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Streszczenie 

W pracy przedstawiono częstość dni z burzą podczas gorących i upalnych dni oraz nocy 
w Neapolu w latach 1986-2010. Dane dotyczące dni burzowych oraz maksymalnej i minimal-
nej temperatury powietrza pochodzą z archiwalnych baz danych OGIMET i TUTIEMPO 
z wybranego wielolecia. Przy wyznaczaniu dni i nocy gorących, upalnych oraz dób tropikal-
nych w Neapolu (klimat podzwrotnikowy przejściowy), posłużono się klasyfikacją wybranych 
termicznych dni charakterystycznych rozszerzoną w stosunku do Polski (klimat umiarkowany 
ciepły przejściowy) o dni super upalne (tmax > 37oC) i noce bardzo gorące (tmin > 23oC). Burze 
w Neapolu pojawiały się w ciągu całego roku, jednak najczęściej jesienią (w listopadzie), kiedy 
jest jeszcze ciągle ciepło, a wilgotność powietrza jest wyższa niż latem. Zjawisko burzy poja-
wiało się głównie podczas gorących i ciepłych nocy. Kilka burz wystąpiło także w czasie dób 
tropikalnych. Pomimo rekordowego pod względem aktywności burzowej 2010 roku, ogólnie 
liczba dni burzowych maleje o 4 dni/10 lat. Zmniejsza się również częstość burz w dniach od 
gorących po bardzo upalne oraz podczas dób tropikalnych. Następuje również spadek, choć 
mniejszy, udziału burz w nocach ciepłych, aż po noce bardzo gorące.  

 

Słowa kluczowe: burze, dni: gorące, upalne, bardzo upalne i super upalne, noce: ciepłe, 
bardzo ciepłe, gorące i bardzo gorące, doby tropikalne, Neapol 

 
Wstęp  

Wysokie wartości temperatury powietrza działają niezwykle obciążająco na or-
ganizm człowieka. 

Wielu klimatologów zwróciło uwagę na coraz częstsze pojawianie się dni oraz no-
cy gorących i upalnych, dób tropikalnych, a przede wszystkim fal upałów w Europie 
[Chełchowski 1963, 1967, Piotrowicz 2007, Twardosz 2009, Kossowska-Cezak 
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2010a, 2010b, 2011]. Wydaje się, że bodźce pogodowe będą jeszcze silniejsze, jeśli 
w tych dniach pojawią się równocześnie burze. 

Wyjazdy turystyczne 1. lub 2. tygodniowe, związane ze zmianą strefy klimatycz-
nej, szczególnie w półroczu ciepłym, nie są dla nas korzystne ze względu na krótki 
czas aklimatyzacji. Popularny wśród turystów Basen Morza Śródziemnego jest jed-
nocześnie obszarem o dużej aktywności burzowej [Grabowska 2010]. Spośród wie-
lu miejscowości, właśnie Neapol wyróżnia się bardzo dużą liczbą burz (średnio 37,8 
dni z burzą w roku). 

Celem pracy jest określenie częstości dni z burzą podczas gorących i upalnych 
dni oraz nocy w Neapolu w latach 1986-2010. 

Dane dotyczące liczby dni z burzą oraz codziennych wartości temperatury maksymalnej 
i minimalnej pochodzą z archiwalnych baz danych OGIMET [http://www.ogimet.com/ 
index.phtml.en] i TUTIEMPO [http://www.tutiempo.net/en/]. 

Przy wyznaczaniu dni i nocy gorących, upalnych oraz dób tropikalnych w Nea-
polu (klimat podzwrotnikowy przejściowy wg klasyfikacji klimatów świata W. Oko-
łowicza [1991]), posłużono się klasyfikacją wybranych termicznych dni charaktery-
stycznych [Kossowska-Cezak 2007] rozszerzoną w stosunku do Polski (klimat 
umiarkowany ciepły przejściowy) o dni super upalne (tmax > 37oC) i noce bardzo 
gorące (tmin > 23oC) (tab. 1). 

 
Tab. 1. Wybrane termiczne dni charakterystyczne  
Tab. 1. Selected thermal characteristic days  

Dni charakterystyczne termiczne tmax °C tmin °C 

Dzień gorący  > 25,0 

Dzień upalny  > 30,0 

Dzień bardzo upalny > 35,0 

Dzień super upalny  > 37,0 

Noc ciepła > 15,0 

Noc bardzo ciepła > 18,0 

Noc gorąca > 20,0 

Noc bardzo gorąca > 23,0 

Doba tropikalna  > 30,0 > 20,0 

Zmienione za: Kossowska-Cezak 2007, 2010a i Kossowska-Cezak, Skrzypczuk 2011. 
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Burze w Neapolu  

Burze w Neapolu mogą pojawiać się w ciągu całego roku, jednak najczęściej zjawi-
sko to obserwowane jest jesienią. Najwięcej burz było w listopadzie (średnio 5,1 dni 
z burzą), a najmniej w lutym, marcu i sierpniu (średnio 2,4 dni z burzą) (ryc. 1). 

 

 
 

Ryc. 1. Przebieg roczny dni z burzą w Neapolu (1986-2010) 
Fig. 1. Annual course of thunderstorm days in Naples (1986-2010) 

 

Przebieg wieloletni burz jest bardzo zróżnicowany (ryc. 2). W badanych latach 
1986-2010 najwięcej dni z burzą pojawiło się w 2010 roku – aż 66, a najmniej 
w 1997 roku – zaledwie 19, amplituda sięgała więc 47 dni. Średnia roczna liczba dni 
z burzą wyniosła 37,8. 

 

 
Ryc. 2. Przebieg wieloletni dni z burzą w Neapolu (1986-2010) 

Fig. 2. Multi-years course of thunderstorm days in Naples (1986-2010) 
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Większa aktywność burzowa wystąpiła na początku badanego okresu od 1986 
do 1991 roku (średnio 51,2 dni z burzą), w środku okresu od 2002 do 2005 roku 
(średnio 42,5 dni z burzą) i oczywiście w rekordowym, ostatnim 2010 roku (66 dni 
z burzą). Mniejsza aktywność burzowa pojawiła się w latach 1993-2001 (średnio 
28,4 dni z burzą). 
 
Wybrane termiczne dni charakterystyczne w Neapolu 

Spośród rozpatrywanych termicznych dni charakterystycznych najwięcej było 
dni gorących z tmax > 25oC i nocy ciepłych z tmin > 15oC (średnio w roku odpo-
wiednio: 266,1 i 258,4) (tab. 2). Tak duża liczba tych dni i nocy w ciągu roku spo-
wodowana jest oczywiście znacznie cieplejszym klimatem w Neapolu, niż w Polsce. 

Najmniej pojawiło się dni super upalnych z tmax > 37oC i nocy bardzo gorących 
z tmin > 23oC (średnio w roku odpowiednio: 1,1 i 5,5). 

Doby tropikalne z tmax > 30oC i tmin > 20oC stanowiły 1/6 część roku, czyli 
średnio 60,3 dni w roku. 

Dni gorące pojawiały się od marca do listopada, a dni super upalne tylko w lipcu i 
sierpniu. Nocy ciepłej nie odnotowano jedynie w lutym. Noce bardzo gorące wystąpiły 
tylko latem (czerwiec-sierpień). Doby tropikalne pojawiały się od maja do września. 

 
Tab. 2. Średnia roczna liczba dni (gorących, upalnych, bardzo upalnych i super upalnych) 
i nocy (ciepłych, bardzo ciepłych, gorących i bardzo gorących) oraz dób tropikalnych ogó-
łem i z burzami w Neapolu (1986-2010) 
Tab. 2. Average annual number of days (hot, heat, very heat and super heat) and night (warm, 
very warm, hot and very hot) and tropical days in all and with storms in Naples (1986-2010) 

Termiczne dni
charakterystyczne 

Średnio w roku ogółem Średnio w roku z burzami 

Dni gorące 266,1 21,4 

Dni upalne 101,7 5,4 

Dni bardzo upalne 6,8 0,3 

Dni super upalne 1,1 0,0 

Noce ciepłe 258,4 26,7 

Noce bardzo ciepłe 154,3 12,5 

Noce gorące 80,4 4,6 

Noce bardzo gorące 5,5 0,2 

Doby tropikalne 60,3 2,8 
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Częstość  burz podczas gorących i  upalnych dni oraz nocy 

Najwięcej burz wystąpiło podczas nocy ciepłych (średnio w roku 26,7) oraz dni 
gorących (średnio 21,4). Burze w ogóle nie pojawiły się w czasie dni super upalnych. 
Niewielka ich liczba towarzyszyła nocom bardzo gorącym (średnio 0,2) (tab. 2). 

Burze w czasie dni gorących występowały od kwietnia do listopada. Mimo, że 
dni gorące pojawiały się w marcu, to burze im nie towarzyszyły (ryc. 3). 

  

 
 

Ryc. 3. Przebieg roczny dni z burzą podczas dni: gorących, upalnych, bardzo upalnych 
i super upalnych w Neapolu (1986-2010) 

Fig. 3. Annual course of thunderstorm days during days: hot, heat, very heat  
and super heat in Naples (1986-2010) 

 

Dni bardzo upalne z burzami odnotowano tylko w lipcu i nieco więcej w sierp-
niu (średnio zaledwie 0,1). Okres wzmożonej aktywności burzowej podczas dni 
gorących, upalnych i bardzo upalnych przypadał na lata 1986-1996 (ryc. 4). 
 

 
 

Ryc. 4. Przebieg wieloletni dni z burzą podczas dni: gorących, upalnych, bardzo upalnych 
i super upalnych w Neapolu (1986-2010) 

Fig. 4. Multi-years course of thunderstorm days during days: hot, heat, very heat  
and super heat in Naples (1986-2010) 
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Najwięcej nocy ciepłych z burzami było we wrześniu (średnio 3,6), ale pojawiały 
się one dopiero od maja do listopada (ryc. 5).  

 

 
 

Ryc. 5. Przebieg roczny dni z burzą podczas nocy: ciepłych, bardzo ciepłych,  
gorących i bardzo gorących w Neapolu (1986-2010) 

Fig. 5. Annual course of thunderstorm days during nights: warm, very warm,  
hot and very hot in Naples (1986-2010) 

 
W zasadzie nie wystąpiły wczesną wiosną, a aktywność burzowa była przesunię-

ta na cieplejszą jesień. Burze przy nocach bardzo gorących pojawiały się tylko w 
sierpniu i lipcu. Noce ciepłe i burzowe występowały każdego roku, a burze przy 
nocach bardzo gorących tylko w latach 1994 i 1998 (po jednej burzy) (ryc. 6). 

 

 
 

Ryc. 6. Przebieg wieloletni dni z burzą podczas nocy: ciepłych, bardzo ciepłych, gorących 
i bardzo gorących w Neapolu (1986-2010) 

Fig. 6. Multi-years course of thunderstorm days during nights: warm, very warm,  
hot and very hot in Naples (1986-2010) 
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Burze podczas dób tropikalnych wystąpiły tylko od czerwca do sierpnia, czyli la-
tem, z maksimum w lipcu (średnio 0,7) (ryc. 7). Więcej takich przypadków odnoto-
wano w pierwszych 9 latach badanego okresu (ryc. 8). Najwięcej, bo po 4 doby 
tropikalne z burzami pojawiło się w trzech latach: 1989, 1994, 1995. 

 

 
 

Ryc. 7. Przebieg roczny dni z burzą podczas dób tropikalnych w Neapolu (1986-2010) 
Fig. 7. Annual course of thunderstorm days during tropical days in Naples (1986-2010) 

 

 
 

Ryc. 8. Przebieg wieloletni dni z burzą podczas dób tropikalnych w Neapolu (1986-2010) 
Fig. 8. Multi-years course of thunderstorm days during tropical days in Naples (1986-2010) 

 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia burz podczas gorących  
i  upalnych dni oraz nocy 

W ciągu roku z największym prawdopodobieństwem pojawiały się dni gorące 
(35%) i noce ciepłe (34%), następnie noce bardzo ciepłe (20,3%) (tab. 3). Z praw-
dopodobieństwem mniejszym niż 8% trafiały się doby tropikalne. Najrzadziej miały 
szansę pojawić się dni super upalne (0,1%). 
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Tab. 3. Prawdopodobieństwo (%) wystąpienia wybranych termicznych dni charakterystycz-
nych w Neapolu (1986-2010) 
Tab. 3. Probability (%) of appearance of selected thermal characteristics days in Naples 
(1986-2010) 

Termiczne dni 
charakterystyczne

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Dni gorące 0,0 0,0 1,0 2,7 36,1 78,3 99,0 99,4 74,8 25,0 0,8 0,0 35,0 

Dni upalne 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 22,8 55,7 65,8 10,7 0,6 0,0 0,0 13,4 

Dni bardzo upalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,9 5,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9 

Dni super upalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Noce ciepłe 0,1 0,0 0,1 0,4 29,8 77,6 98,2 97,4 71,9 25,4 3,7 0,4 34,0 

Noce bardzo 
ciepłe 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 38,8 83,0 85,5 26,1 3,2 0,4 0,0 20,3 

Noce gorące 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 14,8 47,6 56,0 6,0 0,4 0,0 0,0 10,6 

Noce bardzo 
gorące 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,2 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Doby tropikalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 10,5 34,3 46,8 1,9 0,0 0,0 0,0 7,9 

 

W lipcu i sierpniu dni gorące pojawiały się z prawdopodobieństwem powyżej 
99,0%, a noce ciepłe – 97,4% (tab. 3). W sierpniu było największe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia wszystkich rozpatrywanych dni, nocy i dób charakterystycz-
nych. Natomiast od listopada do kwietnia było ono w zasadzie znikome. 

W dniach z rozpatrywanymi charakterystykami termicznymi burze występowały 
stosunkowo rzadko (tab. 4).  

Największe szanse pojawiały się podczas nocy ciepłych (10,3%) i bardzo cie-
płych (8,1%) oraz dni gorących (8,0%). Jednocześnie te wybrane noce i dni miały 
największą frekwencję w ciągu roku. W listopadzie, pomimo dosyć małej częstości 
nocy ciepłych (3,7%), co czwartej z nich towarzyszyła burza (25%). Podobna sytua-
cja w listopadzie powtarzała się z dniami gorącymi (0,8% i 16,7%). Burze występu-
jące w dniach bardzo upalnych częściej pojawiały się w sierpniu, a podczas nocy 
bardzo gorących – w lipcu. 
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Tab. 4. Względna częstość (%) wystąpienia dni z burzą w wybranych termicznych dniach 
charakterystycznych w Neapolu (1986-2010) 
Tab. 4. Relative frequency (%) of appearance of thunderstorm days in selected thermal 
characteristics days in Naples (1986-2010) 

Burze w termicz-
nych dniach charak-

terystycznych 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Dni gorące 0,0 0,0 0,0 5,0 2,9 6,8 9,0 7,4 11,8 7,7 16,7 0,0 8,0 

Dni upalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 6,3 4,7 8,8 0,0 0,0 0,0 5,3 

Dni bardzo upalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

Dni super upalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noce ciepłe 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 7,4 9,5 7,3 16,9 22,3 25,0 0,0 10,3 

Noce bardzo ciepłe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 8,7 6,8 17,3 12,0 0,0 0,0 8,1 

Noce gorące 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 7,3 4,8 6,7 0,0 0,0 0,0 5,7 

Noce bardzo gorące 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Doby tropikalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 6,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 

 
Podsumowanie i  wnioski 

Burze w Neapolu pojawiały się w ciągu całego roku, jednak najczęściej jesienią, 
kiedy jest jeszcze ciągle ciepło, a wilgotność powietrza jest wyższa niż latem. Z tego 
też powodu (wysokiej temperatury powietrza maksymalnej i minimalnej oraz mniej-
szej wilgotności) burze rzadziej występują podczas pogody gorącej i upalnej – sta-
nowią czwartą, a nawet szóstą część burz ogółem. Zjawisko burzy pojawiało się 
głównie podczas gorących i ciepłych nocy. Kilka burz wystąpiło także w czasie dób 
tropikalnych. 

Pomimo rekordowego pod względem aktywności burzowej 2010 roku, ogólnie licz-
ba dni burzowych maleje o 4 dni/10 lat. Zmniejsza się również częstość burz w dniach 
od gorących po bardzo upalne oraz podczas dób tropikalnych. Następuje również spa-
dek, choć mniejszy, udziału burz w nocach ciepłych, aż po noce bardzo gorące.  
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Summary 

THUNDERSTORM DAYS DURING PERIODS WITH HOT  
AND HEAT WEATHER IN NAPLES (1986-2010)  

 
Thundertorms in the days and nights of warm and hot weather in Naples are characterized 
in the paper. Data on thunderstorm days and maximum and minimum air temperatures 
comes from the years 1986-2010. This data are derived from archival database OGIMET 
and TUTIEMPO. 
In determining the days and nights of hot, heat and tropical days in Naples (transitional 
subtropical climate) used a classification of the selected thermal characteristic days expand-
ed with respect to Warsaw and Prague (transitional warm temperate climate) with a super 
heat days (Tmax > 37oC) and very hot nights (Tmin > 23oC). 
Thunderstorms in Naples popping up throughout the year, but most thunderstorms occur 
in November. In this city, usually in autumn, when it is still warm and the humidity is higher 
than in summer, there were more thunderstorms. For this reason (high maximum, mini-
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mum air temperature and less humid) thunderstorms occur less frequently during hot and 
heat weather – a 25% and even 17% of the total thunderstorms. 
The thunderstorms were relatively rare in the days under consideration of the thermal char-
acteristics. The greatest chance of popping up during the warm and very warm nights and 
hot days. At the same time those selected nights and days had the highest attendance during 
the year. In Naples were a few thunderstorms in tropical days.  

Keywords: thunderstorms, days: hot, heat, very heat and super heat, nights: warm, very 
warm, hot and very hot, tropical days, Naples 
 




