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ZRÓŻNICOWANIE WYSOKICH DOBOWYCH SUM OPADÓW 
W ŁODZI I OKOLICACH NA TLE CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ 

The variability of high daily precipitation totals in Łódź and its surroundings  
in relation to atmospheric circulation 

JOANNA JĘDRUSZKIEWICZ*, MARIUSZ ZIELIŃSKI** 

Zarys treści. Głównym celem pracy było poznanie zróżnicowania wysokich dobowych sum opadów pomiędzy zurbanizo-
wanym obszarem Łodzi a terenem otaczającym (zamiejskim). W opracowaniu wykorzystano dane z trzech posterunków 
opadowych zlokalizowanych na obszarach: miejskim, podmiejskim i zamiejskim. Analiza wartości wskaźników wysokich 
sum opadów, zaproponowanych przez Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI), pozwoliła wyróż-
nić posterunek zamiejski cechujący się intensywniejszymi i bardziej obfitymi dobowymi opadami atmosferycznymi. Wyso-
kie opady atmosferyczne towarzyszyły masom powietrza przepływającym przez obszar Europy Zachodniej i Południowo-
Zachodniej. Obszar ten został wyznaczony na podstawie analizy trajektorii wstecznych z wykorzystaniem modelu HYSPLIT. 
Najwyższe dobowe sumy opadów występowały podczas cyrkulacji cyklonalnej, przy adwekcji z zachodu i południowego 
zachodu na stacji zamiejskiej, oraz równie wysokie, przy adwekcji z sektora wschodniego na stacjach położonych na obsza-
rze miasta. 
Słowa kluczowe: klimat miasta, wysokie opady atmosferyczne, cyrkulacja atmosferyczna, Łódź 
 
Abstract. The main aim of this study was to investigate the variability of high daily precipitation totals between the urban-
ized area of Łódź and the surrounding rural areas. Data collected at three stations located in the city, on the outskirts and 
outside of the city were analyzed. According to the indices proposed by the Expert Team on Climate Change Detection and 
Indices (ETCCDI), higher and more intensive daily precipitation than in the city was observed at the rural station. High pre-
cipitation events were associated with air masses passing through western and south-western Europe, according to the 
HYSPLIT model of backward trajectory analysis. The highest daily precipitation totals were found for the cyclonic circula-
tion. For the station located outside the city, the highest rainfall was observed under the conditions of western and south-
western inflow, however, for the urban stations high precipitation totals were observed during eastern inflow as well. 
Key words: urban climate, high daily precipitation totals, atmospheric circulation, Łódź 
 
 

Wprowadzenie 

Postępujący rozwój cywilizacyjny wiąże się 
nierozerwalnie z coraz większą presją człowieka 
na środowisko naturalne, przy czym najsilniej 
zaznacza się ona w obszarach zurbanizowanych. 
Jednym z najlepiej poznanych i najdłużej bada-
nych przejawów wpływu człowieka na klimat 
lokalny miasta jest zjawisko miejskiej wyspy 
ciepła (np. Oke 1988; Fortuniak 2003), które 
może przyczyniać się do wzmożonych ruchów 
konwekcyjnych szczególnie nad centrum miasta, 
a w konsekwencji do intensywniejszych i częst-
szych opadów, szczególnie związanych z wystę-

powaniem burz (np. Atkinson 1971). Intensywne 
opady atmosferyczne są jednym z najważniej-
szych zagrożeń naturalnych w Polsce. Na nega-
tywne skutki tego zjawiska narażone są przede 
wszystkim obszary miejskie cechujące się zwar-
tą zabudową i wysoką szczelnością podłoża. Na 
takim terenie wysokie dobowe sumy opadów 
mogą doprowadzić do lokalnych podtopień, 
zalań, a nawet powodzi, prowadząc do strat ma-
terialnych. 

Obszary zurbanizowane przyczyniają się do 
modyfikacji pola opadów. Wpływ obszarów 
zurbanizowanych na rozkład opadów atmosfe-
rycznych często bada się poprzez porównanie 
opadów mierzonych na stacji zlokalizowanej  
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w mieście i na obszarze zamiejskim. Po zawietrz-
nej stronie miasta notuje się zwiększone opady, co 
szczególnie zaznacza się w odległości kilkunastu 
kilometrów od centrum miasta (np. Changnon 
1981; Changnon i in. 1991; Hughes 2006; Bulut  
i in. 2008). Na intensyfikację opadów po za-
wietrznej stronie miasta wskazują również pomia-
ry przeprowadzone za pomocą teledetekcji sateli-
tarnej dla kilku amerykańskich miast (Shepherd  
i in. 2002). Powyższych wyników nie można 
traktować jako uniwersalnych, gdyż duże znacze-
nie w kształtowaniu przestrzennego rozkładu 
mogą mieć inne czynniki, jak chociażby ukształ-
towanie powierzchni czy odległość od otwartych 
zbiorników wodnych. Duża ilość aerozoli emito-
wanych w miastach również może przyczyniać 
się do zwiększania częstości występowania opa-
dów, szczególnie gdy w najbliższym otoczeniu 
miasta nie obserwuje się znacznej koncentracji 
aerozoli mogących stanowić jądra kondensacji 
(van den Heever, Cotton 2007). Szczegółowego 
przeglądu badań dotyczących opadów w mieście  
i czynników, które przyczyniają się do ich inten-
syfikacji w obszarach zurbanizowanych dokonali 
m.in. Lowry (1998), Shepherd (2005) oraz Han  
i in. (2014). 

Zróżnicowaniem opadów w rejonie Łodzi 
zajmował się m.in. Dubaniewicz (1974), który 
analizując dane z okresu 1954–1964 wskazał 
m.in. na występowanie wyższych sum opadów po 
wschodniej stronie Łodzi. Autor zwrócił też uwa-
gę na to, że wpływ topografii na rozkład prze-
strzenny opadów jest dodatkowo modyfikowany 
przez obszar miasta. Do tej pory większość prac 
poświęconych charakterystyce opadów w samej 
Łodzi dotyczyła analizy serii pomiarów z poje-
dynczych posterunków opadowych (np. Wibig 
1998; Podstawczyńska 2010), rzadko też sku-
piano się na opadach ekstremalnych i ich związ-
kach z cyrkulacją atmosferyczną (Wibig, Fortu-
niak 1998).  

Głównym celem pracy było zbadanie wpły-
wu miasta na zróżnicowanie wysokich sum opa-
dów w Łodzi i jej okolicach. W pierwszej części 
pracy dokonano porównania wysokich sum opa-
dów na stacjach położonych na obszarach różnią-
cych się stopniem zagospodarowania – centrum 
miasta, obszar podmiejski i zamiejski oraz topo-
grafią terenu. Warunki opadowe na stacjach po-
miarowych opisano w podziale na poszczególne 
lata. W drugiej części pracy dokonano charakte-
rystyki kierunków napływu mas powietrza i cha-
rakteru cyrkulacji atmosferycznej sprzyjających 
powstawaniu intensywnych (> 10 mm) i bardzo 
intensywnych (> 20 mm) opadów. Zwrócono 

również uwagę na obszar, przez który najczęściej 
przepływają masy powietrza towarzyszące obfi-
tym opadom deszczu w Łodzi i okolicach. 

Punkty pomiarowe, metody i dane 

W opracowaniu wykorzystano dobowe sumy 
opadów z trzech stacji pomiarowych: miejskiej 
(Politechniki), podmiejskiej (Łódź-Lublinek)  
i zamiejskiej (Ciosny) (rys. 1). W związku z do-
stępną krótką serią opadów dobowych ze stacji 
miejskiej analizie poddano okres obejmujący lata 
2010–2013. Stacja opadowa Politechniki położona 
jest w południowej części Śródmieścia i wchodzi 
w skład sieci pomiarowej należącej do Łódzkiej 
Spółki Infrastrukturalnej (ŁSE). Pomimo, iż aktu-
alnie sieć pomiarowa w Łodzi liczy 30 stacji (sieć 
pomiarowa ŁSE oraz Katedry Meteorologii i Kli-
matologii Uniwersytetu Łódzkiego), większość  
z nich nie nadawała się do wykorzystania z uwagi 
na dużą ilość błędów pomiarowych i braków da-
nych (często przekraczającą 30%) lub zbyt krótki 
okres pomiarów. Jedynie stacja Politechniki ce-
chowała się największą spójnością i dostępnością 
danych. Obszar podmiejski reprezentowany jest 
przez stację Łódź-Lublinek, usytuowaną na terenie 
portu lotniczego im. Władysława Reymonta, nale-
żącą do systemu stacji synoptycznych Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowe-
go Instytutu Badawczego. Stacja zamiejska, zało-
żona przez Uniwersytet Łódzki, została zlokalizo-
wana w Ciosnach na terenie wiejskim sąsiadują-
cym od południa z autostradą A2. 

Ze względu na nieciągłość serii opadów z po-
sterunku Politechniki (brak ok. 21,6% danych) 
autorzy dokonali uzupełniania danych. Wykorzy-
stano przy tym metodę bazującą na współczynniku 
korelacji liniowej Pearsona (Bennett i in. 2007): 
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gdzie: 
Vest – uzupełniona wielkość opadu,  
Vj  – wielkość opadu na stacji referencyjnej,  
wi  – waga przypisana dla i-tej serii referen-

cyjnej, 
Ri  – i-ty współczynnik korelacji,  
Rj  – współczynnik korelacji pomiędzy j-tą 

stacją referencyjną a stacją uzupełnianą,  
n  – liczba stacji referencyjnych. 
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Rys. 1. Lokalizacja stacji opadowych wykorzystanych w opracowaniu na tle rzeźby terenu (a)  
oraz użytkowania terenu (b) 

Localization of measurement sites in relation to the terrain elevation (a) and land use map (b) 

 
W celu wybrania stacji referencyjnych obli-

czono współczynniki korelacji pomiędzy danymi 
opadowymi ze stacji Politechniki a wszystkimi 
posterunkami zlokalizowanymi w obrębie miasta 
(30 stacji). Następnie spośród nich wybrano trzy 
stacje cechujące się najwyższym współczynni-
kiem korelacji, które wykorzystano do uzupełnie-
nia nieciągłej serii opadowej. Determinantą przy 
tym wyborze była również odległość pomiędzy 
stacjami referencyjnymi a stacją uzupełnianą.  
W sytuacji, gdy na jednej z tych stacji brakowało 
danych, uzupełnienia dokonano w oparciu o dane 
z dwóch stacji referencyjnych. Tym sposobem 
uzupełniono znaczną część braków w obserwa-
cjach. Jeśli braki w danych występowały na 
wszystkich stacjach referencyjnych (np. wynika-
jących z błędnego transferu danych), do dalszego 
uzupełniania korzystano z danych ze stacji Łódź- 
-Lublinek. W takich przypadkach serię ze stacji 
Politechniki uzupełniono za pomocą metody ilo-
razów (Pruchnicki 1987). W trakcie powyższej 
procedury wykorzystano również dane z reanaliz  
i map synoptycznych, pozwalające na jedno-
znaczne określenie sytuacji z brakiem opadu na 
badanym terenie, co pozwoliło wyeliminować 
błędy mogące pojawić się podczas niewielkiego, 
lokalnego opadu. Autorzy zdają sobie sprawę, że 
uzupełnianie danych w oparciu o obserwacje ze 
stacji Łódź-Lublinek mogło wpłynąć na wyniki 
porównania opadów na obu posterunkach, jednak 
w uzupełnianych okresach nie występowały wy-
sokie dobowe sumy opadów. W związku z tym 
mogło to wpłynąć zaledwie w niewielkim stopniu 
na wartości niektórych wskaźników opadowych na 

stacji Politechniki. Ponadto została zbadana jedno-
rodność szeregów za pomocą testu Alexanderssona 
na poziomie 95% (Alexandersson 1986). 

Do charakterystyki wysokich sum opadów 
wykorzystano wskaźniki zaproponowane przez 
Expert Team on Climate Change Detection and 
Indices (ETCCDI) (Karl i in. 1999; Peterson i in. 
2001; Zhang, Yang 2004). Mimo, iż wskaźniki te 
zwykle wykorzystywane są do klimatologicznej 
charakterystyki opadów, niektóre z nich równie 
dobrze odzwierciedlają intensywność i długo-
trwałość opadu w krótszym okresie badawczym. 
Wybrane wskaźniki obejmują: roczną liczbę dni  
z opadem większym bądź równym 10 i 20 mm 
(R10 i R20), prosty wskaźnik intensywności opa-
du (SDII), miesięczną maksymalną dobową i pen-
tadową sumę opadów. Wskaźnik SDII obliczony 
jest dla dni z opadem ≥ 1 mm. Również w opra-
cowaniu Olechnowicz-Bobrowskiej (1970) zasto-
sowano wartość progowe 10 i 20 mm odpo-
wiadające opadom wysokim i bardzo wysokim. 
Wysokie i bardzo wysokie opady dobowe wyzna-
czane są także na podstawie względnych wartości 
progowych, takich jak liczba dni z opadem prze-
kraczających wartość 95. czy 99. percentyla (Gro-
isman i in. 2005), jednak ze względu na zbyt 
krótką serię danych ze stacji miejskiej, nie posłu-
żono się tymi miarami. Jedynie dla stacji Łódź-
Lublinek można było ustalić wartości 95. i 99. 
percentyla dla okresu 1981–2010, wynoszące 
odpowiednio 13,7 oraz 25 mm. W pracy wyko-
rzystano kalendarz cyrkulacji atmosferycznej 
opracowany przez Piotrowskiego (2009) na pod-
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stawie metody zaproponowanej przez Jenkinsona 
i Collisona (1977).  

W celu określenia obszaru najczęstszego 
przepływu mas powietrza podczas dni z opadem  
≥ 10 mm zastosowano model HYSPLIT4 opra-
cowany przez NOAA’s Air Resources Laboratory 
(http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php). W mo-
delu zostały wykorzystane dane pochodzące  
z reanaliz NCEP/NCAR o rozdzielczości 2,5°. 
Trajektorie wsteczne względem punktu, o współ-
rzędnych 51,75°N; 19,5°E, zostały wyznaczone dla 
okresu 72 h dla poziomu 850 hPa. Miąższość war-
stwy, którą wzięto pod uwagę, wynosiła 10 km. Na 
postawie serii otrzymanych trajektorii wyznaczono 
główny obszar napływu mas powietrza. 

Zmienność czasowo-przestrzenna 
wysokich dobowych sum opadów  
w Łodzi i okolicach 

Na rys. 2 zaprezentowano porównanie mie-
sięcznych sum opadów obserwowanych na stacji 
Łódź-Lublinek na tle średniej wieloletniej. Z uwagi 
na to, że największe zmiany w zagospodarowaniu 
przestrzennym południowo-zachodniej części mia-
sta zachodziły do połowy lat 80., jako główne tło 
porównawcze warunków opadowych dla stacji 
Łódź-Lublinek wybrano lata 1981–2010. Dobowe 
sumy opadów dla stacji pozyskano z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwo-
wego Instytutu Badawczego. 
 

 
Rys. 2. Średnie miesięczne sumy opadów dla stacji 

Łódź-Lublinek w badanym okresie 2010–2013 
na tle wielolecia 1981–2010 

Monthly precipitation totals from Łódź-Lublinek 
station in the period 2010–2013 and mean monthly 

precipitation totals for the period 1981–2010 

 
Badane w opracowaniu czterolecie 2010–

2013 na stacji Łódź-Lublinek odznaczało się 
nieco większymi średnimi rocznymi sumami 
opadów (598 mm) w porównaniu z latami 1981–
2010 (570,1 mm) czy 1931–1995 (560,2 mm) 

(Wibig 1998). W analizowanym okresie na ob-
szarze Łodzi i okolic najbardziej wilgotny był 
rok 2010, w którym suma opadu wyniosła 751 
mm. Z kolei lata 2011–2012 były względnie 
suche i roczne sumy opadu nie przekraczały 500 
mm. W latach 2010–2013 opady w poszczegól-
nych miesiącach cechowały się dużym zróżni-
cowaniem. Na tle średnich wieloletnich mie-
sięcznych sum opadu (1981–2010) wyraźnie 
wyższe sumy wystąpiły w maju (o około 54%), 
styczniu (o 39%), czerwcu (o 24%) i sierpniu  
(o 26%), zaś w pozostałych miesiącach były one 
niższe (średnio o 16%) bądź zbliżone do wielo-
lecia (rys. 2). 

Szczególnie duże opady wystąpiły w maju 
2010 roku, kiedy to miesięczna suma (152,5 
mm) stanowiła niecałe 27% rocznej sumy opa-
dów z lat 1981–2010. Okres ten w dużej mierze 
wpłynął na podwyższenie sum opadów w 2010 
roku, jak i w całym badanym czteroleciu. Bardzo 
obfite opady deszczu w maju 2010 roku dopro-
wadziły do powodzi w dorzeczu Wisły i Odry, 
obejmując swym zasięgiem również obszar Ło-
dzi i okolic (Maciejewski i in. 2011; Szalińska  
i in. 2014). W ciągu trzech dni (16–18 maja) 
łączna suma opadu na stacji Łódź-Lublinek wy-
niosła 54,3 mm, na stacji Politechniki – 57,5 mm 
oraz w Ciosnach – 91,7 mm. 
 

 
Rys. 3. Średnie miesięczne sumy opadów  

na wybranych stacjach w latach 2010–2013 

Mean monthly precipitation totals at considered  
stations in the period 2010–2013 

 
W latach 2010–2013 różnice w miesięcznych 

sumach opadu pomiędzy stacjami usytuowanymi 
w obrębie różnych typów zabudowy są zauważal-
ne głównie późną wiosną i latem (rys. 3). Wów-
czas najwyższe miesięczne sumy opadu obser-
wowano na stacji zlokalizowanej w centrum mia-
sta, co mogło być związane z częstszym wystę-
powanie opadów konwekcyjnych nad centrum 
Łodzi. Wyjątkiem w tym przypadku był sierpień, 
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kiedy w mieście opady osiągnęły najniższy po-
ziom. Warto podkreślić, że na stacji miejskiej  
i podmiejskiej roczne sumy opadów były zbliżone 
w całym okresie badawczym. W Ciosnach nato-
miast, podczas lat wilgotnych 2010 i 2013, opady 
były wyższe nawet o ok. 85 mm, zaś w 2012 – 
niższe o blisko 50 mm w stosunku do stacji poło-
żonych w obrębie miasta. 

W charakterystyce wysokich sum opadów  
w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę liczbę 
dni z opadem ≥ 10 i 20 mm. Najwyższa liczba 
tych dni wystąpiła w latach, w których obser-
wowano jednocześnie najwyższą sumę opadów, 
tj. 2010 i 2013 (rys. 4). W latach 2011–2012 

średnia liczba dni z opadem powyżej 10 mm 
wyniosła na wszystkich stacjach przeciętnie 
około 10 dni, zaś z w latach 2010 i 2013 – od 16 
dni na stacji Łódź-Lublinek do 24 dni w Cio-
snach. Ogólnie dobowe sumy opadów przekra-
czające 10 mm częściej pojawiały się na obsza-
rze zamiejskim niż w obrębie miasta. W przy-
padku dobowego opadu większego niż 20 mm 
różnice pomiędzy stacjami już nie były aż tak 
wyraźne. W latach względnie suchych, 2011  
i 2012, dni z opadem powyżej 20 mm było nie-
wiele (od 1 do 3), zaś w latach względnie wil-
gotnych, 2010 i 2013, od 4 do 6 dni. 

 

 
Rys. 4. Roczna liczba dni z opadem ≥ 10 mm (R10) i ≥ 20 mm (R20) oraz prosty wskaźnik intensywności  

opadu (SDII) w latach 2010–2013 na stacjach Łódź-Lublinek, Politechniki, Ciosny 

Annual count of days with precipitation ≥ 10 mm (R10) and ≥ 20 mm (R20) and simple daily intensity  
index (SDII) in the period 2010–2013 at Łódź-Lublinek, Politechniki and Ciosny stations 

 
Średnia suma dobowego opadu z trzech stacji 

wyniosła 5,7 mm. Pomimo iż w latach 2010 i 2013 
zaobserwowano najwyższe roczne sumy opadów  
i najwięcej dni z opadem przekraczającym 10 i 20 
mm, to średnia dobowa intensywność opadu nie 
różniła się już tak znacząco od lat 2011–2012 jak 
pozostałe wskaźniki. Jedynie w 2013 roku w Cio-
snach zanotowano wyraźnie wyższe dobowe sumy 
opadu o około 3 mm (rys. 4).  

Roczna zmienność maksymalnych dobowych 
sum opadów wskazuje najwyższe wartości w okre-
sie od maja do sierpnia. Szczególnie wysokie opa-
dy zanotowano w maju 2010 roku i czerwcu 2013 
roku na stacji w Ciosnach – aż 61,5 i 50 mm, zaś 
na stacjach Łódź-Lublinek i Politechniki odpo-
wiednio ok. 37 i 34 mm (rys. 5). Dość wysokie 
maksima opadowe (ponad 42 mm) zarejestrowano 
także w 2012 roku na stacjach Łódź-Lublinek  
i Politechniki. Najniższe maksymalne sumy opa-
dów zaobserwowano jesienią i nie przekroczyły 
one kilku mm. Rozkład najwyższych pentadowych 

sum opadów w miesiącu cechował się podobnym 
przebiegiem rocznym do rozkładu najwyższych 
dobowych sum w badanym okresie. Najwyższe 
pentadowe sumy zanotowano także w maju 2010 
roku i czerwcu 2013 roku na stacji Ciosny: wyno-
siły one odpowiednio 100 i 87 mm, Łódź-Lub-
linek: 66 i 74 mm oraz Politechniki: 67,5 i 80 mm. 

W latach 2010–2013 dobowe sumy opadu, 
większe bądź równe 10 i 20 mm, najczęściej wy-
stępowały od maja do sierpnia, przez odpowied-
nio około 10 i 3 dni w miesiącu. Od października 
do kwietnia tak wysokie dobowe sumy opadów 
odnotowano sporadycznie i najczęściej na stacji 
w Ciosnach. Występowanie wysokich opadów na 
obszarze Łodzi było najczęstsze w okresie od 
maja do sierpnia (rys. 6). Nie dotyczy to stacji 
zamiejskiej (Ciosny), gdzie duża liczba dni z wy-
sokim opadem wystąpiła również we wrześniu 
(10 dni), podczas gdy na obszarze miasta takich 
przypadków było o połowę mniej. Względnie 
dużą liczbę dni z opadem ≥ 10 mm zanotowano  
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w Ciosnach także w okresie od października do 
grudnia. Biorąc pod uwagę cały okres badawczy 
na stacji zamiejskiej wystąpiły 73 dni z opadem 
≥ 10 mm, na stacji miejskiej – 60 dni, zaś na pod-
miejskiej – 52 dni. Również w przypadku liczby 
dni z opadem ≥ 20 mm stacja w Ciosnach, na 
której zaobserwowano 16 takich dni, wyróżnia się 

na tle pozostałych posterunków, jednakże różnice 
są mniejsze (na obu posterunkach w obrębie mia-
sta zanotowano 14 takich dni). W czasie zimy  
w centrum miasta i w strefie podmiejskiej nie ob-
serwowano dni z bardzo wysokimi opadami, je-
dynie w Ciosnach odnotowano pojedyncze dni  
w okresie wiosenno-letnim. 

 

 

Rys. 5. Maksymalna dobowa suma opadów (a) oraz maksymalna pentadowa suma opadów (b)  
na stacjach Łódź-Lublinek, Politechniki i Ciosny w latach 2010–2013 

Maximal daily precipitation total (a) and maximal 5-day precipitation total (b)  
at Łódź-Lublinek, Politechniki and Ciosny stations in the period 2010–2013 

 

 

Rys. 6. Liczba dni z opadem ≥ 10 mm i ≥ 20 mm na stacjach Łódź-Lublinek,  
Politechniki i Ciosny w latach 2010–2013 

Number of days with precipitation totals ≥ 10 mm and ≥ 20 mm at Łódź-Lublinek,  
Politechniki and Ciosny stations in the period 2010–2013 
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Wysokie sumy opadów  
na tle cyrkulacji atmosferycznej 

Wysokie dobowe sumy opadu w przypadku 
Łodzi i okolic najczęściej obserwowane były 
podczas cyrkulacji cyklonalnej (ponad 70% przy-
padków). Wyraźnie zaznaczyło się przy tym 
zróżnicowanie liczby przypadków z opadami  
≥ 10 mm w zależności od kierunku napływu po-
wietrza, jak również duże zróżnicowanie pomię-
dzy obserwacjami z poszczególnych posterunków 
pomiarowych (rys. 7). W przypadku cyrkulacji 
cyklonalnej nie można wskazać kierunku, dla 
którego na wszystkich posterunkach obserwo-
wano najwięcej przypadków wysokich dobowych 
sum opadów, pomimo to można zauważyć, iż 
często pojawiają się one podczas napływu po-
wietrza z zachodu i południowego zachodu. War-
to przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż w przypad-
ku stacji zlokalizowanej w mieście wysokie opa-
dy najczęściej obserwowano podczas napływu ze 
wschodu (7 dni). Stosunkowo dużo takich przy-
padków zaobserwowano również na stacji pod-
miejskiej (4 dni), zaś zdecydowanie najrzadziej  
(1 dzień) pojawiają się one na stacji zamiejskiej. 
Duże znaczenie może w tym odgrywać topografia 

terenu w okolicach Łodzi. Masy powietrza na-
pływające nad obszar miasta ze wschodu napoty-
kają barierę w postaci Wzniesień Łódzkich, która 
może powodować ich wypiętrzanie. Płynąc dalej 
na wschód powietrze napływa nad centrum mia-
sta, gdzie zaznacza się miejska wyspa ciepła mo-
gąca powodować intensyfikację ruchów konwek-
cyjnych, a w konsekwencji większe opady po 
zawietrznej stronie centrum miasta, czyli w stre-
fie, w której leży stacja Politechniki i Łódź-
Lublinek. Na wszystkich posterunkach można 
zauważyć, iż dobowe opady ≥ 10 mm stosun-
kowo rzadko występują przy napływie z północ-
nego zachodu. W analizowanym okresie sumy 
dobowe opadu ≥ 20 mm obserwowano najczę-
ściej podczas napływu z południa, południowego 
wschodu, zachodu, północy i północnego wscho-
du. Z kolei podczas napływu powietrza ze 
wschodu nie zaobserwowano ani jednego dnia  
z opadem ≥ 20 mm. Ponadto, podczas napływu 
powietrza z południowego zachodu zanotowano 
jeden dzień z tak wysokim opadem na stacji miej-
skiej i podmiejskiej, zaś podczas napływu z pół-
nocnego zachodu jeden przypadek na stacji za-
miejskiej. 

 

 

Rys. 7. Częstość występowania wysokich opadów ≥ 10 mm i ≥ 20 mm oraz średnia dobowa suma opadu  
w zależności od kierunku napływu mas powietrza w latach 2010–2013 

Frequency of high daily precipitation totals ≥ 10 mm and ≥ 20 mm, and average daily precipitation total  
according to wind direction in the period 2010–2013 
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W przypadku cyrkulacji antycyklonalnej wi-
doczna jest wyraźna dominacja kierunku połu-
dniowo-zachodniego, zarówno w przypadku do-
bowych sum opadu ≥ 10 mm, jak i ≥ 20 mm. Sto-
sunkowo dużo opadów przekraczających bądź 
równych 10 mm występuje również podczas na-
pływu z zachodu. Pojawienie się takich opadów 
podczas cyrkulacji o charakterze antycyklonalnym 
jest najmniej prawdopodobne podczas napływu ze 
wschodu i północnego wschodu. Dni z opadem 
≥ 20 mm nie występują w przypadku napływu 
powietrza z północnego wschodu, wschodu, połu-
dniowego wschodu i południa. W poszczególnych 
latach obszar, przez który przepływały masy po-
wietrza podczas dni charakteryzujących się wyso-
kimi sumami opadów w Łodzi różnił się w nie-
wielkim stopniu. W 2010 roku region, przez który 
najczęściej przebiegały trzydniowe trajektorie 
wsteczne rozciągał się w kierunku zachodnim aż 
po Zatokę Biskajską i w kierunku południowo-
wschodnim (rys. 8). W 2011 roku obszar ten był 
w dużej mierze ograniczony do Europy kontynen-
talnej, rozciągając się głównie w kierunku połu-
dniowo-zachodnim. Z kolei w stosunkowo su-
chym 2012 roku zaobserwowano trajektorie roz-
ciągające się do południowych i południowo-
wschodnich wybrzeży Grenlandii. Ponadto, jak  
w roku poprzedzającym, zaznaczył się kierunek 
południowo-wschodni. Rok 2013 cechował się 
taką samą jak 2010 rok wysoką liczbą dni z opa-
dem ≥ 10 mm. Jednakże dominujący szlak, przez 
który przebiegały trajektorie, był podobny jak we 
względnie suchych latach 2011–2012. Podczas 
dni z wysokimi opadami masy powietrza napły-
wały także znad Niziny Wschodnioeuropejskiej. 
Uogólniając, w latach 2010–2013 to Europa 
Środkowa i Zachodnia była dominującym obsza-
rem, przez który przepływały masy powietrza 
podczas obserwowanych wysokich dobowych 
sum opadów. Warto zauważyć, iż wysokie dobo-
we sumy opadów nie występowały podczas na-
pływu mas powietrza z północy. 

Podsumowanie i wnioski 

W pracy dokonano szczegółowej analizy 
wysokich dobowych sum opadów w Łodzi  
i okolicach w latach 2010–2013. Duży nacisk 
położony został na analizę kierunków napływu 
mas powietrza oraz obszarów najczęstszego 
przebiegu trajektorii towarzyszących wysokim 
sumom opadów. Podjęto się próby zbadania 
zróżnicowania warunków opadowych dla obsza-
rów o różnym charakterze zabudowy (miejska,

 

Rys. 8. Częstość 72-godzinnych trajektorii wstecznych 
dla obszaru Łodzi podczas dni z opadem ≥ 10 mm  

w latach 2010–2013 

dane z rozdzielczością 1 x 1° 

The frequency of 72-hour backward trajectories  
for Łódź during the days with precipitation totals  

≥ 10 mm in the period 2010–2013 

data interpolated in 1 x 1° grid
 
podmiejska i zamiejska). Na wszystkich bada-
nych stacjach najwyższe miesięczne sumy opa-
dów i największa liczba dni z wysokimi opadami 
została zarejestrowana od maja do sierpnia. Wy-
brany okres badawczy pozwolił wyróżnić lata 
bardziej wilgotne – 2010 i 2013 oraz suche – 
2011 i 2012. W okresach wilgotnych stacja  
w Ciosnach charakteryzowała się wyższymi rocz-
nymi sumami opadów oraz wyższymi warto-
ściami wskaźników wysokich opadów, takich jak 
liczba dni z opadem większym bądź równym 10  
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i 20 mm, intensywnością opadów czy też najwyż-
szą maksymalną dobową i pentadową sumą opa-
dów w półroczu ciepłym. Pozostałe stacje, miej-
ska i podmiejska, nie wykazywały wyraźnego 
zróżnicowania. Stacja w Ciosnach leży w strefie, 
w której wysokie dobowe sumy opadu są bardziej 
prawdopodobne niż na obszarze miasta (Kłysik 
2001). Wydaje się, że główną przyczyną wyż-
szych opadów notowanych w Ciosnach jest ich 
położenie w strefie krawędziowej Wzniesień 
Łódzkich. Fakt ten potwierdzają liczne przypadki 
występowania wysokich sum opadów przy na-
pływie mas powietrza z północy w Ciosnach, 
podczas gdy na stacjach Politechniki i Łódź-Lu-
blinek jest ich zdecydowanie mniej. Może to być 
związane z piętrzeniem mas powietrza po stronie 
nawietrznej Wzniesień Łódzkich. Jednakże prze-
ważającymi kierunkami napływu mas powietrza, 
w konsekwencji których wystąpiły wysokie sumy 
opadów, był południowy zachód i zachód. Wy-
niki te oparto zarówno na badaniach cyrkulacji 
atmosferycznej dla wysokości barycznej 925 hPa, 
jak i na modelu HYSPLIT. Warto zauważyć, że 
podczas cyrkulacji antycyklonalnej bardzo silnie 
zaznaczył się południowo-zachodni kierunek 
napływu mas powietrza. Z kolei na stacjach Poli-
techniki i Łódź-Lublinek zaobserwowano znacz-
ny udział wysokich sum opadów podczas cyrku-
lacji wschodniej cyklonalnej, podczas gdy w Cio-
snach wystąpił tylko jeden taki przypadek. Jest to 
związane z tym, że podczas wschodniej cyrkulacji 
Ciosny są „zasłonięte” przez Wzniesienia Łódz-
kie, szczególnie Wzgórza Łagiewnickie, w prze-
ciwieństwie do pozostałych stacji.  

Na podstawie zbadanych stacji opadowych  
w latach 2010–2013 nie udało się wykazać istot-
nego wpływu miasta na intensyfikację czy też 
częstość występowania wysokich opadów. Wyni-
ka to ze zbyt małej dostępności reprezentatyw-
nych serii danych opadowych z obszaru miasta. 
Rozwijana w ostatnich latach gęsta sieć posterun-
ków opadowych na obszarze Łodzi i jego okolic 
może pozwolić w przyszłości na bardziej dokład-
ną charakterystykę zróżnicowania pola opadów 
atmosferycznych oraz wykazać istotny wpływ ob-
szaru zurbanizowanego na modyfikację ich roz-
kładu przestrzennego. 
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trum Nauki w ramach projektu badawczego  
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Summary 

Urban areas can modify precipitation not 
only through an increased amount of rainfall but 
also its enhancement. This is a result of climatic 
conditions being different from natural e.g. ex-
istence of urban heat island, large amount of 
aerosol, increased surface roughness etc. The 
main aim of this study was to investigate the 
variability of high daily precipitation totals be-
tween the urbanized area of Łódź and the sur-
rounding rural areas. Data collected at three sta-
tions located in the city (Politechniki), on the 
outskirts (Łódź-Lublinek) and outside the city 
(Ciosny) was analyzed. As a result of low avail-
ability of rainfall data from the city station, the 
period under consideration in this study was 
limited to years 2010–2013. High precipitation 
events were characterized by several indices 
defined by the Expert Team on Climate Change 
Detection and Indices (ETCCDI) i.e. annual 
number of days with daily precipitation ≥ 10mm 
and ≥ 20mm (R10 and R20), simple daily inten-
sity index (SDII). For the analysis of the influ-
ence of atmospheric circulation on the observed 
precipitation in Łódź, the applied circulation 
patterns were established according to Piotrow-
ski (2009) and the HYSPLIT model. 

The annual precipitation totals in the con-
sidered period were on average higher (598 mm) 
than long term means, 1981–2010 (570.1 mm) or 
1931–1995 (560.2 mm). The highest rainfall 
exceeding 750 mm was observed in 2010, while 
in 2011 and 2012 the precipitation did not ex-
ceed 500 mm. The largest differences in monthly 
precipitation totals between the considered sta-
tions were found in late spring and summer. For 
the rest of the year, monthly rainfall in urban and 
suburban was almost of the same magnitude. In 
the period 2011–2012 on average there was 10 
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days with precipitation ≥10 mm, but in 2010 and 
2013 the number of such days was almost dou-
ble (from 16 days at Łódź-Lublinek to 24 at 
Ciosny). In dry years (2011–2012) the precipita-
tion ≥20 mm occurred on 1-3 days, while in wet 
years (2010 and 2013) on 4-6 days. The highest 
daily rainfall occurred from May to August. For 
instance, in May of 2010 and June of 2013, at 
Ciosny, the maximal daily precipitation totals 
were 61.5 and 50 mm respectively. At the same 
time the precipitation at the suburban and urban 
stations did not exceed 40 mm.  

Most of the high precipitation events (70%) 
in Łódź and its surroundings were connected to 
the cyclonic circulation. Large discrepancies in 
the prevailing wind direction associated with 
high precipitation events were found between 
analyzed stations. At the suburban site, most of 
the precipitation totals ≥10 mm were observed 

during the inflow from N, W and SW. At the 
urban and suburban sites most of such days were 
found for the inflow from E and NE respective-
ly. For the anticyclonic circulation, the largest 
number of high precipitation events was found 
for the SW direction at all considered stations. 
The 3-day backward trajectories obtained from 
the HYSPLIT model indicated that high precipi-
tation in Łódź and its surrounding is associated 
with air masses that travel across Western and 
South-western Europe.  

The analyses performed for a relatively 
short period (only 4-years) did not enable to 
determine significant influence of the urban area 
of Łódź on the precipitation. For instance, the 
fact that higher precipitation totals are observed 
at rural site than in the city may be associated 
with the topographical effects rather than the 
influence of e.g. urban heat island. 

 


