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WPŁYW ZRÓŻNICOWANEJ DYNAMIKI ZMIAN URBANIZACYJNYCH 
NA TENDENCJE TEMPERATURY POWIETRZA 

W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ W LATACH 1961–2010 

The influence of changes in urbanization on the air temperature trends 
in Warsaw agglomeration in the period of 1961–2010 

TOMASZ ROZBICKI*, MAŁGORZATA KLENIEWSKA*, GRZEGORZ MAJEWSKI*,  
KATARZYNA ROZBICKA*, DARIUSZ GOŁASZEWSKI* 

Zarys treści. Celem pracy jest przedstawienie wpływu zmian urbanizacyjnych poprzez pokazanie zróżnicowania wielolet-
nich zmian temperatury powietrza na trzech stacjach meteorologicznych położonych na terenie Warszawy: Ursynów, Okęcie 
oraz Bielany. W odróżnieniu od stacji Ursynów, której otoczenie zmieniało się w ostatnich 50 latach w sposób istotny, wokół 
stacji na Okęciu i na Bielanach tak znaczących zmian nie odnotowano. Dane źródłowe wykorzystane w pracy obejmują 
średnie dobowe wartości temperatury powietrza, wartości temperatury minimalnej i maksymalnej. Analizowano trendy tem-
peratury średniej rocznej, średniej miesięcznej oraz temperatury średniej maksymalnej i minimalnej rocznej i miesięcznej  
w całym wieloleciu 1961–2010. Stwierdzono istotny trend warunków termicznych na stacji Ursynów w przypadku tempera-
tury średniej i minimalnej miesięcznej.  
Słowa kluczowe: trend temperatury, aglomeracja warszawska, Ursynów, zmiany klimatu, klimat lokalny 
 
Abstract. The aim of this work is to present the influence of changes in urbanization by showing the variability of changes in 
long-term air temperature at three meteorological stations located in Warsaw: Ursynów, Okęcie and Bielany. Unlike the 
station Ursynów, where the surrounding area has changed significantly in the last 50 years, at the vicinity of the stations 
Okęcie and Bielany did not undergo such extensive transformations. Meteorological data used in the paper includes the valu-
es of average daily air temperature as well as the values of the daily maximum and minimum temperature. Trends in the 
annual average temperature, the average monthly temperature and the average maximum and minimum annual and monthly 
temperature for the period 1961–2010 were analyzed. A significant trend of thermal conditions at the Ursynów station for the 
average temperature and for the minimum monthly temperature has been observed. 
Key words: air temperature trend, Warsaw agglomeration, Ursynów, climate changes, local climate 
 
 

Wprowadzenie 

Około połowa ludności świata żyje w mia-
stach, a odsetek ten rośnie i do 2030 roku wynie-
sie 60%. Najbardziej dynamiczny wzrost popu-
lacji miejskiej w tym okresie nastąpi w krajach 
rozwijających się i będzie mieć tempo około 
dwa razy wyższe niż w krajach rozwiniętych 
(OECD 2008 za Hallegatte, Corfee-Morlot 
2011). Zarówno ten czynnik, jak i rozbudowa 
przestrzeni miejskich skutkują bezpośrednio na 
zmianę właściwości przygruntowej warstwy 
atmosfery, zarówno nad aglomeracją miejską, 
jak i poza jej granicą, dlatego coraz więcej uwagi 
poświęca się na obserwacje i analizę klimatu 

miast (Grimmond 2006). Badania prowadzi się  
w aspekcie zarówno klimatu lokalnego, mezo-
klimatu, a także klimatu globalnego. W zakresie 
klimatu lokalnego badane są takie zagadnienia jak: 
zróżnicowanie dystrybucji energii w obszarach 
miejskich i modelowanie tego zjawiska (Masson 
2006; Kanda 2007), zmiana warunków biomete-
orologicznych (Majewski i in. 2014; Müller i in. 
2014). W aspekcie mezoklimatycznym prowadzi 
się badania zróżnicowania termicznego pomiędzy 
miastem a obszarami przyległymi i związane  
z tym zjawisko miejskiej wyspy ciepła (Tayanç, 
Toros 1997; Kłysik, Fortuniak 1999; Stone 
2007; Gołaszewski i in. 2010; Błażejczyk i in. 
2014). Ocenia się także wpływ klimatu miej-
skiego jako przyczynek zmian urbanizacyjnych, 
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potęgujących dodatkowo zmiany klimatyczne  
w skali globalnej (Easterling i in. 1997; McCar-
thy i in. 2010; Hallegatte, Corfee-Morlot 2011). 

Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań kli-
matu miasta w aspekcie lokalnym. Przedstawiono 
zróżnicowanie wieloletnich zmian temperatury 
powietrza na trzech stacjach meteorologicznych 
położonych na terenie Warszawy: Ursynów, Okę-
cie i Bielany oraz pokazano zmiany warunków 
termicznych podczas wieloletniego procesu urba-
nizacji na podstawie różnic temperatury pomiędzy 
analizowanymi stacjami Stacja Ursynów została 
założona poza granicami administracyjnymi mia-
sta, w obszarze rolniczym, a w wyniku procesów 
urbanizacyjnych, w okresie pięćdziesięciolecia 
1961–2010, jej otoczenie zmieniało się. Stacja, bez 
zmiany swojej lokalizacji, stała się stacją miejską. 
W przypadku Okęcia i Bielan zmiany otoczenia 
były mniej istotne. 

Problematykę warunków klimatycznych ob-
szaru badań podejmowano w pracach dotyczących 
lokalnych warunków Ursynowa i Doliny Wisły. Są 
to opracowania odnoszące się do rocznej i sezono-
wej zmienności elementów meteorologicznych 
(Łykowski, Madany 1996a; Rozbicki, Gołaszew-
ski 2003; Majewski i in. 2012, 2013; Majewski, 
Przewoźniczuk 2014) oraz stratyfikacji termicznej 
i wilgotności powietrza w przyziemnej atmosferze 
(Łykowski, Madany 1996b). Próba znalezienia 
wpływu dzielnicy miasta na opady atmosferyczne 
została wykonana przez Lorenc (1991) i Łykow-
skiego (2001). Kuchcik (2003) charakteryzuje 
topoklimatyczne warunki w niektórych dzielnicach 
w Warszawie, natomiast charakterystykę jakości  
i zanieczyszczeń powietrza na Ursynowie można 

znaleźć w opracowaniach Rozbickiej i in. (2014), 
Majewskiego i Roguli-Kozłowskiej (2015) oraz 
Majewskiego i in. (2015) 

Materiał i metoda 

Dane pochodzą z trzech stacji meteorolo-
gicznych zlokalizowanych na obszarze aglomera-
cji warszawskiej: Bielany, Okęcie oraz Ursynów. 
Stacja meteorologiczna Bielany (współrzędne 
geograficzne: szerokość ϕ = 52°17’N; długość  
λ = 20°57’E i wysokość H = 101 m n.p.m.) poło-
żona jest w obszarze zabudowanym w północnej 
części miasta przy Instytucie Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej. Stacja meteorologiczna Okęcie 
(ϕ = 52°09’N; λ = 20°59’E; H = 106 m n.p.m.) 
zlokalizowana jest w kierunku południowo-za-
chodnim od centrum Warszawy. Jej najbliższe 
otoczenie to luźna i niska zabudowa, charaktery-
styczna dla przedmieścia aglomeracji i okolicy 
międzynarodowego portu lotniczego. Stacja mete-
orologiczna Zakładu Meteorologii i Klimatologii 
SGGW znajduje się na Ursynowie (ϕ = 52°09’N; 
λ = 21°02’E; H = 102 m n.p.m.) w kierunku po-
łudniowym od centrum aglomeracji. Jest stacją, 
wokół której następowały bardzo istotne zmiany 
otoczenia. Została ona założona w 1959 roku na 
obszarze pozamiejskim, rolniczym. W latach 70.  
i 90. nastąpiła rozbudowa sąsiadującego kampusu 
SGGW oraz dzielnicy mieszkaniowej Ursynów, 
co wpłynęło na zmianę krajobrazu stacji. Szcze-
gółowe informacje przeobrażeniu otoczenia stacji 
Ursynów przedstawia tab. 1. 

Tabela 1 

Zmiany otoczenia stacji meteorologicznej Ursynów SGGW 

Changes of the surroundings of the Ursynów WULS-SGGW meteorological station 

Okres / Period Najbliższe otoczenie / Close proximity Dalsze otoczenie / Further environment 

1959–1970 obszar rolniczy Obszar rolniczy 

1971–1991 rozwój miasteczka akademickiego SGGW; 
budowa dwóch budynków (dwu- i trzypię-
trowych w odległości 50 i 100 m od stacji; 
budowa ulic wewnętrznych, parkingów, 
stref ruchu pieszego 

rozbudowa dzielnicy mieszkaniowej Ursynów 
z wysokimi budynkami w odległości ok. 1–2  
km od stacji; budowa ulic, parkingów osie-
dlowych i chodników dla pieszych 

1992–1997 brak istotnych zmian otoczenia brak istotnych zmian otoczenia 

1998–2008 kolejny etap rozbudowy miasteczka aka-
demickiego SGGW; budowa dwóch dodat-
kowych budynków w odległości ok. 200  
i 300 m od stacji; budowa kolejnych par-
kingów i chodników dla pieszych 

brak istotnych zmian otoczenia 
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Danymi źródłowymi wykorzystanymi w opra-
cowaniu są średnie dobowe wartości temperatury 
powietrza oraz wartości temperatury dobowej 
minimalnej i maksymalnej z lat 1961–2010. Na 
podstawie wartości dobowych obliczono średnie 
miesięczne i średnie roczne temperatury powie-
trza, wartości średnie miesięczne maksymalne  
i minimalne oraz średnie minimalne i maksy-
malne roczne. W celu pokazania wpływu zmian 
urbanizacyjnych na warunki termiczne obliczo-
no dobowe wartości różnic pomiędzy temperatu-
rą ze stacji Ursynów i Okęcie oraz różnic po-
między temperaturą na Bielanach i Okęciu. Sta-
cja Okęcie, położona jest w obszarze najmniej 

zabudowanym, w którym zmiany otoczenia  
i bezpośredniego sąsiedztwa były najmniejsze. 
Na podstawie wartości dobowych obliczono 
wartości średnie miesięczne i średnie roczne 
różnicy temperatury średniej, różnicy temperatu-
ry maksymalnej i różnicy temperatury minimal-
nej. 

Wyniki 

Średnia temperatura powietrza w analizowa-
nym okresie 1961–2010 na stacjach wynosiła od 
8,1°C na Okęciu do 8,6°C na Bielanach (tab. 2).  

 
Tabela 2 

Średnie wartości temperatury powietrza [w °C] w poszczególnych dekadach  
na stacjach meteorologicznych Bielany, Okęcie i Ursynów 

Average values of air temperature [in °C] in different decades in 1961–2010  
at the meteorological stations Bielany, Okęcie and Ursynów 

Stacja \ Dekada 
Station \ Decade 

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

Bielany 8,0 8,3 8,8 8,9 9,3 8,6 

Okęcie 7,6 7,8 8,2 8,3 8,9 8,1 

Ursynów 7,5 7,9 8,7 8,9 9,3 8,5 

 
 
Różnice średniej temperatury pomiędzy sta-

cjami wynikają z ich położenia – wszystkie zlo-
kalizowane są w obrębie miasta, poza centrum, 
ale cechują się odmiennym charakterem otocze-
nia. Stacja lotniskowa Okęcie leży w otwartym 
terenie, a jej otoczenie praktycznie nie uległo 
zmianom, w odróżnieniu od stacji Ursynów.  
Z kolei sąsiedztwo stacji Bielany to zabudowa 
miejska, także niezmieniona w zbyt dużym stop-
niu. Urbanizacja obszarów wokół stacji jest 
szczególnie widoczna na Ursynowie, co odzwier-
ciedla się w przebiegu średnich 10-letnich warto-
ści temperatury (tab. 2). W latach 60. stacja Ursy-
nów należała do najchłodniejszych spośród roz-
patrywanych. Od początku lat 70. notowany był 
stopniowy wzrost temperatury, aż do lat 90., 
kiedy nastąpiło zrównanie temperatury na Ursy-
nowie i Bielanach. Średnia temperatura na Okę-
ciu w całym badanym okresie była o 0,5–0,6°C 
niższa w porównaniu z temperaturą na Biela-
nach. Podobnie jak w przypadku niniejszego 
opracowania, w charakterystyce warunków ter-
micznych Warszawy dla okresu 1961–1980 sta-
cja Okęcie i Ursynów leżą w strefie temperatury 
7,6°C, a stacja Bielany – w strefie 8,0°C (Ko-

złowska-Szczęsna i in. – za Błażejczykiem i in. 
2014). Z drugiej strony zróżnicowanie tempera-
tury pomiędzy stacjami Bielany i Okęcie, wyni-
kające z analizy natężenia miejskiej wyspy cie-
pła wg UHI Index dla Warszawy z lat 2001  
i 2002, jest większe od 0,4°C i wynosi 1,0°C 
(Błażejczyk i in. 2014), co równe jest przyro-
stowi temperatury w Ursynowie na przestrzeni 
wielolecia 1961–2010. 

Przebieg temperatury średniej rocznej  
i średnich rocznych ekstremalnych przedstawia 
rys. 1. Średnia roczna temperatura powietrza  
w Warszawie w okresie 1961–2010 była naj-
wyższa na stacji Bielany i wahała się od 7,1°C 
(1965 rok) do 10,3°C (2008 rok), na stacji Ursy-
nów wynosiła od 6,6°C (1965 rok) do 10,1°C 
(2000 rok), a najniższą odnotowano na stacji 
Okęcie – wynosiła od 6,6°C (1987 rok) do 9,8°C 
(2008 rok). Na każdym z analizowanych stano-
wisk zaobserwowano istotny statystycznie, do-
datni trend zmian temperatury w badanym okre-
sie. Największy wzrost (0,43°C/10 lat) cechował 
serię temperatury dla Ursynowa, natomiast dla 
Bielan i Okęcia wzrost wyniósł 0,31°C/10 lat 
(tab. 3, rys. 1). 
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Rys. 1. Przebieg średniej rocznej (wykres środkowy), średniej rocznej maksymalnej (wykres górny)  
i średniej rocznej minimalnej (wykres dolny) temperatury powietrza na stacjach Ursynów, Bielany  

i Okęcie dla wielolecia 1961–2010 

Mean annual temperature (middle chart), mean annual maximum temperature (top chart) and mean  
annual minimum temperature (bottom chart) course at the Ursynów, Bielany and Okęcie stations  

over the period 1961–2010 

 
W przypadku średnich rocznych wartości 

temperatury maksymalnej zaobserwowano znacz-
ne zróżnicowanie – największe na stacji Bielany 
(4,4°C w ciągu 50 lat), na stacji Ursynów – 3,8°C 
i podobnie na stacji Okęcie – 3,7°C. Średnia 
roczna maksymalna temperatura powietrza na 
Bielanach wahała się od 10,7°C (1980 rok) do 
15,1°C (2008 rok), na stacji Ursynów – od 10,7°C 
(1980 rok) do 14,5°C (1990 rok) i podobnie  
na stacji Okęcie –10,5°C w 1980 roku do 14,1°C 
w 2000 roku. Serie średnich rocznych wartości 
temperatury maksymalnej wykazują istotne staty-
stycznie, dodatnie trendy. Najwyższy wzrost za-
notowano dla Bielan (+0,46°C/10 lat), znacznie 
niższy na Okęciu (+0,32°C/10 lat) i Ursynowie 
(+0,30°C/10 lat). 

Średnie roczne wartości temperatury mini-
malnej również wykazują zróżnicowanie pomię-
dzy stacjami. Największe wystąpiły na stacji 
Ursynów (3,7°C), zbliżone na stacji Okęcie 
3,5°C, a najmniejsze na stacji Bielany 3,2°C. 
Zbliżone średnie roczne minimalne wartości tem-
peratury zanotowano na Okęciu i Ursynowie 
odpowiednio od 2,3°C (1969 rok) do 5,8°C (2008 
rok) i od 2,3°C (1969 rok) do 6,0°C (2008 rok), 

natomiast na Bielanach wynosiły one od 3,1°C 
(1969 rok) do 6,4°C (1989 rok) (tab. 3). 

Największy wzrost średniej rocznej mini-
malnej temperatury powietrza zanotowano na 
stacji Ursynów (+0,42°C/10 lat), nieco niższy na 
Okęciu (+0,31°C/10 lat) i najmniejszy na Biela-
nach (+0,28°C/10 lat). Wszystkie liniowe trendy 
są istotne statystycznie.  

Przebiegi różnic średniej rocznej temperatury 
powietrza, temperatury średniej rocznej maksy-
malnej i średniej rocznej minimalnej przedstawia 
rysunek 2. W okresie 1961–2010 średnia wartość 
różnic temperatury średniej pomiędzy stacjami 
Ursynów i Okęcie (∆tU–O) wahała się od –0,09°C 
w 1967 roku do 0,90°C w 1998 roku, natomiast 
dla różnic pomiędzy stacjami Bielany i Okęcie 
(∆tB–O) wahała się od 0,13°C w 2010 roku do 
0,69°C w 1983 roku Istotny statystycznie trend, 
wynoszący +0,13°C na dekadę, wystąpił tylko  
w przypadku różnic pomiędzy stacjami Ursynów 
i Okęcia (∆tU–O) (tab. 4). 

Średnia wartość różnic temperatury średniej 
rocznej maksymalnej pomiędzy stacjami Ursynów 
i Okęcie (∆tmax U–O) wahała się od –0,77°C w 1963 
roku do 0,67°C w roku 1985. W przypadku
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Tabela 3 

Charakterystyki statystyczne wartości średnich rocznych temperatur powietrza  
(średniej, maksymalnej i minimalnej) w okresie 1961–2010 [w °C] 

Statistical characteristics of the annual average values (mean, maximum and minimum) 
of air temperature in the period 1961–2010 [in °C] 

Stacja / Station 
Zakres zmienności / 
Range of variation 

Min Max Trend 

Średnia roczna temperatura powietrza / Annual average value of air temperature 

Bielany 3,2 7,1 (1965) 10,3 (2008) +0,31 (0,49)* 

Okęcie 3,2 6,6 (1987) 9,8 (2008) +0,31 (0,50)* 

Ursynów 3,5 6,6 (1987) 10,1 (2000) +0,43 (0,63)* 

Średnia roczna maksymalna temperatura powietrza / Annual average value of maximum air temperature 

Bielany 4,4 10,7 (1980) 15,1(2008) +0,46 (0,58)* 

Okęcie 3,7 10,5 (1980) 14,1 (2000) +0,30 (0,48)* 

Ursynów 3,8 10,7 (1980) 14,5 (1990) +0,30 (0,45)* 

Średnia roczna minimalna temperatura powietrza / Annual average value of minimum air temperature 

Bielany 3,2 3,1 (1969) 6,4 (1989) +0,28 (0,46)* 

Okęcie 3,5 2,3 (1969) 5,8 (2008) +0,31 (0,50)* 

Ursynów 3,7 2,3 (1969) 6,0 (2008) +0,42 (0,62)* 
 

Min – najniższa wartość temperatury; Max – najwyższa wartość temperatury; w nawiasie podano rok wystąpienia; Trend – 
wartość tendencji temperatury powietrza przeliczona na dekadę; w nawiasie podano współczynnik korelacji funkcji trendu 
liniowego; * – trend istotny statystycznie na poziomie α = 0,05 
 

Min – minimum values of the temperature; Max – maximum value of the temperature; year shown in brackets; Trend – value 
of increase (or decrease) in the temperature converted per decade; correlation coefficient of linear trend shown in brackets;  
* – statistical significance of linear trend on the level α = 0.05 

 
 

Tabela 4 

Charakterystyki statystyczne różnic temperatury powietrza w okresie 1961–2010 [w °C] 

Statistical characteristics of the differences in air temperature in the period 1961–2010 [in °C] 

 
Zakres zmienności / 
Range of variation 

Min Max Trend 

(∆tU–O) 0,99 –0,09 (1967) 0,90 (1998) 0,13 (0,64) * 

(∆tB–O) 0,56 0,13 (2010) 0,69 (1983) – 

(∆tmax U–O) 1,44 –0,77 (1963) 0,67 (1985) – 

(∆tmax B–O) 1,19 –0,19 (1966) 1,00 (2008) 0,13 (0,74) * 

(∆tmin U–O) 1,20 –0,20 (1967) 1,00 (2001) 0,16 (0,62) * 

(∆tmin B–O) 1,16 0,26 (2010) 1,42 (1999) – 
 

(∆tU–O) – różnica średniej rocznej temperatury powietrza miedzy stacjami Ursynów i Okęcie; (∆tB–O) – różnica średniej rocz-
nej temperatury powietrza miedzy stacjami Bielany i Okęcie; (∆tmax U–O) – różnica średniej maksymalnej rocznej temperatury 
powietrza między stacjami Ursynów i Okęcie; (∆tmax B–O) – różnica średniej maksymalnej rocznej temperatury powietrza 
między stacjami Bielany i Okęcie; (∆tmin U–O) – różnica średniej minimalnej rocznej temperatury powietrza między stacjami 
Ursynów i Okęcie; (∆tmin B–O) – różnica średniej minimalnej rocznej temperatury powietrza między stacjami Bielany i Okę-
cie; pozostałe objaśnienia jak w tab. 3 
 

(∆tU–O) – the difference in the mean annual air temperature between Ursynów and Okęcie stations; (∆tB–O) – the difference in 
the mean annual air temperature between Bielany and Okęcie stations; (∆tmax U–O) – the difference in the maximum annual air 
temperature between Ursynów and Okęcie stations; (∆tmax B–O) – the difference in the maximum annual air temperature be-
tween Bielany and Okęcie stations; (∆tmin U–O) – the difference in the minimum annual air temperature between Ursynów and 
Okęcie stations; (∆tmin B–O) – the difference in the minimum annual air temperature between Bielany and Okęcie stations; 
other explanation as in Tab. 3 
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różnic między stacjami Bielany i Okęcie (∆tmax B–O) 
wahała się ona od –0,19°C w roku 1966 do 
1,00°C w roku 2008. W przeciwieństwie do róż-
nic temperatury średniej rocznej istotny staty-
stycznie trend wynoszący +0,13°C na dekadę 
wystąpił tylko w przypadku różnic między sta-
cjami Bielany i Okęcie (∆tmax B–O) (tab. 4). Naj-
bardziej zbliżone wartości różnic temperatury 
maksymalnej (∆tmax U–O) i (∆tmax B–O) wystąpiły  
w latach 60. z wyjątkiem roku 1963 oraz w latach 
80., natomiast największe zróżnicowanie wystąpi-
ło w okresie od drugiej połowy lat 90. do końca 
analizowanego okresu, czyli roku 2010 z wyraźną 
dodatnią tendencją wzrostu temperatury maksy-
malnej na stacji Bielany (rys. 2). 

W analizowanym okresie 1961–2010 średnia 
wartość rocznych różnic temperatury minimalnej 
pomiędzy stacją Ursynów a Okęcie (∆tmin U–O) 
wyniosła 0,35°C i wahała się od –0,2°C w 1967 
roku do 1,0°C w 2001 roku, natomiast średnia 
wartość rocznych różnic temperatury minimalnej 
pomiędzy stacją Bielany a Okęcie (∆tmin B–O) wy-
niosła 0,85°C i wahała się od 0,26°C w 2010 roku 
do 1,42°C w 2001 roku (tab. 4). Najbardziej zbli-
żone wartości różnic (∆tmin U–O) i (∆tmin B–O) wy-
stąpiły od połowy lat 80. do końca analizowanego 
okresu, natomiast największe zróżnicowanie po-
między stacjami wystąpiło w latach 70., co wiąże 
się z pierwszym etapem rozbudowy kampusu 
SGGW i dzielnicy mieszkaniowej w otoczeniu 
stacji na Ursynowie. Podobnie jak w przypadku 
różnic temperatury średniej rocznej istotny staty-
stycznie trend, wynoszący 0,16°C na dekadę, 
wystąpił tylko w przypadku różnic pomiędzy 
stacjami Ursynów a Okęcie (∆tmin U–O) (tab. 4).  

Na rys. 3 przedstawione zostały przebiegi 
różnic średniej miesięcznej temperatury powie-
trza, średniej miesięcznej maksymalnej i średniej 
miesięcznej minimalnej obliczone odrębnie dla 
każdej dekady. 

W przypadku różnic temperatury średniej 
pomiędzy Ursynowem a Okęciem zwraca uwagę 
to, że dla dekady 1961–1970 wartości oscylują 
wokół 0°C, wzrastają dla dekady 1971–1980, 
natomiast od lat 80. wahają się wokół wartości 
0,5°C. W przypadku różnic temperatury średniej 
pomiędzy Bielanami a Okęciem wartości tych 
różnic utrzymują się na stałym poziomie, chociaż 
zaznacza się lekki spadek różnic w ostatniej  
z analizowanych dekad 2001–2010. Jest to rezul-
tat dość niskich wartości różnic w ostatnich trzech 
latach analizowanego okresu.  

Warto także zwrócić uwagę, że na wszyst-
kich wykresach utrzymuje się pewna prawidło-
wość. Wyższe różnice temperatury występują dla 

półrocza ciepłego, a niższe dla chłodnego. Doty-
czy to zarówno różnic pomiędzy Ursynowem  
a Okęciem, jak i Bielanami a Okęciem, występuje 
także w przypadku różnic temperatury średniej, 
maksymalnej i minimalnej i dotyczy wszystkich 
pięciu dekad. Jedynym odstępstwem od tej pra-
widłowości są różnice temperatury (średniej, 
maksymalnej i minimalnej) pomiędzy Ursyno-
wem a Okęciem w pierwszej dekadzie (1961–
1970) badanego okresu. 

Podsumowanie 

1. Średnia temperatura powietrza w okresie 
1961–2010 na trzech analizowanych stacjach 
położonych w Warszawie wynosiła od 8,1°C na 
Okęciu do 8,6°C na Bielanach. 

2. Zróżnicowanie temperatury powietrza 
pomiędzy stacjami wynika z ich położenia – 
wszystkie leżą w obrębie aglomeracji, są nieco 
oddalone od centrum miasta, ale cechują się od-
miennym charakterem otoczenia.  

3. Zróżnicowanie temperatury powietrza 
dotyczy wszystkich charakterystyk rocznych 
temperatury: średniej, średniej maksymalnej  
i średniej minimalnej. 

4. W przypadku wszystkich analizowanych 
stacji istnieją istotnie statystyczne trendy; dla 
Ursynowa i Okęcia są to trendy temperatury śred-
niej rocznej oraz średniej rocznej minimalnej,  
a dla Bielan – średniej rocznej maksymalnej. 

5. W badanym okresie 1961–2010 naj-
mniejsze wartości różnicy średniej rocznej tempe-
ratury powietrza pomiędzy stacją Ursynów i Okę-
cie odnotowano dla lat 60., natomiast największe 
– dla lat 90. W latach 60. Ursynów był chłodniej-
szy w porównaniu z Okęciem, a od połowy lat 70. 
notowano już dodatnie różnice średnich rocznych 
wartości temperatury. 

6. Podobny charakter ma przebieg różnicy 
średniej temperatury minimalnej, której najmniej-
sze i ujemne wartości przypadają na dekadę 
1961–1970, a od połowy lat 70. notowano już 
wartości dodatnie. 

7. W przypadku różnicy temperatury śred-
niej maksymalnej zakres zmienności jest większy; 
przez cały okres pojawiają się zarówno wartości 
dodatnie, jak i ujemne. 

8. Odmienny przebieg mają różnice obli-
czone dla temperatury na stacji Bielany i Okęcie. 
Dla całego wielolecia wartości tych różnic są 
dodatnie, co oznacza, że Bielany są cieplejsze od 
Okęcia przez cały analizowany okres 1961–2010. 
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Rys. 2. Przebiegi różnicy temperatury powietrza między stacjami Ursynów i Okęcie  
oraz Bielany i Okęcie w okresie 1961–2010 

a – dla temperatury średniej rocznej (∆tU–O) i (∆tB–O), b – dla temperatury średniej rocznej maksymalnej (∆tmax U–O) i (∆tmax B–O),  
c – dla temperatury średniej rocznej minimalnej (tmin U–O) i (∆tmin B–O) 

The courses of the difference in the air temperature between the Ursynów and Okęcie stations,  
and the Bielany and Okęcie stations in the period 1961–2010 

a – for the annual mean temperature (∆tU–O) i (∆tB–O), b – for mean annual maximum temperature (∆tmax U–O) and (∆tmax B–O), 
c – for mean annual minimum temperature (∆tmin U–O) and (∆tmin B–O) 
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Rys. 3. Średnie wartości różnicy temperatury powietrza między stacjami Ursynów i Okęcie  
oraz Bielany i Okęcie w poszczególnych dekadach okresu 1961–2010 

a – dla temperatury średniej miesięcznej (∆tM U–O) i (∆tM B–O), b – dla temperatury średniej maksymalnej miesięcznej (∆tMmax U–O) 
i (∆tMmax B–O), c – dla temperatury średniej minimalnej miesięcznej (∆tMmin U–O) i (∆tMmin B–O) 

Average values of the difference of air temperature between the Ursynów and Okęcie stations, 
and the Bielany and Okęcie stations in the decades of the period 1961–2010 

a – for mean monthly temperature (∆tM U-O) and (∆tM B-O), b – for mean monthly maximum temperature (∆tMmax U-O)  
and (∆tMmax B-O), c – for mean monthly minimum temperature (∆tMmin U-O) and (∆tMmin B-O) 
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Summary 

The aim of the study is to present the influ-
ence of changes in urbanization on local climate 
by showing the variability of changes in long-
term air temperature at three meteorological 
stations located in Warsaw: Ursynów, Bielany 
and Okęcie. The Ursynów station was set up 
outside of the administrative boundary of the 
city, in the rural area and its surrounding which 
underwent changes as a result of urbanization 
during the fifty years’ period of 1961–2010. In 
the case of the stations Okęcie and Bielany, the 
changes to their surroundings were significantly 
less important. The meteorological data used in 
the work includes the average values of daily air 
temperature, and the values of maximum and 
minimum temperatures.  

The analysed data included: the average an-
nual temperature, average annual maximum 
temperature and average annual minimum tem-
perature courses at the Ursynów, Bielany and 
Okęcie stations from the period 1961–2010, as 
well as the courses of the difference in the air 
temperature between the Ursynów and Okęcie 
stations, between the Bielany and Okęcie sta-
tions, and finally the differences in annual ma-
ximum temperature and, annual minimum tem-
perature. Moreover, analysis was also conducted 
for the average values in the difference of air 
temperature between the stations Ursynów and 
Okęcie, Bielany and Okęcie in particular deca-
des of the period of 1961–2010 for the above-
mentioned characteristics of air temperature. 

The average air temperature in the period of 
1961–2010 for the three analyzed stations loca-
ted in Warsaw ranged from 8.1°C at Okęcie to 
8.6°C in Bielany. The difference in the tempera-
ture between the stations is the result of their 
location – they are all situated within the agglo-
meration, some distance away from the city cen-
ter, but the type of their surrounding is different 
in each case. The difference in air temperature 
concerns all the characteristics of the annual 
temperature: average, average maximum and 
average minimum. 

Statistically significant trends have been di-
scovered for all the analyzed stations; in the 
average annual temperature and average annual 
minimum for the stations Ursynów and Okęcie 
and in the average annual maximum for Bielany. 

 
 


