz przyjęto cztery okresy odniesienia (1951-1980, 1961-1980, 1971-2000, 1981-2010), 
wykorzystane do obliczenia progów wystąpienia warunków ekstremalnych zgodnie z meto-
dą kwantylową [Miętus i in. 2002]. Analizowane dane, to obszarowe średnie miesięczne 
wartości temperatury powietrza z okresu 1951-2014, reprezentujące obszar Polski oraz 
zachodniej części Pojezierzy. Do analizy wykorzystano również średnie miesięczne wartości 
temperatury powietrza w Borucinie z okresu 1961-2014. Jako metody badań przyjęto: anali-
zę częstości, analizę autokorelacyjną oraz analizę falkową. Przeprowadzone analizy wykazały 
zwiększenie wartości progowych dla warunków ekstremalnie ciepłych i zmniejszenie tych 
progów dla warunków ekstremalnie chłodnych przy zmianie okresu odniesienia z najwcze-
śniejszego na najpóźniejszy. Jest to ewidentny efekt ocieplenia, które nastąpiło w badanym 
wieloleciu. Pseudocykliczność dominująca wystąpień miesięcy ekstremalnie ciepłych, wy-
znaczona metodą autokorelacyjną wynosi 31-99 miesięcy, a miesięcy ekstremalnie chłod-
nych 73-98 miesięcy. Wartości pseudocyklu wyznaczone metodą autokorelacyjną mieszczą 
się w zakresie widma falkowego. Wyniki uzyskane dla kraju, regionu i pojedynczej stacji są 
zbliżone, co świadczy o wysokiej reprezentatywności średnich obszarowych.  

 

Słowa kluczowe  okresowość, temperatury ekstremalne, temperatura, Polska, klasyfikacja kwan-
tylowa, sezonowość, analiza falkowa, globalne ocieplenie, pseudokylce, cykl, powtarzalność 
 
Wstęp  

Już wieki temu ówcześni badacze uważali, że zjawiska pogodowe cechuje pewna 
cykliczność. Tę powtarzalność wiązali oni przede wszystkim z ruchem ciał niebie-
skich. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest wydawany już w XVI wieku, 
w Gdańsku Prognosticon Misocaccusa czy publikowane w XVIII wieku kroniki 
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Friedericha Buetnhera [Miętus, Filipiak 2010]. Pierwszym naukowcem opisującym 
związek aktywności Słońca z liczbą plam fotosferycznych był Rudolf Wolf, który 
przedstawił swoją teorię w 1848 roku. Dzisiaj wiemy, że cykliczność charakteryzuje 
również zmienność wielu innych komponentów systemu klimatycznego Ziemi ta-
kich jak: adwekcja mas powietrza z określonego kierunku czy częstość występowa-
nia frontów atmosferycznych. Pseudocykliczność charakteryzująca wspomniane 
czynniki jest powodem występowania analogicznych zjawisk w przypadku warun-
ków termicznych, pluwialnych [Miętus 1996] oraz odznacza się w zmianie liczebno-
ści gatunkowej wielu organizmów lądowych i morskich [Załachowski 1997]. Bada-
jąc serie danych zawierające średnie miesięczne wartości temperatury powietrza, 
wyróżnić można cykle krótkookresowe sygnalizujące powtarzalność danego zjawi-
ska od kilku do kilkunastu miesięcy, cykle normalne, średniookresowe ustalone na 
12-120 miesięcy i cykle długookresowe (powyżej 10 lat) [Torrence, Compo 1998]. 

Tempo wzrostu temperatury powietrza i częstości występowania warunków eks-
tremalnie ciepłych nie jest stałe i zmieniało się znacznie w przeszłości. Według 
IPCC (2007) w trakcie wielolecia 1906-2005 globalna temperatura powietrza wzro-
sła o 0,74°C, przy czym w drugiej połowie tego okresu tempo tych zmian podwoiło 
się. W dzisiejszych czasach szczególnie istotnym tematem badań ze względów przy-
rodniczych, bezpieczeństwa społecznego jak i prawidłowego funkcjonowania 
wszystkich gałęzi gospodarki jest występowanie ekstremalnych warunków termicz-
nych. Zazwyczaj określa się je w oparciu o minimalne i maksymalne wartości tem-
peratury lub dokonując klasyfikacji w oparciu o dłuższą serię [Miętus i in. 2002]. 

Informacje dotyczące cykliczności występowania warunków ekstremalnie cie-
płych i ekstremalnie chłodnych oraz jej zmienności pozwalają dostrzec jak dyna-
miczna i postępująca jest obecna zmienność klimatu przejawiająca się pod postacią 
globalnego ocieplenia. Analiza cykliczności ekstremalnych warunków termicznych 
wykonywana na wieloletnich seriach danych umożliwia również natychmiastowe 
porównanie zmian, które zachodziły w przeszłości z tymi zachodzącymi w ostatnim 
czasie wraz z wykryciem krótko trwających zanikających pulsacji. 

Podstawowym celem niniejszej pracy jest zbadanie cykliczności występowania 
ekstremalnie ciepłych i ekstremalnie chłodnych warunków termicznych na obszarze 
całej Polski, przykładowo wybranego regionu, w tym wypadku zachodniej części 
Pojezierzy oraz dodatkowo na pojedynczej stacji w Borucinie, zlokalizowanej w tym 
regionie. Dzięki temu możliwe będzie porównanie cykliczności występowania eks-
tremalnych warunków termicznych w różnych skalach przestrzennych: obszar całe-
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go kraju, regionu oraz wchodzącej w jego skład pojedynczej stacji meteorologicznej. 
Istotnym elementem wykonanej analizy jest również zbadanie częstości występo-
wania klas opisujących ekstremalne warunki termiczne w ujęciu sezonowym. Prze-
prowadzenie omawianych analiz bazując na różnych okresach odniesienia (1951-
1980, 1961-1980, 1971-2000, 1981-2010), wykorzystanych do obliczenia progów 
klas ekstremalnych zgodnie z metodą kwantylową [Miętus i in. 2002], pozwoli zi-
dentyfikować ewentualną zmienność reżimu termicznego i zaobserwować zmien-
ność ekstremalnych warunków termicznych. Porównanie wyników przeprowadzo-
nych analiz w różnych skalach przestrzennych dodatkowo pozwoli ocenić użytecz-
ność i reprezentatywność średnich obszarowych w badaniach dotyczących cyklicz-
ności warunków termicznych. 

 
Metody badań  

Dane wykorzystane do analizy to średnie miesięczne wartości obszarowe temperatu-
ry powietrza z okresu 1951-2014, uzyskane z 45 stacji reprezentujących obszar pomia-
rowy całej Polski. Serie te powstały zgodnie z założeniami projektu „KLIMAT” funk-
cjonującego w ramach prac badawczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(Wójcik, Miętus 2010). Wartości średnich obszarowych temperatur powietrza dla regio-
nów Polski dostępne są w comiesięcznie publikowanym przez IMGW-PIB Biuletynie 
Monitoringu Klimatu Polski [http://www.imgw.pl/extcont/biuletyn_monitoringu/].  
Analizę przeprowadzono również na średnich miesięcznych wartościach temperatur 
powietrza w Borucinie z okresu 1961-2014. 

Do wyróżnienia ekstremalnych warunków termicznych (klas) użyto metody 
kwantylowej opisanej przez Miętusa i in. [2002]. Podstawą tej klasyfikacji jest szereg 
empirycznych kwantyli średniej miesięcznej temperatury powietrza dla danego mie-
siąca. Wyróżnia ona 11 klas (tab. 1). 

Do identyfikacji cykliczności występujących w analizowanych seriach wartości 
temperatury powietrza wykorzystano dwie metody. Pierwszą z nich jest metoda 
autokorelacyjna. Pozwala ona wyróżnić podstawową i dominującą pseudocyklicz-
ność. Jest to metoda bardzo podstawowa, wykorzystywana w analizie danych me-
teorologicznych już w latach 40-tych XX wieku [Schumann, Hofmeyr 1942]. Po-
mimo jej prostoty może ona nadal być bardzo użyteczna podstawowych badaniach 
cykliczności. Autokorelacja jest to znormalizowana autokowariancja, która powstała 
przez podzielenie autokowariancji przez wariancję. Charakterystyka częstotliwościowa 
autokorelacji nie różni się od autokowariancji, jednak jej wartości, tak jak w przy-
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padku klasycznej korelacji są znormalizowane do przedziału  <-1;1>. Badania opar-
te o tą metodę pozwalają wyróżnić cykle w serii czasowej, których istotność staty-
styczna weryfikowana jest testem t-Studenta (1-α=0,95). Do wyznaczenia autokore-
logramów posłużono się wzorem: 

ρ 	 	
∑ ̅ ⋅ 	 	 ̅

∑ 	 	 ̅
 

gdzie: ρ 	 – współczynnik autokorelacji dla przesunięcia ,  – liczba obserwacji,  
– kolejne obserwacje, 	 – kolejne obserwacje przesunięte o  , ̅ – średnia dla 
obserwacji (bez przesunięcia). 

 
Tab. 1. Kryteria klasyfikacji termicznej miesięcy [Miętus i in. 2002] 
Tab. 1. Criteria for thermal classification of months [Miętus et al. 2002] 

Rząd kwantyli Charakter termiczny miesiąca Klasa 

> 95,00 ekstremalnie ciepły 1 

90,01 - 95,00 anomalnie ciepły 2 

80,01 - 90,00 bardzo ciepły 3 

70,01 - 80,00 ciepły 4 

60,01 - 70,00 lekko ciepły 5 

40,01 - 60,00 normalny 6 

30,01 - 40,00 lekko chłodny 7 

20,01 -30,00 chłodny 8 

10,01 - 20,00 bardzo chłodny 9 

5,01 – 10,00 anomalnie chłodny 10 

< 5,00 ekstremalnie chłodny 11 

 
Analiza autokorelacyjna zapoczątkowała rozwój w badaniu cykliczności szere-

gów czasowych z wykorzystaniem metod takich jak: analiza fourierowska [Buis-
hand, Beersma 1993], metoda maximum entropy [Grassl 1981], analiza falkowa. 
Ostatnia z tych metod jest obecnie najczęściej używana. Analiza falkowa w odróż-
nieniu od starszych metod, poza podstawowym określeniem cykliczności, pozwala 
na podstawie jednowymiarowego w czasie i przestrzeni sygnału określić stałą cy-
kliczność w serii danych oraz jej ewentualny zanik lub zmianę częstotliwości na 
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wyższą lub niższą w miarę upływu czasu. Omawiana analiza w wariancie zapropo-
nowanym przez Morleta [1984] jest drugą z metod badania cykliczności wykorzy-
staną w niniejszej pracy. Analiza falkowa początkowo stosowana była wyłącznie do 
analizy sejsmogramów, a w chwili obecnej jest często wybieranym narzędziem do 
badania innych danych i z powodzeniem była używana w do pracy z danymi meteo-
rologicznymi: [Chatfield 1989, Farge 1992, Nobunao 1994, Fortuniak 1997, 2004, 
Compo 1998, Białasiewicz 2000, Miętus i in. 2004, Can i in. 2005]. Transformatę 
falkową zastosowaną w tej pracy można opisać wzorem: 

̃ 	 , 	
1

√
 

gdzie: ̃ 	 ,  – współczynnik falkowy zależny od , ,  – parametr skali,  – 

parametr przesunięcia,  – sygnał zależny od czasu,  – funkcja falkowa,  – 

jądro przekształcenia. 
 
Analiza autokorelacyjna i falkowa przeprowadzona została na seriach miesięcy 

sklasyfikowanych jako ekstremalnie ciepłe lub ekstremalnie chłodne pod względem 
termicznym. Na podstawie średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza 
wyznaczono wartości progowe percentyli 5 i 95, określających progi dla klasy eks-
tremalnie chłodnej i ekstremalnie ciepłej w poszczególnych okresach 30-letnich: 
1951-1980, 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010. Następnie w oparciu o każdy z wyżej 
wymienionych okresów referencyjnych, utworzono po 4 serie wystąpień warunków 
ekstremalnych. Fakt, że wartość temperatury powietrza w danym miesiącu była 
powyżej wartości progu 95% (klasy ekstremalnie ciepłej) powoduje zapisanie w serii 
wartość 1. Kiedy średnia wartość temperatury powietrza nie spełnia tego kryterium, 
odnotowywane jest 0. W sposób bardzo podobny powstaje druga seria opisująca 
wystąpienia ekstremalnie chłodnych warunków termicznych. 

Analiza autokorelacyjna i widmowa zostały uzupełnione analizą częstości wystę-
powania klas ekstremalnych. W przypadku tego badania wzięto pod uwagę roczne 
i sezonowe informacje dotyczące temperatury powietrza w badanych regionach. 
Agregowanie danych w sezony jest naturalną metodą ich filtrowania, dzięki temu 
informacja końcowa w wielu przypadkach jest bardziej czytelna. Dodatkowe zasto-
sowanie czterech konsekutywnych okresów normalnych (wielolecia 1951-1980 1961-
1990, 1971-2000, 1981-2010), służących do wyznaczania progów klasyfikacyjnych 
pozwala określić ewentualną zmienność reżimu termicznego. 
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Częstość  występowania ekstremalnych warunków termicznych 
w ujęciu sezonowym i rocznym  

Analizę częstości występowania ekstremalnych warunków termicznych wykona-
no przyjmując wartości progowe dla klas ekstremalnych, wyznaczonych na podsta-
wie czterech kolejno po sobie występujących okresów normalnych wymienionych 
powyżej, dla sezonów i roku (tab. 2). Możemy zaobserwować zmianę reżimu ter-
micznego w przypadku każdej  serii poddanej analizie. 

W przypadku wiosny, wartości progowe odpowiadające ekstremalnie ciepłym wa-
runkom termicznym wzrastają przy zmianie okresu referencyjnego na późniejszy (tab. 
2). Porównując pierwszy (1951-1980, 1961-1990 dla Borucina) i ostatni (1981-2010) 
okres odniesienia można dostrzec różnice sięgające 1,4°C (zachodnia część Pojezie-
rzy), 1,3°C (obszar Polski) i 1,1°C (Borucino). Bardzo wyraźnie dostrzegalny jest też 
wzrost wartości progowych klasy opisującej warunki ekstremalnie chłodne (klasa 11). 
Różnica w tym wypadku wynosi 1,5°C dla Polski, 1,4°C dla zachodniej części Pojezie-
rzy i aż 1,5°C omawiając zmienność ekstremalnie chłodnych warunków termicznych 
w Borucinie. Zwiększenie wartości progowych zarówno dla klasy 1 jak i 11 świadczy 
o wyraźnym wzroście wartości temperatury powietrza w badanym okresie. 

Latem wartości progowe wysokiego kwantyla wyznaczającego warunki termiczne są 
największe dla okresu 1981-2010. Różnica w porównaniu w okresem 1951-1980 wynosi 
1,1°C dla obszaru Polski, 1,3°C dla obszaru zachodniej części Pojezierzy i 1,5°C dla 
Borucina. Jednocześnie nie stwierdzono tak dużej zmiany  (różnice od 0,1 do 0,5°C) 
w wartościach niskiego kwantyla (odniesienie do klasy 11 – warunki ekstremalnie 
chłodne). Wzrasta zatem różnica pomiędzy wartościami progowymi dla klasy 1 i klasy 
11 co świadczy o rosnących wartościach temperatur ekstremalnie wysokich w sezonie 
letnim przy jednoczesnym niewielkim wzroście temperatur ekstremalnie niskich. 

Jesienią różnica w wartościach progowych klas ekstremalnych wynikająca z za-
stosowania późniejszego okresu odniesienia nie jest tak duża jak w przypadku in-
nych sezonów i nie ma określonego kierunku. W przypadku klasy 1 różnica waha 
się od 0,2°C (obszar Polski) do 0,3°C (Borucino i zachodnia część Pojezierzy), na-
tomiast w wartościach klasy 11 różnice te wynoszą 0,3°C na obszarze Polski, 0,2°C 
w Borucinie i 0°C na obszarze zachodniej części Pojezierzy. 

Zimą wartości progowe klasy 1 są wyraźnie większe dla okresu odniesienia 1981-
2010 w porównaniu z okresem najwcześniejszym. Omawiane różnice wynoszą 
1,8°C na obszarze Polski, 2°C na obszarze zachodniej części Pojezierzy. Efekt ten 
nie jest dostrzegalny dla stacji w Borucinie, gdzie wartości wysokiego kwantyla spa-
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dły o 0,1°C, porównując okres 1961-1990 z najpóźniejszym. Wartości progowe 
odpowiadające warunkom ekstremalnie chłodnym (klasa 11) sukcesywnie wzrastają 
w późniejszych okresach odniesienia. Porównując pierwszy i ostatni okres referen-
cyjny, największą różnicę odnotowano dla zachodniej części Pojezierzy (1,4°C), 
nieco mniejszą dla obszaru Polski (1,1°C) i najmniejszą dla Borucina (0,3°C). Zimą, 
podobnie jak wiosną i latem widoczny jest wzrost wartości progowych, odpowiada-
jących ekstremalnym warunkom termicznym. Świadczy to o ogólnym wzroście 
temperatury zimą i wiosną na przestrzeni badanego okresu. Najmniej wyraźną róż-
nicą wartości progowych cechuje się sezon jesienny. Zmienność wartości progo-
wych w tym sezonie nie ma określonego kierunku. 

W skali całego roku wyraźnie widać wzrastające wartości progowe porównując 
najpóźniejszy okres odniesienia do najwcześniejszego dla klasy 1 (od 0,3 do 0,9oC). 
Nie jest to zauważalne w przypadku klasy 11. 

Zmienność wartości progowych odpowiadających ekstremalnym wartościom tem-
peratury powietrza dla poszczególnych, konsekutywnych okresów normalnych skutkuje 
zmianą częstości występowania klas ekstremalnych (tab. 3). Ze względu na wzrost war-
tości progowych, ekstremalnie ciepłe warunki termiczne nie zostają ponownie sklasyfi-
kowane jako ekstremalnie ciepłe przy użyciu do klasyfikacji późniejszego okresu refe-
rencyjnego. Liczba wystąpień sezonów sklasyfikowanych jako ekstremalnie ciepłe uległa 
zmniejszeniu wraz ze zmianą okresu odniesienia z wcześniejszego na późniejszy (naj-
bardziej w sezonie letnim, a najmniej na jesieni). Najwięcej wystąpień klasy ekstremalnie 
ciepłej w ujęciu sezonowym zaobserwowano dla średniej obszarowej reprezentującej 
obszar Polski, używając okresu odniesienia 1961-1990. Seria ta cechuje się częstszym 
występowaniem klasy ekstremalnie ciepłej niż w przypadku serii zachodniej części Poje-
zierzy czy Borucina. Wykazane zmiany częstości występowania sezonów ekstremalnie 
ciepłych odnoszą się również do danych całorocznych. 

Zauważalne jest wyraźne zwiększanie się frekwencji klasy opisującej warunki 
ekstremalnie chłodne (klasy 11) wraz ze zmienianiem okresu odniesienia z najwcze-
śniejszego na późniejsze. Jest to szczególnie wyraźnie wiosną i latem. We wszyst-
kich badanych obszarach proces ten najbardziej dostrzegalny jest w serii reprezen-
tującej zachodnią część Pojezierzy. W przypadku zimy i całego roku zwiększenie się 
częstości jest dużo mniejsze. Liczba wystąpień klasy ekstremalnie chłodnej w sezo-
nie jesiennym nie przejawia tej cechy. 

Ze względu na wzrost temperatury powietrza w trakcie badanego okresu, kryte-
ria warunkujące przynależność do klasy ekstremalnie chłodnej uległy złagodzeniu 
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(wartość progowa wzrosła). Wyznaczenie częstości występowania klas ekstremal-
nych bazując na najnowszym trzydziestoleciu przyjętym jako okres odniesienia 
(1981-2010) skutkuje klasyfikacją części wcześniejszych średnich wartości tempera-
tury powietrza do klasy reprezentującej warunki ekstremalnie chłodne. Sytuacja jest 
odwrotna w przypadku badania częstości występowania klas opisujących warunki 
ekstremalnie ciepłe. Częściej występujące w ostatnim trzydziestoleciu bardzo wyso-
kie temperatury powietrza są powodem wzrostu wartości progowych umożliwiają-
cych klasyfikacje do klasy 1  przez co liczba wystąpień tej klasy jest mniejsza, wraz z 
przenoszeniem okresu odniesienia na późniejsze trzydziestolecie. 

 
Tab. 2. Progi klasyfikujące warunki termiczne [oC] do klasy ekstremalnie ciepłej (wartość 
większa niż w kolumnie kl. 1) i ekstremalnie chłodnej (wartość mniejsza niż w kolumnie kl. 11) 
używane dla czterech konsekutywnych okresów normalnych w ujęciu sezonowym i rocznym 
w Polsce, zachodniej części Pojezierzy i Borucinie 
Tab. 2. Thresholds classifying the thermal conditions [oC] to the extremely warm class 
(value higher than in the column of class 1) and extremely cold (value lower than in the 
column class 11) used for four consecutive normal periods in seasonal and annual terms in 
Poland, Lake District and Borucino 

 
 

kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11

1951‐1980 8,5 5,2 17,8 15,5 9,8 6,9 0,6 ‐5,6 8,5 6,5

1961‐1990 9,2 5,4 17,6 15,5 9,8 7,2 1,9 ‐5,7 9,0 6,5

1971‐2000 9,2 5,5 18,2 15,7 9,4 7,0 2,0 ‐4,7 9,2 6,6

1981‐2010 9,8 6,7 18,9 15,9 10,0 7,1 2,4 ‐4,5 9,4 6,6

1951‐1980 8,7 5,5 18,1 15,8 9,8 7,1 0,9 ‐5,6 8,9 6,8

1961‐1990 9,3 5,5 18,1 15,8 9,9 7,2 2,5 ‐5,7 9,3 6,8

1971‐2000 9,5 5,8 18,6 15,9 9,7 7,1 2,5 ‐4,6 9,5 6,7

1981‐2010 10,1 6,9 19,4 15,9 10,1 7,1 2,9 ‐4,2 9,7 6,8

1951‐1980

1961‐1990 7,4 3,1 16,6 14,3 9,0 6,7 1,9 ‐6,1 8,3 5,4

1971‐2000 7,8 3,5 17,4 14,8 9,0 6,2 1,6 ‐5,2 8,8 5,5

1981‐2010 8,5 4,7 18,1 14,8 9,3 6,5 1,8 ‐5,7 8,6 5,5

Zachodnia część Pojezierzy

Polska 

wiosna lato  jesień  zima rok

zima rok

wiosna lato  jesień  zima rok

wiosna lato  jesień 

Borucino
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Tab. 3. Liczba wystąpień klasy opisującej ekstremalnie ciepłe i ekstremalnie chłodne warunki ter-
miczne wyznaczona przy użyciu czterech okresów normalnych w ujęciu sezonowym i rocznym 
w Polsce, zachodniej części Pojezierzy i Borucinie w latach 1951-2014 (1961-2014 dla Borucina) 
Tab. 3. The number of instances of the class describing extremely warm and extremely cold ther-
mal conditions determined using four normal periods in seasonal and annual terms in Poland, the 
western part of Lakeland and Borucino in the years 1951-2014 (1961-2014 for Borucino) 

 
 

Cykliczność  wystąpień  ekstremalnie ciepłych warunków  
termicznych  

Analiza autokorelacyjna wystąpień miesięcy sklasyfikowanych jako ekstremalnie 
ciepłe została wykonana, podobnie jak analiza częstości ich występowania, w oparciu 
o wartości progowe wyznaczone dla czterech konsekutywnych okresów normalnych. 
Cyklem dominującym nazwano największą wartością autokorelacji. Wyniki przedsta-
wione są w tabeli 4. Otrzymane wartości pseudocykli podzielono na 3 klasy: krótkoo-
kresowy, średniookresowy i długookresowy. Wartość 30 miesięcy została w niniejszej 
pracy wykorzystana jako graniczna pomiędzy cyklami krótkookresowymi a średnioo-
kresowymi. Przyjęcie takiej wartości nastąpiło po ustaleniu górnej granicy pulsacji 
krótkookresowych, wyznaczonych przy użyciu widma falkowego. 

Cykliczność dominująca występowania warunków ekstremalnie ciepłych dla wy-
branych obszarów przedstawiona jest w tabeli 4. Zmienia ona swoją częstotliwość na 

kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11 kl. 1 kl. 11

1951‐1980 15 3 16 2 6 4 13 3 15 3
1961‐1990 7 3 20 2 5 6 3 2 7 3
1971‐2000 6 3 8 4 7 4 3 5 5 3
1981‐2010 2 15 2 7 4 4 2 5 3 4

1951‐1980 16 3 18 2 7 4 13 2 15 4
1961‐1990 9 4 16 2 5 6 3 2 9 4
1971‐2000 8 6 7 5 8 4 3 4 5 3
1981‐2010 3 16 2 5 4 4 2 6 3 3

1951‐1980

1961‐1990 9 2 17 2 7 4 2 2 7 2
1971‐2000 6 4 5 4 8 2 2 5 4 7
1981‐2010 3 9 2 4 5 3 2 4 3 7

rok

Polska 

wiosna lato  jesień  zima

Zachodnia część Pojezierzy

wiosna lato  jesień  zima rok

Borucino

wiosna lato  jesień  zima rok
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niższą (warunki termiczne opisane klasą 1 występują rzadziej) w odniesieniu do póź-
niejszego okresu referencyjnego. Cykliczność opisywanych warunków termicznych 
w nawiązaniu do okresu 1951-1980 wynosi 31 miesięcy dla obszaru Polski, 34 miesią-
ce dla obszaru zachodniej części Pojezierzy. Okres odniesienia 1961-1990 pozwala 
zidentyfikować cykliczność ekstremalnie ciepłych warunków termicznych wynoszącą 
54 miesiące w Borucinie. Częstotliwość warunków opisanych klasą 1 spada do 92 
miesięcy na wszystkich badanych obszarach stosując okres odniesienia 1981-2010. 
Dzieje się tak ponieważ przed najpóźniejszym okresem odniesienia temperatury po-
wietrza były niższe, a zatem wartości progowe konieczne, by temperatura osiągnęła 
wartość wysokiego kwantyla 95 były mniejsze. Powodowało to klasyfikację wcześniej-
szych miesięcy badanego okresu (w szczególności upalnych miesięcy letnich) do klasy 
ekstremalnie ciepłej. Zastosowanie nowszego okresu referencyjnego, ze względu na 
wyższe wartości progowe, skutkuje pominięciem części gorących. 

 
Tab. 4. Odczytana z autokorelogramów pseudocykliczność wystąpień warunków ekstre-
malnie ciepłych w Polsce, zachodniej części Pojezierzy i Borucinie, w latach 1951-2014 
(1961-2014 dla Borucina) określona na podstawie czterech okresów normalnych (pogrubio-
no cykl dominujący) 
Tab. 4. The pseudo-cyclicality of extremely warm conditions in Poland, the western part of 
the Lakeland and Borucino, in 1951-2014 (1961-2014 for Borucino), determined on the 
basis of four normal periods (the dominant cycle was bold) 

               Cykl 
Okres  
odniesienia  

Cykl < 30 miesięcy Cykl 30-120 miesięcy Cykl > 120 miesięcy 

Polska 

1951-1980 13 31 148, 165 
1961-1990 15 43 122 
1971-2000 8 99 140 
1981-2010 8 92 324, 418 

 zachodnia część Pojezierzy
1951-1980 11 34 148, 165 
1961-1990 9 47 118 
1971-2000 10 93 140 
1981-2010 10 92 324, 418 

 Borucino
1961-1990 11 55 122 
1971-2000 11 90 125 
1981-2010 11 92 122, 234 
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Szczegółowych informacji dotyczących cykliczności ekstremalnie ciepłych warun-
ków termicznych i jej zmienności w czasie dostarcza analiza falkowa (ryc. 1). Analiza 
serii zawierającej wystąpienia miesięcy ekstremalnie ciepłych wyznaczonych w oparciu 
o wielolecie 1951-1980 pozwala zaobserwować wyraźną cykliczność pojawiającą się 
w ostatnich 220 miesiącach serii (od roku 1996), zarówno dla obszaru Polski, jak i dla 
zachodniej części Pojezierzy. Omawiany cykl mieści się w zakresie 60-100 miesięcy na 
początku okresu jej występowania i jej górny zakres wzrasta do 20 miesięcy na po-
czątku XXI wieku (tab. 5). Ponadto zauważyć można krótkoterminowe cykle (8-14 
miesięczne) pojawiające się co kilkanaście miesięcy, aktywne w czasie całego badane-
go wielolecia. Okres 1961-1990 pozwala zidentyfikować cykliczność pojawiającą się 
w ostatnich 150 miesiącach badanej serii (od roku 2001). Podobnie jak w przypadku 
użycia poprzedniego okresu normalnego, dostrzegalna jest zmiana częstotliwości 
cyklu dominującego na wyższą (do 20 miesięcy) w latach 2002-2004. Cykliczność 
krótkookresową cechują podobne właściwości w porównaniu z poprzednim okresem 
odniesienia (1961-1990), jednak widmo opisujące te cykle wykazuje niższą moc. 
W porównaniu z poprzednimi okresami normalnymi wielolecie 1971-2000 pozwala 
zaobserwować podobną cykliczność klasy ekstremalnie ciepłej w ostatnich 170 mie-
siącach analizowanej serii (od roku 1999). Omawiany przypadek cechuje bardzo wy-
soka częstotliwość występowania warunków ekstremalnie ciepłych (nawet co 8 mie-
sięcy) już od roku 1997 i jej spadek do 80 miesięcy dopiero po roku 2005.  

 

 
Ryc. 1. Analiza falkowa serii zawierającej wystąpienia miesięcy ekstremalnie ciepłych 

w Polsce w latach 1951-2014 wyznaczona na podstawie okresu 1981-2010 
Fig. 1. Wavelet analysis of the series of extremely warm months in Poland  

in 1951-2014, based on 1981-2010 
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Krótkookresowe cykle są podobne do tych zaobserwowanych w przypadku dwóch 
ostatnich okresów odniesienia. Wynoszą od 2 do 16 miesięcy. Seria obliczona na pod-
stawie trzydziestolecia 1981-2010 (ryc.1.) cechuje się najsilniejszym i najdłuższym okre-
sem dominującym, rozpoczynającym się w ostatnich 245 miesiącach badanej serii (od 
roku 1994), o okresowości od 80 miesięcy w przypadku serii obszarowych (lata 1996-
1999) do nawet 12 miesięcy w przypadku Borucina (lata 2002-2004). Krótkookresowe 
cykle zyskują jednak na mocy w porównaniu z poprzednimi okresami normalnymi. 

 

Tab. 5. Cykliczność wystąpień ekstremalnie ciepłych warunków termicznych w Polsce, za-
chodniej części Pojezierzy, Borucinie z uwzględnieniem czterech okresów normalnych (1951-
1980, 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010) z podziałem na dekady (1951-1960, 1961-1970, 
1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010). Kursywą zaznaczono cykle krótkookresowe 
Tab. 5. The pseudocycle of the extreme warm conditions in Poland, the western part of the 
Lakeland and Borucino in the years 1951-2014 (1961-2014 for Borucino), determined on 
the basis of four normal periods (the dominant cycle was bold) 

Polska 
            Dekada f 
Okres  
odniesienia 

1951-
1960 

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

1951-1980 2-4 4-8 8-16 4-8 6-16      
60-100 

20-100 

1961-1990 2-8 2-8 8-16 2-8 2-16      
60-100 

20-100 

1971-2000 2-4 2-12 8-16 2-16 
2-16      
8-100 

20-100 

1981-2010 2-16 2-16 
2-16       

32-48 2-16 
2-16      

60-100 
12-100 

zachodnia część Pojezierzy 

1951-1980 2-4 
4-8       

32-48 
8-16       

32-48 4-8 
6-16      

60-100 
20-100 

1961-1990 4-8 2-8       
32-48 

4-16       
32-48 

2-8 2-16      
60-100 

20-100 

1971-2000 2-8 4-12 8-12 2-16 2-16      
60-100 

20-100 

1981-2010 2-16 2-16 2-16 2-16 2-16      
60-100 

12-100 

Borucino 

1961-1990 

 

4-8       
32-48 

4-16      
32-48 4-8 2-16      

60-100 
20-100 

1971-2000 2-12 4-16 2-16 8-16      
60-100 

20-100 

1981-2010 – 2-4 2-16 
2-16      

60-100 
8-100 
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Cykliczność  wystąpień  ekstremalnie chłodnych warunków ter-
micznych 

Największe wartości autokorelacji w serii warunków ekstremalnie chłodnych 
mieszczą się w zakresie 30-100 miesięcy. Zastosowanie do analizy cykliczności 
omawianych warunków termicznych okresu odniesienia 1981-2010 pozwala odczy-
tać cykliczność o niższej wartości (większej częstotliwości występowania warunków 
ekstremalnie chłodnych) co sugeruje, że wartości progowe wyznaczone na podsta-
wie najnowszego, 30-lecia umożliwia na sklasyfikowanie jako ekstremalnie chłodne 
większej ilości miesięcy. Potwierdza to wyniki zawarte w tabeli 2 i 3. 

 
Tab. 6. Odczytana z autokorelogramów pseudocykliczność wystąpień warunków ekstre-
malnie chłodnych w Polsce, zachodniej części Pojezierzy i Borucinie w latach 1951-2014 
(1961-2014 dla Borucina), określona na podstawie czterech okresów normalnych (pogru-
biono cykl dominujący) 
Tab. 6. The pseudocycle of the extreme cold conditions in Poland, the western part of 
the Lakeland and Borucino in the years 1951-2014 (1961-2014 for Borucino), determined 
on the basis of four normal periods (the dominant cycle was bold) 

               Cykl 
Okres  
odniesienia  

Cykl < 30 miesięcy Cykl 30-120 miesięcy Cykl > 120 miesięcy 

Polska 

1951-1980 19 73 204, 278, 389 

1961-1990 13 68 
153, 204, 278, 312, 

381, 489 

1971-2000 11 62 153, 204, 278, 312 

1981-2010 9 62 195, 278 

 zachodnia część Pojezierzy

1951-1980 7 98 204, 278 

1961-1990 7 71 
153, 204, 278, 312, 

381, 489 

1971-2000 9 66 153, 204, 278, 312 

1981-2010 7 62 204, 278 

 Borucino

1961-1990 14 75 
153, 204, 278, 312, 

381, 489 

1971-2000 11 64 153, 204, 278, 312 

1981-2010 21 64 204, 278 
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Tab. 7. Cykliczność wystąpień ekstremalnie chłodnych warunków termicznych w Polsce, 
zachodniej części Pojezierzy, Borucinie z uwzględnieniem czterech okresów normalnych 
(1951-1980, 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010) z podziałem na dekady (1951-1960, 1961-
1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010). Kursywą zaznaczono cykle kró-
tkookresowe 
Tab. 7. Ang.  Periodicity of extreme cold conditions in Poland, western part of  the lake-
land and  Borucino, with four normal periods (1951-1980, 1961-1990, 1971-2000, 1981-
2010) divided into decades (1951-1960, 1961-1970, 1971) -1980, 1981-1990, 1991-2000, 
2001-2010). Short-term cycles are indicated 

Polska
            Dekada f
Okres  
odniesienia 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

1951-1980 2-16     
80-100

16-32     
80-100 

2-4       
64-100 

2-16      
80-100 

2-8 2-12 

1961-1990 
2-4      

16-32    
32-100

2-4      
16-32     
32-100 

2-4       
32-100 

2-4      
60-100 

256-400
2-8 2-4 

1971-2000 
2-4      

16-32    
32-100

2-4      
16-32     
32-100 

2-4       
32-100 

2-4      
60-100 

256-400

2-4       
64-100 

– 

1981-2010 2-16     
32-80 

32-100    
32-80 

4-16      
32-80 

4-8      
60-100 

256-400 – 

zachodnia część Pojezierzy 

1951-1980 
2-16     

80-100
16-32     
80-100 

2-4       
60-100 

2-16      
80-100 

2-8 2-12 

1961-1990 
2-4      

16-32    
32-100

2-4      
16-32     
32-100 

2-4       
32-100 

2-4      
32-100    

256-400
2-8 2-4 

1971-2000 
2-4      

16-32    
32-100

2-4      
16-32     
32-100 

2-4       
32-100 

2-4      
60-100 

2-4       
64-100 

– 

1981-2010 
2-16     

32-80 
32-80    

164-400
4-16      

32-80 
4-8      

60-100 
256-400 – 

Borucino 

1961-1990 

 

2-4      
16-32     
64-100 

2-4 
2-4      

64-100 
2-8 2-4 

1971-2000 
2-4      

16-32     
32-80 

2-4       
32-100 

2-4      
32-100 

256-400

2-4       
32-100    

256-400 
– 

1981-2010 32-80 
4-16      

32-80 
4-8      

60-100 
256-400 – 
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Cykliczność ekstremalnie chłodnych warunków termicznych w nawiązaniu do 
okresu 1951-1980 wynosi 73 miesiące dla obszaru Polski i 98 miesięcy dla obszaru 
zachodniej części Pojezierzy. Okres 1961-1990 umożliwia identyfikację cykliczności 
ekstremalnie chłodnych warunków termicznych wynoszącą 75 miesięcy w Boruci-
nie. Cykliczność występowania miesięcy opisanych klasą 11, stosując okres odnie-
sienia 1981-2010, wzrasta do 62 miesięcy na obszarze Polski i zachodniej części 
Pojezierzy. W Borucinie natomiast wynosi 64 miesiące. 

W przypadku analizy cykliczności warunków ekstremalnie chłodnych warto za-
uważyć większą niż w przypadku warunków ekstremalnie ciepłych liczbę cykli wy-
znaczoną przez autokorelacje. W cykliczności omawianej serii widoczna jest regu-
larność w występowaniu istotnych statystycznie pików dla wszystkich badanych 
obszarów. Mowa tutaj o wartościach 204, 278, 309 miesięcy dla okresu referencyj-
nego 1951-1980,  153, 204, 278, 312, 381, 489 miesięcy dla okresu 1961-1990, 153, 
204, 278, 312 miesięcy dla okresu 1971-2000 oraz dla wartości 204, 278 miesięcy 
(dostrzegalne tylko na obszarze zachodniej części Pojezierzy i w Borucinie). 

Analiza widma falkowego przeprowadzona dla serii wystąpień miesięcy ekstremalnie 
chłodnych, sklasyfikowana na podstawie okresu normalnego (1951-1980) pozwala za-
obserwować szereg cykli krótkookresowych, które pojawiają się w odstępach od 2 do 
16 miesięcy. Są to cykle, zanikające w obrazie widma po kilku miesiącach od ich poja-
wienia się. Ich pojawianie się w falkogramach skłania do wystosowania specjalnej klasy 
separującej te nieistotne statystycznie cykle od głównego, średniookresowego cyklu 
dominującego.  Wyraźnie zarysowany jest też dominujący, średniookresowy cykl, który 
rozpoczyna się w roku 1952 i trwa do roku 1991. Częstotliwość występowania miesięcy 
ekstremalnie chłodnych w tym okresie wynosi od 80 do 100 miesięcy w latach 1958-
1967 oraz od 60 miesięcy na początku lat siedemdziesiątych. Wielolecie 1961-1990 
przyjęte jako okres referencyjny ponownie pozwala wyróżnić cykliczność krótkookre-
sową. Cechuje się ona jednak mniejszą mocą, niż w przypadku zastosowania poprzed-
niego okresu. Średniookresowy cykl (32-100 miesięcy) serii obszaru Polski i zachodnich 
Pojezierzy, znajdujący się w obszarze ufności również rozpoczyna się w roku 1958, 
jednak zanika w roku 1968 i pojawia się na krótko ponownie w roku 1982. Zastosowa-
no trzydziestolecie 1961-1990. Wyniki analizy falkowej serii wystąpień ekstremalnie 
chłodnych miesięcy oparte o okresy referencyjne 1961-1990 i 1971-2000 są zbliżone do 
wyników bazujących na poprzednich trzydziestoleciach. Niewielki epizod stałej cyklicz-
ności średniookresowej, występujący od roku 1982 przedłużył znacznie swoją aktyw-
ność do początku lat dziewięćdziesiątych. Cykle krótkookresowe charakteryzujące się 
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okresowością (2-12 miesięcy) również cechuje malejąca aktywność. Ostatni użyty do 
analizy okres referencyjny (1980-2010) (ryc. 2) pozwala zauważyć znaczne zwiększenie 
się mocy wszystkich odczytanych wcześniej cykli: dominującego cyklu, cykli krótkoo-
kresowych, oraz mocne zaznaczenie się cyklu długookresowego w przypadku serii 
obszaru Polski i zachodnich Pojezierzy. W przypadku serii z Borucina wzrost mocy 
również występuje, lecz jest mniejszy. Wspólna dla wszystkich serii, dominująca cy-
kliczność o największej mocy wynosi 32-80 miesięcy i trwa od roku 1955 do roku 1970, 
po czym zmienia częstotliwość występowania na 60-100 miesięcy. 

 

 

Ryc. 2. Analiza falkowa serii zawierającej wystąpienia miesięcy ekstremalnie chłodnych  
w Polsce w latach 1951-2014 wyznaczona na podstawie okresu 1981-2010 

Fig. 2. Wavelet analysis of the series containing the occurrences of extremely cold months 
in Poland in the years 1951-2014, determined on the basis of the 1981-2010 period 

 
Podsumowanie i  wnioski 

Zmiana okresu odniesienia z wcześniejszego (1951-1980) na późniejszy (1981-
2010) skutkuje zwiększeniem wartości progowych. Jest to efekt  ocieplenia, które 
nastąpiło w badanym wieloleciu. Ekstremalnie ciepłe warunki termiczne nie są po-
nownie klasyfikowane w ten sposób w odniesieniu do późniejszego okresu referen-
cyjnego. W nowszym ujęciu zmniejsza się zatem liczba sezonów sklasyfikowanych 
jako ekstremalnie ciepłe (najbardziej w sezonie letnim, a najmniej na jesieni). 

Wyraźnie widoczne jest też zwiększanie się progów klasyfikacyjnych dla klasy 
11, reprezentującej warunki ekstremalnie chłodne przy zmianie okresu referencyj-
nego z wcześniejszego na późniejszy. Najbardziej zauważalne jest to wiosną i zimą 
(wzrost nawet o 1,5oC). W przypadku lata i całego roku zwiększenie się progu jest 
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dużo mniejsze. Zmniejszenie liczby wystąpień klasy ekstremalnie chłodnej nie wy-
stępuje w sezonie jesiennym. 

Wyznaczenie częstości występowania sezonów ekstremalnie chłodnych bazując 
na najnowszym trzydziestoleciu przyjętym jako okres odniesienia (1981-2010) skut-
kuje klasyfikacją części wcześniejszych średnich wartości temperatury powietrza do 
klasy reprezentującej warunki ekstremalnie chłodne. Powoduje to zwiększanie się 
frekwencji występowania ekstremalnie chłodnych sezonów w porównaniu z wcze-
śniejszymi okresami odniesienia. Sytuacja jest odwrotna w przypadku badania czę-
stości występowania klas opisujących warunki ekstremalnie ciepłe. Częściej wystę-
pujące w ostatnim trzydziestoleciu bardzo wysokie temperatury powietrza są powo-
dem wzrostu wartości progowych umożliwiających klasyfikacje do klasy 1 przez co 
liczba wystąpień tej klasy jest mniejsza wraz z przenoszeniem okresu odniesienia na 
późniejsze trzydziestolecie. 

Pseudocykliczność dominująca wystąpień miesięcy ekstremalnie ciepłych, wy-
znaczona metodą autokorelacyjną charakteryzuje się zakresem powtarzalności rzędu 
31-99 miesięcy. Odpowiada to cyklom średniookresowym. Zmiana okresu normal-
nego na późniejszy w przypadku tej analizy skutkuje zwiększeniem się długości 
cyklu. Dodatkowe zastosowanie widma falkowego potwierdza wyniki uzyskane 
metodą autokorelacyjną ujawniając fakt pojawiania się dominującej cykliczności 
średniookresowej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Cykliczność dominująca wystąpień warunków ekstremalnie chłodnych wyzna-
czona metodą kwantylową wynosi od 73 do 98 miesięcy. Wartości opisujące tą cy-
kliczność maleją w odniesieniu do nowszego okresu referencyjnego. Wartości pseu-
docyklu wyznaczone metodą autokorelacyjną mieszczą się w zakresie widma falko-
wego ustalonego dla omawianych warunków termicznych. Analiza Falkowa pozwa-
la zauważyć zanik dominującej cykliczności wystąpień warunków ekstremalnie 
chłodnych na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Analizy częstości występowania sezonów sklasyfikowanych jako ekstremalne 
pod względem termicznym oraz analizy autokorelacyjne i falkowe pozwoliły uzy-
skać komplementarne wyniki. Zmiana okresu odniesienia dla progów klasyfikacyj-
nych pomaga jasno stwierdzić, że temperatura powietrza w trakcie badanego wielo-
lecia wzrosła. 

Wyniki uzyskane dzięki seriom reprezentującym obszary i stację w Borucinie są 
bardzo zbliżone. Świadczy to zarówno o dużej reprezentatywności średnich obsza-
rowych jak i o ich wysokiej użyteczności w badaniach klimatologicznych. 
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Summary 

PERIODICITY OF EXTREME THERMAL CONDITIONS  
IN POLAND AND SELECTED AERIALS 

 
The aim of this work is to detect the periodicity of extremely warm and extremely cold 
thermal conditions in Poland, selected region (western part of the lake region) and the sta-
tion located in this region (Borucino). Four reference periods (1951-1980, 1961-1980, 1971-
2000, 1981-2010) were used for the analysis to calculate the thresholds for extreme condi-
tions according to the quantile method [Mietus et al., 2002]. The analyzed data are areal 
monthly mean air temperature values from 1951 to 2014 representing the territory of Po-
land and the western part of the Lakeland. The average monthly air temperatures in Bo-
rucino from 1961-2014 were also used for the analysis. Analysis of the frequency, autocorre-
lation method and wavelet analysis were used as the test methods. The analyzes showed an 
increase in threshold values for extreme warming conditions and a reduction of these 
thresholds for extremely cold conditions when changing the reference period from the 
earliest to the latest. This is the evident warming effect that has taken place during the ana-
lyzed period. Pseudoperiodicity the occurrences of extremely warm months calculated by 
the autocorrelation method equals 31-99 months and the extremely cold months equals 73-
98 months. The pseudoperiodicity values determined by the autocorrelation method are 
within the wavelength range. The results obtained for a country, a region and a single sta-
tion are similar, which is a proof of the high representativeness of the areal averages.  

Keywords: periodicity, thermal extremes, temperature, Poland, quantile, seasonal,  wavelets, 
climatology, global warming, pseudocylce, cycle, monthly, annually 

 


