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Cechy warunków pogodowych
Jednym z najistotniejszych problemów ostatnich lat są zmiany klimatu, które mogą
być obserwowane również w skali lokalnej. W ocenie warunków klimatycznych
wykorzystywane są dane z lokalnych stacji meteorologicznych, które stanowią podstawę dla
m.in. prognoz meteorologicznych oraz opracowań klimatologicznych. Wieloletnie obserwacje
meteorologiczne umożliwiają ocenę zmian klimatu w określonym regionie, co w
konsekwencji daje podstawę do określenia najbardziej niekorzystnych zmian warunków
klimatycznych w skali lokalnej. Tego rodzaju informacja może stanowić bazę dla podjęcia
działań adaptacyjnych, ukierunkowanych na zminimalizowanie skutków zmian klimatu.
Jednym z działań projektu TRANSGEA były działania mikroadaptacyjne do zmian klimatu,
które obejmowały m.in. prowadzenie pomiarów przy pomocy stacji automatycznych w
polsko-saksońskim obszarze wsparcia. Prezentowany raport umożliwia zapoznanie się z
cechami charakterystycznymi warunków pogodowych w 2019 r. z punktu widzenia
niektórych elementów meteorologicznych oraz warunków biometeorologicznych.
Lokalizacja stacji i zakres pomiarów
Pomiary meteorologiczne na terenie Przewozu w 2019 r. były prowadzone w dniach 4
sierpnia - 31 grudnia 2019 r. przy pomocy automatycznej stacji meteorologicznej Davis
Vantage Vue. Stacja była zlokalizowana na wysokości 131 m n.p.m. w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy, położonego przy pl. Partyzantów 1. Zakres pomiarów
obejmował:


temperaturę powietrza,



opad atmosferyczny,



prędkość wiatru,



wilgotność względną powietrza,



ciśnienie atmosferyczne.

Ponadto, na podstawie zgromadzonych danych, obliczono również wartości
biometeorologicznego wskaźnika temperatury odczuwalnej STI. Czujniki pomiaru wszystkich
wymienionych elementów meteorologicznych były umieszczone na wysokości 2 m nad
poziomem gruntu.
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Warunki termiczne
W okresie sierpień - grudzień 2019 r. średnia dobowa temperatura powietrza w
Przewozie wyniosła 10,8oC. Zdecydowanie najcieplejszym miesiącem był sierpień, w
przypadku którego średnia wartość temperatury osiągnęła 20,4oC. W okresie klimatologicznej
jesieni, we wrześniu, październiku i listopadzie, wielkości te wyniosły odpowiednio 14,2oC,
10,7oC i 5,9oC. Natomiast w grudniu średnia dobowa temperatura powietrza osiągnęła 3,7oC.
Średnie wielkości temperatury maksymalnej wyniosła od 6,6oC w grudniu do 28,3oC w
sierpniu. Natomiast średnia temperatura minimalna kształtowała się w przedziale od 0,6oC do
13,8oC.
Zdecydowanie najcieplejszym okresem w omawianym okresie były ostatnie dni
sierpnia i początek września. W tym czasie średnia temperatura dobowa często przekraczała
23oC. W tym czasie odnotowano dość długą falę upału, trwającą przez osiem dni, od 25
sierpnia do 1 września, w czasie której wszystkie dni odznaczały się temperaturą maksymalną
przekraczającą 30oC (rys. 1). Dni upalne, tj. z temperaturą maksymalną powyżej 30 oC,
wystąpiły również 9 i 18 sierpnia. Ponadto w okresie od 4 sierpnia do 4 września odnotowano
również łącznie aż 24 dni gorące (czyli z temperaturą maksymalną powyżej 25 oC), z czego 9
kolejnych dni w okresie od 4 do 12 sierpnia oraz 11 dni od 22 sierpnia do 1 września.
Najwyższą wartość temperatury powietrza stwierdzono w dniach 30 sierpnia i 1 września,
kiedy zmierzono 32,9oC. W przypadku maksymalnych wartości notowanych w kolejnych
miesiącach, zostały one stwierdzone w dniach 14 października, 4 listopada i 20 grudnia, kiedy
temperatura w ciągu dnia osiągała odpowiednio 25,9oC, 13,9oC i 13,5oC.
W kontekście okresów najchłodniejszych, najniższe średnie dobowe wartości
temperatury minimalnej powietrza w poszczególnych miesiącach zostały odnotowane w
dniach 15 sierpnia (6,0oC), 20 września (1,2oC), 31 października (-5,6oC), 1 listopada (-5,1oC)
oraz 13 grudnia (-3,9oC). W dniach 4 sierpnia – 31 grudnia 2019 r. odnotowano łącznie 28 dni
przymrozkowych, tj. z temperaturą minimalną poniżej 0oC. Najwięcej, bo połowę wszystkich
przypadków stwierdzono w grudniu. W październiku i listopadzie ich liczba wyniosła 5 dni i
8 dni, natomiast w sierpniu i wrześniu przymrozki nie występowały. W omawianych
miesiącach nie zaobserwowano natomiast żadnego dnia mroźnego, tj. z temperaturą
maksymalną poniżej 0oC.

Warunki pogodowe w Przewozie w dniach 4 sierpnia – 31 grudnia 2019

35,0
30,0
25,0
20,0

[st. C]

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

Tśr

Tmax

2019-12-29

2019-12-22

2019-12-15

2019-12-08

2019-12-01

2019-11-24

2019-11-17

2019-11-10

2019-11-03

2019-10-27

2019-10-20

2019-10-13

2019-10-06

2019-09-29

2019-09-22

2019-09-15

2019-09-08

2019-09-01

2019-08-25

2019-08-18

2019-08-11

-10,0

2019-08-04

5

Tmin

Rys. 1. Przebieg średniej (Tśr), maksymalnej (Tmax) i minimalnej (Tmin) temperatury
powietrza w Przewozie w dniach 4 sierpnia – 31 grudnia 2019 r.
Warunki opadowe i wilgotnościowe
Warunki opadowe w omawianym okresie cechowały się najwyższymi sumami
notowanymi w sierpniu i wrześniu (rys. 2). Sumy miesięczne dla wspomnianych miesięcy
wyniosły odpowiednio 47,4 mm i 59,4 mm. Natomiast w pozostałych miesiącach sumy
opadów były do siebie zbliżone i osiągnęły 37,8 mm w październiku, 35,6 mm w listopadzie i
38,0 mm w grudniu. Dla porównania, miesięczne sumy opadów w okresie sierpień - grudzień
2019 r., zmierzone na stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Sanicach różnicowały się od
29,9 mm w listopadzie do 59,1 mm we wrześniu. Należy jednak podkreślić, że w przypadku
pomiarów na stacjach meteorologicznych IMGW-PIB wlot do deszczomierza umieszczony
jest na wysokości 1 m nad poziomem gruntu. Najwyższą dobową sumę opadu w Przewozie
stwierdzono w dniu 8 września, kiedy wyniosła ona 16,6 mm. W pozostałych miesiącach
miesięczne maksima osiągnęły: 14,8 mm (20 sierpnia), 11,4 mm (5 października), 7,8 mm (3
listopada) i 7,2 mm (24 mm).
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Rys. 2. Przebieg sum dobowych opadów atmosferycznych w Przewozie w dniach 4 sierpnia –
31 grudnia 2019 r.
W kontekście częstości występowania opadów, największą liczbą dni z opadem
odznaczały się listopad i grudzień, kiedy zanotowano 19 takich dni. W październiku opady
występowały podczas 11 dni, natomiast w sierpniu i wrześniu, mimo wysokiej miesięcznej
sumy opadów, ich częstość wyniosła odpowiednio 10 i 13 dni. Można zatem stwierdzić, że
opady w tych dwóch miesiącach pojawiały się stosunkowo rzadko, ale cechowała je dość
wysoka intensywność. Tego rodzaju cecha warunków pogodowych w okresie półrocza
ciepłego jest typowa dla klimatu Polski. W całym omawianym okresie wystąpiło również
sześć dni z opadem silnym, o sumie dobowej powyżej 10 mm (18 i 20 sierpnia; 8, 9 i 25
września; 5 października). Najdłuższy okres bezopadowy wystąpił w dniach 17-26
października, kiedy opady nie występowały przez 10 kolejnych dni. Z kolei okres o
najdłuższym ciągu kolejnych dni z opadem zanotowano od 22 do 28 grudnia (7 dni).
Wielkości średnie wilgotności względnej powietrza w omawianym okresie
kształtowały się w przedziale 56-93%. W poszczególnych miesiącach wyniosły one od 70%
w sierpniu i 73% we wrześniu do 81% w październiku i grudniu oraz 86% w listopadzie.
Najniższą średnią dobową wilgotność względną zmierzono w dniu 4 września (rys. 3).
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Rys. 3. Przebieg średnich dobowych wartości wilgotności względnej powietrza w Przewozie
w dniach 4 sierpnia – 31 grudnia 2019 r.

Ciśnienie atmosferyczne i prędkość wiatru
Wielkość ciśnienia atmosferycznego jest uwarunkowana występującym układem
barycznym. W przypadku pomiarów ciśnienia przy pomocy stacji automatycznej w
Przewozie, przedstawione wyniki pomiarów ciśnienia dotyczą wartości redukowanych do
poziomu morza.
Średnie dobowe ciśnienie atmosferyczne w omawianych miesiącach wyniosło od
1008,8 hPa w listopadzie do 1016-1017 hPa w sierpniu, październiku i grudniu i 1091,0 hPa
we wrześniu. Najmniejszą wartość zanotowano 22 grudnia (990,9 hPa), a najwyższą 28
grudnia (1040,7 hPa). Z kolei wartości absolutne różnicowały się od 982,0 hPa do 1045,0
hPa. Ważną informacją w kontekście ciśnienia atmosferycznego jest jego zmienność. Zbyt
duże skoki ciśnienia atmosferycznego w dość krótkim czasie niekorzystnie wpływają na
zdrowie i samopoczucie człowieka. Szczególnie dużą uciążliwością odznaczają się sytuacje,
kiedy zmiany średniego ciśnienia pomiędzy następującymi po sobie dniami przekraczają 8
hPa. W omawianym okresie tego typu sytuacje wystąpiły raz w sierpniu, dwukrotnie we
wrześniu, trzykrotnie w październiku oraz pięć razy w listopadzie i aż dziewięciokrotnie w
grudniu. Szczególnie duże zmiany ciśnienia miały miejsce

między 1 i 2, kiedy

międzydobowa zmiana ciśnienia wyniosła ponad 20 hPa. Bardzo duże skoki ciśnienia
zanotowano również w grudniu, zwłaszcza z 9 na 10 grudnia (16,7 hPa), z 11 na 12 grudnia
(16,4 hPa) oraz z 22 na 23 grudnia (18,3 hPa).
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Prędkość wiatru, podobnie jak wielkości ciśnienia atmosferycznego, jest również w
największym stopniu uwarunkowany układem barycznym. W okresie 4 sierpnia – 31 grudnia
maksymalne wartości prędkości wiatru wahały się od 0,4 m/s do 13 m/s (rys. 5). Średnia
maksymalna prędkość wiatru w poszczególnych miesiącach różnicowała się od 4,8 m/s w
listopadzie do 5,5 m/s w sierpniu i we wrześniu. Maksymalna prędkość wiatru w omawianym
okresie została zanotowana 30 września (13,0 m/s). W pozostałych miesiącach najwyższą
prędkość wiatru zanotowano 24 sierpnia (7,6 m/s), 16 października (8,0 m/s), 1 i 2 listopada
(8,0 m/s) oraz 14 i 15 grudnia (8,9 m/s). Należy jednak nadmienić, że prędkość wiatru na
stacjach meteorologicznych IMGW-PIB mierzona jest na terenie otwartym, na standardowej
wysokości 10 m. W przypadku pomiarów przy pomocy stacji Davis Vantage Vue czujnik
umieszczony jest na wysokości 2 m nad gruntem, a prędkość wiatru może być dodatkowo
modyfikowana przez obecność przeszkód terenowych w postaci budynków, drzew, itp.
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Rys. 4. Przebieg średnich wartości ciśnienia atmosferycznego w Przewozie w dniach 1
października – 31 grudnia 2019 r.
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Rys. 5. Maksymalne wartości prędkości wiatru w Przewozie w poszczególnych dniach okresu
1 października – 31 grudnia 2019 r.

Temperatura odczuwalna
Jedynym ze wskaźników obrazujących kompleksowy wpływ pogody na organizm
człowieka jest temperatura odczuwalna STI (Subjective Temperature Index). Jest on
obliczany w oparciu o model wymiany ciepła między człowiekiem a atmosferą MENEX,
autorstwa prof. K. Błażejczyka. W obliczeniach wskaźnika STI wykorzystuje się dane z
zakresu: temperatury powietrza, wilgotności powietrza, prędkości wiatru, a także
zachmurzenia i wysokości słońca nad horyzontem. W przypadku obliczeń STI dla Przewozu,
dane dotyczące zachmurzenia pochodziły ze stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Legnicy.
W zależności od wartości STI, odczucia cieplne są grupowane w następujących klasach:
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W okresie 4 sierpnia – 31 grudnia 2019 r. przebieg STI był w dużym stopniu
odzwierciedleniem przebiegu temperatury powietrza. Wartości STI w porze dziennej (godz.
14.00) różnicowały się od -8,3oC dnia 28 grudnia do 61,3oC w dniu 31 sierpnia. Tym samym
zakres odczuć cieplnych w świetle omawianego wskaźnika zawierał się w przedziale od
warunków z klasy „zimno” do odczuć z klasy „ bardzo gorąco”.
Najwyższe wartości STI w omawianym okresie były obserwowane na przełomie
sierpnia i września. W dniach 31 sierpnia i 1 września STI wyniosła 61,3oC i 57,9oC, co
oznaczało występowanie pogody bardzo gorącej (rys. 6). Wartości przekraczające 55oC
zostały również zanotowane 6 i 25 sierpnia. Pod względem częstości występowania odczuć
cieplnych sierpień znacznie odbiegał od pozostałych miesięcy (tab. 1). Najczęściej
występowały typy pogody tożsame z odczuciami z klasy „gorąco” (10 dni), komfortowo (8
dni) i ciepło (7 dni), natomiast nie odnotowano sytuacji pogodowych ze stresem chłodu. W
pozostałym okresie STI była niższa i najczęściej oznaczała występowanie odczuć cieplnych z
klasy „chłodno”, które występowały podczas większości dni okresu wrzesień-grudzień. W
dwóch ostatnich miesiącach pojawiały się również odczucia cieplne z klasy „zimno”.
Największą ich częstością odznaczał się grudzień, kiedy stwierdzono 13 takich przypadków.
Ponadto, w miesiącu tym zaobserwowano 17 dni „chłodnych” i tylko jeden z pogodą
odpowiadającą komfortowi termicznemu.
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Tab. 1. Liczba dni z poszczególnymi rodzajami odczuć cieplnych w świetle STI w Przewozie
w okresie 4 sierpnia – 31 grudnia 2019 r.
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Rys. 6. Przebieg wartości temperatury odczuwalnej STI o godz. 14:00 w Przewozie w okresie
4 sierpnia – 31 grudnia 2019 r.

Podsumowanie
Przedstawione cechy warunków pogodowych w Przewozie w okresie 4 sierpnia – 31
grudnia 2019 r. pokazały, że w przypadku warunków termicznych ich przebieg w
poszczególnych miesiącach był typowy dla obszaru Polski, a wielkości temperatury
zmniejszały się w kolejnych miesiącach. Uwzględniając wartości temperatury powietrza na
stacji IMGW-PIB w Zielonej Górze, gdzie prowadzone są pomiary temperatury powietrza na
potrzeby realizacji zadań Państwowej Służby Meteorologicznej, można stwierdzić, że w
czasie wszystkich miesięcy temperatura powietrza była wyższa od średniej wartości
wieloletniej. Zakres stwierdzonych wartości temperatury powietrza w Przewozie w okresie 4
sierpień – 31 grudzień 2019 r. zawierał się w przedziale od -5,6oC (31 października) do

12

Warunki pogodowe w Przewozie w dniach 4 sierpnia – 31 grudnia 2019

32,9oC (30 sierpnia i 1 września). Rozkład temperatury powietrza w poszczególnych
miesiącach znalazł odzwierciedlenie w wartościach temperatury odczuwalnej STI. W sierpniu
dość często obserwowane były odczucie z klasy „gorąco”, a nawet „bardzo gorąco”,
natomiast w grudniu znacznie częściej niż w pozostałych miesiącach notowano dni z
odczuciami

„zimno”.

W

przypadku

opadów

atmosferycznych

największe

sumy,

przekraczające 59 mm i 47 mm zmierzono we wrześniu i sierpniu, natomiast w okresie
październik-grudzień wielkości miesięczne zawierały się w przedziale 36-38 mm. Najwyższą
dobową sumę opadu stwierdzono w dniu 8 września, kiedy wyniosła ona 16,6 mm.
Uwzględniając pomiary prowadzono w najbliżej położonej stacji IMGW-PIB (Sanice),
wielkość opadów we wrześniu była porównywalna do średniej sumy wieloletniej. Natomiast
w pozostałych miesiącach opady były wyraźnie niższe niż norma. W okresie październikgrudzień deficyt opadów wyniósł 31-38%, a w sierpniu aż 47%.

www.transgea.eu

