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WYBRANE WYNIKI POMIARÓW STRUMIENI TURBULENCYJNYCH NETTO 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH (PARY WODNEJ, DWUTLENKU WĘGLA  

I METANU) W CENTRUM ŁODZI W LATACH 2013–2015 

Selected results of the greenhouse gases turbulent net fluxes (water vapor, carbon  
dioxide and methane) measurements in the center of Łódź in the period 2013–2015 

WŁODZIMIERZ PAWLAK* 

Zarys treści. W pracy dokonano analizy czasowej zmienności turbulencyjnych strumieni netto trzech gazów cieplarnianych 
(pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi w okresie od lipca 2013 do sierpnia 2015 roku. Z przeprowadzonych 
pomiarów wynika, że w sezonowej i dobowej zmienności strumieni badanych gazów można zaobserwować zarówno podobień-
stwa, jak i różnice. Wszystkie mierzone strumienie turbulencyjne charakteryzowały się wyraźną zmiennością roczną. W przy-
padku strumienia pary wodnej maksimum obserwowane było w lecie, podczas gdy maksymalne wartości strumieni dwutlenku 
węgla i metanu pojawiały się w zimie. Ponadto strumienie cechowały się wyraźną zmiennością dobową, w przypadku pary 
wodnej najwyraźniej widoczną w lecie, a w przypadku pozostałych gazów w zimie. Ponieważ dwutlenek węgla i metan na 
terenach zurbanizowanych pochodzi głównie z emisji antropogenicznych, strumienie tych gazów odznaczały się również zmien-
nością tygodniową – wartości strumieni w weekendy były, zwłaszcza w przypadku dwutlenku węgla, wyraźnie niższe. Zmien-
ność taka nie została zaobserwowana w przypadku strumienia pary wodnej. 
Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, strumień turbulencyjny, teren zurbanizowany, centrum Łodzi 
 
Abstract. The study analyzes the temporal variability of net turbulent fluxes of three greenhouse gases (water vapor, carbon 
dioxide and methane) in the Łódź center between July 2013 and August 2015. The results of the measurements show that there 
are both similarities and differences in the seasonal and diurnal variability of the fluxes of these gases. All the measured net 
turbulent fluxes have been characterized by a clear annual variability. In the case of water vapor, the flux maximum was ob-
served in summer, while the maximum value of the flow of carbon dioxide and methane appeared in winter. Furthermore, all 
fluxes were characterized by a distinct diurnal course, in the case of water vapor clearly visible in summer and for the other gases 
in winter. Since carbon dioxide and methane in urban areas come mainly from anthropogenic emissions, the fluxes of these gases 
were also characterized by a weekly variability. The fluxes at weekends were significantly lower, especially in the case of carbon 
dioxide. Such variability has not been observed in the case of the water vapor flux. 
Key words: greenhouse gases, turbulent flux, urban area, center of Łódź 
 
 

Wstęp 

Wymiana gazów cieplarnianych pomiędzy 
podłożem a atmosferą jest jednym z najważniej-
szych procesów wpływających na klimat Ziemi. 
Ma on również bardzo istotne znaczenie z punk-
tu widzenia obserwowanych w ostatnich latach 
zmian klimatu. Wyniki prowadzonych od lat 
pomiarów świadczą o tym, że jednym z czynni-
ków odpowiedzialnych za globalne ocieplenie 
jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych  
w atmosferze (Ciais i in. 2013; Hartmann i in. 
2013). Precyzyjne pomiary czasowej zmienności 
stężenia oraz wymiany gazów ciepralnianych 

pomiędzy podłożem a atmosferą mają zatem  
kluczowe znaczenie dla zrozumienia ich roli  
w systemie klimatycznym. Pojawienie się na 
szerszą skalę, około 20 lat temu, odpowiednich 
przyrządów, umożliwiło rozwój badań nad tur-
bulencyjną wymianą gazów cieplarnianych po-
między podłożem a atmosferą (Burba, Anderson 
2010; Aubinet i in. 2012). Efektem tych pomia-
rów jest dość dobrze opisana zmienność stru-
mieni pary wodnej i dwutlenku węgla w różnych 
skalach czasowych oraz wyznaczenie zależności 
pomiędzy sposobem użytkowania powierzchni  
a intensywnością i kierunkiem wymiany. Wyniki 
te dotyczą jednak głównie terenów pokrytych ro-
ślinnością, w różnym stopniu użytkowanych 
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przez człowieka. Na obszarach zurbanizowanych 
tego typu badania przeprowadzono jedynie  
w kilkunastu miastach na świecie, co pozwoliło 
na uzyskanie wstępnych informacji o wpływie 
urbanizacji na czasową zmienność wymiany ga-
zów cieplarnianych (Grimmond, Oke 1991; Kuc  
i in. 2003; Zimnoch i in. 2010; Pawlak i in. 2011; 
Gioli i in. 2012; Nordbo i in. 2012; Ward i in. 
2013). Należy podkreślić, iż w dotychczasowych 
kampaniach pomiarowych koncentrowano się na 
wyznaczaniu strumienia ciepła utajonego jako 
składnika bilansu cieplnego powierzchni miejskiej, 
czego konsekwencją jest niewielka liczba opubli-
kowanych wyników długoterminowych pomiarów 
strumienia pary wodnej charakteryzującego proces 
parowania (Taha 1997; Fortuniak 2003; Offerle  
i in. 2006a; Loridan, Grimmond 2012; Järvi i in. 
2014). Z kolei turbulencyjna wymiana metanu 
pomiędzy podłożem a atmosferą jest procesem, 
który dopiero zaczyna być poznawany (Aubinet 
i in. 2012; Nicolini i in. 2013; Christen 2014). 
Stężenie tego gazu jest około 200 razy mniejsze 
w porównaniu z dwutlenkiem węgla, jednak ze 
względu na jego wysoki potencjał cieplarniany 
(Ciais i in. 2013; Hartmann i in. 2013) badania 
wymiany powinny być rozwijane równie inten-
sywnie, jak w przypadku pary wodnej i dwu-
tlenku węgla. Dotychczasowe pomiary koncen-
trowały się na terenach będących największymi 
naturalnymi źródłami metanu dla atmosfery, 
czyli na obszarach podmokłych oraz na polach 
ryżowych (Aubinet i in. 2012). Do chwili obec-
nej przeprowadzono zaledwie kilka krótkich 
kampanii pomiarowych na terenach zurbanizo-
wanych (Lowry i in. 2001; Gioli i in. 2012; 
O’Shea i in. 2012; Nicolini i in. 2013; Christen 
2014), podczas gdy miasto może być znaczącym 
źródłem emisji metanu dla atmosfery pochodzą-
cym m.in. ze spalania paliw kopalnych, kanali-
zacji czy wycieków z gazociągów (Wennberg  
i in. 2012; Nicolini i in. 2013; Phillips i in. 2013; 
Christen 2014). Liczba stacji wyposażonych  
w czujniki umożliwiające pomiar turbulencyjnego 
strumienia metanu na terenach miejskich jest 
zdecydowanie niewystarczająca, szczególnie  
w porównaniu z liczbą stacji rejestrujących wy-
mianę pary wodnej i dwutlenku węgla. 

Celem opracowania jest porównanie wyni-
ków pomiarów turbulencyjnej wymiany pary 
wodnej, dwutlenku węgla i metanu w centrum 
Łodzi. Ciągłe pomiary strumieni netto tych gazów 
prowadzone są w Katedrze Meteorologii i Kli-
matologii Uniwersytetu Łódzkiego od 2000 (para 
wodna), 2006 (dwutlenek węgla) oraz 2013 roku 
(metan) (Fortuniak 2003, 2010; Offerle i in. 

2006a, b; Pawlak i in. 2011; Siedlecki i in. 2010, 
2012; Fortuniak i in. 2013; Fortuniak, Pawlak 
2015). W opracowaniu skoncentrowano się na 
okresie od lipca 2013 do sierpnia 2015 roku, kiedy 
na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Li-
powej 81 w Łodzi mierzono równocześnie stru-
mienie wszystkich trzech wymienionych gazów. 

Stanowisko pomiarowe 

Łódź jest jednym z największych miast  
w Polsce. Jego powierzchnia wynosi około 295 
km2, a liczbę ludności szacuje się na około 706 
tys. Miasto położone jest na względnie płaskim 
terenie nachylonym ku południowemu zacho-
dowi (wysokość bezwzględna zmienia się od 
~280 do ~160 m n.p.m.). Najgęściej zabudowane 
centrum miasta obejmuje powierzchnię 80 km2, 
a różnice wysokości terenu w tej części nie prze-
kraczają 60 m. W bezpośrednim otoczeniu Łodzi 
nie ma dużych zbiorników wodnych, rzek oraz 
przeszkód orograficznych, co zdecydowanie uła-
twia prowadzenie badań klimatu miasta. Czynni-
kiem ułatwiającym prowadzenie pomiarów turbu-
lencyjnych strumieni masy i energii w Łodzi jest 
również brak typowego dla innych dużych miast  
w Polsce sektora centrum zabudowanego wysoki-
mi budynkami, wyraźnie przewyższającymi oko-
liczną zabudowę. Pomiary turbulencyjnych stru-
mieni netto pary wodnej FH2O, dwutlenku węgla 
FCO2 i metanu FCH4 prowadzone były w za-
chodniej części centrum miasta (51°47’N, 
19°28’E, rys. 1, 2), na obszarze o największej 
gęstości zaludnienia, sięgającej 17,2 tys. osób na 
km2. Średni odsetek powierzchni sztucznych (bu-
dynki, chodniki, ulice, place itd.) w tej części mia-
sta sięga 62%, pozostała część to powierzchnie 
pokryte roślinnością, przy czym jedynie 10% to 
drzewa (Kłysik 1998). 

Roślinność rozmieszczona jest nierówno-
miernie, w postaci trawników oraz drzew rosną-
cych wzdłuż kanionów ulicznych. W bezpośred-
nim otoczeniu punktu pomiarowego przeważają 
3–5 piętrowe budynki o wysokości 15–20 m, 
zbudowane głównie w XX wieku. Większość  
z nich charakteryzuje się płaskimi dachami po-
krytymi czarną papą lub blachą. Gęstość zabu-
dowy na północ oraz wschód od punktu pomia-
rowego jest w porównaniu z sektorami połu-
dniowym i zachodnim o około 10–20% większa 
(rys. 2). Drzewa rosnące w okolicy są głównie 
liściaste, a ich wysokość z reguły nie przekracza 
wysokości budynków, co w efekcie daje dobrze 
wykształconą warstwę dachową o średniej 
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Rys. 1. Maszt pomiarowy turbulencyjnych strumieni netto gazów cieplarnianych w centrum Łodzi 

Measurement tower of the greenhouse gases net turbulent fluxes in the center of Łódź 

 

 
 fot. W. Pawlak Google 

Rys. 2. Zestaw pomiarowy turbulencyjnych strumieni netto gazów cieplarnianych (a) oraz obszar źródłowy  
strumieni wyznaczony metodą Schmida dla stratyfikacji chwiejnej (b) 

białe linie oznaczają zasięg obszaru źródłowego strumieni z P = 25, 50, 75 i 90%,  
czarne linie przerywane oznaczają odległości 250, 500, 750 i 1000 metrów od stanowiska pomiarowego 

Measurement set of greenhouse gases net turbulent fluxes (a) and source area of fluxes calculated  
with Schmid’s method for unstable conditions (b) 

white lines indicate range of source area with P = 25, 50, 75 and 90%, black dashed lines indicate 250, 500, 750  
and 1000 m distances from the measurement site 

 
wysokości 11 m. W otoczeniu centrum znajdują 
się  dzielnice przemysłowe oraz mieszkaniowe  
z wysokimi, 10–12 piętrowymi, budynkami lub  
z luźną zabudową domów jednorodzinnych. Sta-
nowisko pomiarowe turbulencyjnej wymiany 
masy, energii i pędu funkcjonuje w zachodniej 

części Łodzi od 2000 roku (Offerle i in. 2006a, b; 
Pawlak i in. 2011; Fortuniak i in. 2013; Fortuniak, 
Pawlak 2015), ale strumienie metanu badane są 
od lipca 2013 roku, kiedy istniejące stanowisko 
pomiarowe strumieni ciepła jawnego oraz pary 
wodnej i dwutlenku węgla zostało wyposażone  
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w czujnik fluktuacji stężenia metanu w powietrzu 
atmosferycznym umożliwiający pomiary z wyso-
ką częstotliwością. Zestaw pomiarowy umiesz-
czony został na maszcie na wysokości z = 37 
metrów (rys. 1), co przy średniej wysokości za-
budowy rzędu 11 m, pozwala na przyjęcie zało-
żenia, iż pomiary prowadzone są wewnątrz war-
stwy stałych strumieni powyżej warstwy tarcia. 

Na podstawie danych uzyskanych w bada-
nym okresie oszacowano obszar źródłowy stru-
mieni turbulencyjnych (rys. 2). W tym celu zasto-
sowano metodę Schmida (Schmid 1994), a do 
analizy wykorzystano wszystkie dostępne dane. 
Analizę przeprowadzono dla warunków stratyfi-
kacji chwiejnej w godzinach południowych od 
10.00 do 14.00. Znaczna wysokość, na jakiej 
zainstalowano czujniki pomiarowe, dała w efek-
cie duży obszar źródłowy strumieni. W omawia-
nym okresie, w zależności od kierunku wiatru, 
sięgał on od 250 do 750 m od stanowiska pomia-
rowego (rys. 2). Badany fragment centrum miasta 
to gęsta sieć kanionów ulicznych udostępnionych 
dla ruchu samochodowego, czyli jednego z naj-
ważniejszych źródeł gazów cieplarnianych dla 
troposfery. Spalanie paliw kopalnych w silnikach 
dostarcza pary wodnej, dwutlenku węgla oraz 
metanu, ponieważ spalanie zwykle ma charakter 
niecałkowity. Ponadto w otoczeniu punktu po-
miarowego funkcjonuje gęsta sieć dystrybucji 
gazu ziemnego, której nieszczelności prowadzą 
do emisji metanu do troposfery. Innym źródłem 
tego gazu jest też gęsta sieć kanalizacyjna. 

Metoda 

Pomiary turbulencyjnych strumieni netto pa-
ry wodnej, dwutlenku węgla i metanu zreali-
zowano za pomocą standardowego zestawu po-
miarowego. Podstawowym elementem był ane-
mometr ultradźwiękowy RMYoung model 81000 
(RMYoung, Traverse City, Michigan, USA), 
umożliwiający pomiar fluktuacji pionowej skła-
dowej prędkości wiatru. Stanowisko wyposażono 
również w czujniki fluktuacji stężeń pary wodnej 
i dwutlenku węgla LI7500 Infra Red CO2/H2O 
Open Path Analyzer oraz metanu LI-7700 (Li-cor, 
Lincoln, Nebraska, USA). System pomiarowy 
został zawieszony około 1 m poniżej szczytu 
masztu (rys. 2). Na poziomym ramieniu, po połu-
dniowo-wschodniej stronie masztu, w odległości 
około 60 cm od masztu umieszczono głowicę 
LI7500, a następnie w odległości 20 cm zainsta-
lowano głowicę anemometru ultradźwiękowego. 
Czujnik metanu LI7700 zainstalowano na dodat-

kowym ramieniu, nieco niżej, tak, aby środek 
jego ścieżki pomiarowej, która jest około cztery 
razy dłuższa od ścieżek LI7500 i anemometru 
ultradźwiękowego, był na podobnym poziomie.  

Wszystkie wymienione czujniki mierzyły 
fluktuacje parametrów z częstotliwością 10 Hz. 
Tuż przed rozpoczęciem pomiarów, w lipcu 2013 
roku, czujnik fluktuacji H2O i CO2 został wykali-
browany (ustalono wartości zero i span). Anali-
zator stężenia metanu zainstalowano tuż po jego 
zakupie, zatem zero i span zostały ustalone przez 
producenta. Oba czujniki oraz anemometr ultra-
dźwiękowy były czyszczone w przybliżeniu raz 
na miesiąc, przy czym wymagał tego przede 
wszystkim czujnik metanu, którego lustra okazały 
się bardzo podatne na zabrudzenia (zanieczysz-
czenia powietrza, odchody ptaków, osady atmos-
feryczne, wysychające krople opadów czy top-
niejące płatki śniegu). Producent wyposażył przy-
rząd w system podgrzewający lustra i przeciw-
działający zamarzaniu produktów kondensacji 
oraz system czyszczący, który za pomocą pompy 
podawał płyn czyszczący na dolne lustro, w prak-
tyce jednak, zwłaszcza jesienią i zimą, okazało się 
to niewystarczające. Zdarzały się sytuacje, na 
przykład w dniach z wilgotnością powietrza sięga-
jącą 100%, kiedy siła sygnału spadała o kilkadzie-
siąt procent w ciągu zaledwie kilku godzin. We-
dług producenta przyrządu sytuacja, w której siła 
sygnału (wskaźnik RSSI – Relative Signal Strength 

Indicator) jest mniejsza niż 10% wskazuje, iż 
ścieżka pomiarowa została zablokowana przez 
czynniki zewnętrzne. W trakcie pomiarów zdecy-
dowano się jednak zaostrzyć to kryterium i do 
wyliczania strumieni wybierano wartości fluktuacji 
metanu zaobserwowane, gdy RSSI > 20%. Dane 
fluktuacji pionowej składowej prędkości wiatru 
oraz stężenia pary wodnej i metanu rejestrowane 
były przez datalogger CR21X (Campbell Scienti-
fic, Logan, Utah, USA) z tym samym krokiem 
czasowym. Stanowisko pomiarowe wyposażono 
także w czujniki rejestrujące ogólne warunki me-
teorologiczne (temperatura i wilgotność powie-
trza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość 
wiatru, komponenty bilansu promieniowania, 
opad). Dane te rejestrowane były co 10 minut 
przez datalogger CR10X (Campbell Scientific, 
Logan, Utah, USA) i wraz z danymi szybko-
zmiennymi archiwizowane na komputerze PC. 
Strumienie turbulencyjne metanu wyliczano za 
pomocą autorskiego oprogramowania napisanego 
w języku Fortran 77. 

Strumienie netto pary wodnej, dwutlenku 
węgla oraz metanu wyznaczane były wprost  
z definicji jako kowariancje fluktuacji pionowej 
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prędkości wiatru i fluktuacji stężenia gazów  
w powietrzu (Stull 1988; Lee i in. 2005; Foken 
2008; Burba, Anderson 2010; Fortuniak 2010; 
Aubinet i in. 2012):  

''2 qwOFH = , (1) 

'' 22 COρwFCO = , (2) 

'' 44 CHρwFCH = , (3) 

gdzie wʹ oraz qʹ, ρCO2ʹ i ρCH4ʹ oznaczają odpo-
wiednio, fluktuacje pionowej składowej prędkości 
wiatru oraz stężenia pary wodnej, dwutlenku 
węgla i metanu w powietrzu. Strumień dodatni 
oznacza turbulencyjny transport gazu do tropo-
sfery, a ujemny – jego pobór przez powierzchnię 
miejską. W trakcie obliczeń zastosowano uśred-
nianie blokowe, jako okres uśredniania przyjęto  
1 godzinę. Ponieważ pomiary prowadzone były 
na znacznej wysokości, krótszy okres uśredniania 
mógłby spowodować niedoszacowanie strumieni 
(Pawlak i in. 2011). Podczas obliczeń zastoso-
wano wszystkie konieczne procedury i poprawki. 
Odrzucono dane o nierzeczywistych wartościach, 
przeprowadzono procedurę spike detection, zasto-
sowano podwójną rotację układu współrzędnych 
wiatru oraz wyeliminowano wpływ separacji 
czujników poprzez maksymalizację kowariancji 
w przedziale ±2 s (Fortuniak 2010). Skorygowano 
temperaturę soniczną ze względu na wilgotność 
powietrza (Fortuniak 2010) oraz dodano po-
prawkę WPL (Webb i in. 1980). Wprowadzono 
również zalecane przez producenta czujnika me-
tanu poprawki związane z wpływem temperatury 
i wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosfe-
rycznego na pomiar stężenia metanu (LI7700 
instruction manual). Przeprowadzono szczegó-
łową kontrolę jakości obliczonych strumieni,  
w której skoncentrowano się przede wszystkim na 
ocenie stacjonarności danych. Zastosowano trzy 
różne testy (Fortuniak 2010; Pawlak i in. 2011),  
a w trakcie oceny jakości danych przyjęto kryte-
rium spełnienia warunku stacjonarności, jeżeli 
potwierdzał to co najmniej jeden z testów. Wyjąt-
kiem był strumień metanu, w przypadku którego 
zastosowano kryterium zaostrzone, klasyfikujące 
dane jako nadające się do dalszej analizy tylko  
i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie trzy testy po-
twierdziły spełnienie warunku stacjonarności. 
Kryterium łagodniejsze nie spełniło w tym przy-
padku oczekiwań, ponieważ akceptowałoby wiele 
danych o nierealnie wysokich dodatnich warto-
ściach oraz znaczną ilość strumieni FCH4 o wy-

sokich wartościach ujemnych, których istnienie 
trudno jest fizycznie wytłumaczyć. Restrykcyjna 
ocena danych z jednej strony zmniejszyła liczbę 
danych nadających się do dalszej analizy, ale 
dzięki temu ograniczono do minimum niepew-
ność co do ich jakości. 

Wyniki 

Dwuletnie pomiary turbulencyjnych stru-
mieni netto gazów cieplarnianych ujawniły sze-
reg cech charakterystycznych wymiany pary 
wodnej, dwutlenku węgla i metanu w systemie 
miasto-troposfera. Przede wszystkim, niezależ-
nie od pory roku, zaobserwowano zdecydowaną 
przewagę dodatnich wartości FH2O, FCO2  
i FCH4. Odsetek dodatnich wartości wyniósł  
w okresie badawczym odpowiednio 94,6%, 
92,0% oraz 93,7%. Oznacza to, że niezależnie 
od pory roku centrum Łodzi było źródłem gazów 
cieplarnianych dla atmosfery. Inną cechą charak-
terystyczną czasowej dynamiki strumieni pary 
wodnej, dwutlenku węgla i metanu była ich wy-
raźna zmienność roczna (rys. 3), która tylko  
w przypadku FH2O była zgodna z przebiegiem 
temperatury powietrza. Wymiana pary wodnej 
na terenie zurbanizowanym determinowana jest 
w większości przez procesy naturalne (takie jak 
np. parowanie, Fortuniak 2010), dlatego mak-
symalne wartości strumieni pary wodnej obser-
wowane były w ciepłej połowie roku, przede 
wszystkim w lecie. Średnie wartości strumieni 
przekraczały wtedy 0,8 mmol·m–2·s–1 (rys. 3). 

Maksymalne wartości strumieni dwutlenku 
węgla i metanu zaobserwowano w chłodnej porze 
roku, przede wszystkim zimą (rys. 3). Najwyższe 
średnie wartości strumieni przekraczały wtedy  
8 µmol·m–2·s–1 (FCO2) oraz 40 nmol·m–2·s–1 

(FCH4). Strumienie tych gazów w centrum miasta 
są determinowane głównie przez emisje o cha-
rakterze antropogenicznym (Nicolini i in. 2013; 
Christen 2014), dlatego zimowe maksima były 
efektem spalania paliw kopalnych w silnikach 
samochodów, podczas ogrzewania mieszkań oraz 
wycieków metanu z sieci gazowniczych. Naj-
mniej intensywną wymianę pary wodnej zaob-
serwowano zimą, kiedy parowanie było najmniej-
sze, a średnie wartości FH2O spadały poniżej 
0,4 mmol·m–2·s–1. Z kolei minimalne wartości 
FCO2 i FCH4 pojawiały się w ciepłej połowie 
roku (średnie wartości sięgały odpowiednio 4–6 
µmol·m–2·s–1 oraz 20 nmol·m–2·s–1). Za przyczynę 
można uznać procesy biologiczne prowadzące do 
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Rys. 3. Średnie miesięczne wartości temperatury powietrza oraz turbulencyjnych strumieni  netto pary wodnej 
(FH2O), dwutlenku węgla (FCO2) i metanu (FCH4) w centrum Łodzi w okresie lipiec 2013 – sierpień 2015 

Mean monthly values of the air temperature and net turbulent fluxes of water vapor (FH2O), carbon dioxide 
(FCO2) and methane (FCH4) in the center of Łódź in the period July 2013 – August 2015 

 
poboru dwutlenku węgla przez rośliny podczas 
fotosyntezy, zmniejszony ruch samochodowy  
w otoczeniu stacji (zwłaszcza podczas wakacji) 
oraz brak ogrzewania mieszkań. W przypadku 
metanu będą to mniej intensywne wycieki metanu 
z sieci gazowniczych, ze względu na obniżone 
ciśnienie gazu ziemnego w instalacjach w ciepłej 
porze roku. Istotną rolę mogą odgrywać również 
procesy utleniania metanu podczas reakcji foto-
chemicznych (Christen 2014), których intensyw-
ność wzrasta wraz z temperaturą powietrza. 
Rys. 4 przedstawia średnie dobowe przebiegi 
strumieni pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu 
w centrum Łodzi obliczone dla całego okresu 
badawczego oraz dla lata i zimy. 

Każdy z badanych strumieni charakteryzował 
się wyraźnym średnim przebiegiem dobowym  

z maksimum w ciągu dnia i minimalnymi warto-
ściami w nocy. Średnie wartości strumieni, nieza-
leżnie od godziny, były dodatnie, zatem badany 
fragment centrum Łodzi był źródłem pary wod-
nej, dwutlenku węgla i metanu dla atmosfery. 
Maksymalne wartości FH2O w ciągu doby ob-
serwowane były w południe, kiedy sięgały prawie  
1,5 mmol·m–2·s–1. W nocy intensywność wymia-
ny malała do około 0,2–0,3 mmol·m–2·s–1. Śred-
nie przebiegi strumieni netto dwutlenku węgla  
i metanu charakteryzowały się z kolei dwoma 
wyraźnymi maksimami w godzinach przedpołu-
dniowych oraz po południu i wieczorem. Taką 
zmienność należy wiązać z dobową zmiennością 
opisanych wcześniej źródeł emisji wymienionych 
gazów. Popołudniowe maksimum FCO2 (rzędu 
10 µmol·m–2·s–1) było o około 2 µmol·m–2·s–1 
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Rys. 4. Średnie dobowe przebiegi turbulencyjnych strumieni netto pary wodnej (FH2O), dwutlenku  
węgla (FCO2) i metanu (FCH4) w centrum Łodzi w okresie lipiec 2013 – sierpień 2015 

Mean diurnal courses of net turbulent fluxes of water vapor (FH2O), carbon dioxide (FCO2)  
and methane (FCH4) in the center of Łódź in the period July 2013 – August 2015 

 
wyższe od przedpołudniowego, a wartości w go-
dzinach południowych były około dwukrotnie 
większe od nocnych. W przypadku strumienia 
FCH4 zaobserwowano podobne wartości obu 
maksimów (rzędu 40 nmol·m–2·s–1), a wartości 
południowe był zbliżone do nocnych i sięgały 
25–27 nmol·m–2·s–1. Średnie dobowe przebiegi 
różniły się w porach roku, co było efektem 
zmienności rocznej wymiany badanych gazów 
cieplarnianych (rys. 4). Bez względu na porę 
roku strumień FH2O charakteryzował się jednym 
maksimum w ciągu dnia, było ono jednak około 
pięć razy wyższe latem niż zimą. Średnie do-
bowe wartości FCO2, niezależnie od pory roku, 
charakteryzowały się dwoma maksimami, przy 
czym zimą maksimum popołudniowo-wieczorne 
jeszcze wyraźniej dominowało nad przedpołu-
dniowym. Latem wartości południowe FCO2 
były najniższymi w ciągu doby, co było efektem 
poboru dwutlenku węgla z powietrza przez ro-
ślinność miejską podczas fotosyntezy, niwelu-
jącą w znacznym stopniu emisję o charakterze 
antropogenicznym. Najwyższe średnie wartości 
FCH4 odnotowano zimą i, podobnie jak w przy-
padku FCO2, maksimum popołudniowo-wie-
czorne było zdecydowanie wyższe od przedpo-
łudniowego (rzędu 70 nmol·m–2·s–1). 

Ponieważ turbulencyjna wymiana gazów 
cieplarnianych w mieście związana jest z ich 
emisjami o charakterze antropogenicznym, na-
leży zadać pytanie o istnienie tygodniowej 
zmienności strumieni. Charakteryzuje się ona 
obniżonymi wartościami strumieni w weekendy 

w porównaniu z dniami roboczymi i rozpoznano 
ją w przypadku FCO2 w kilku miastach świata 
(Gioli i in. 2012; Nordbo i in. 2012; Christen 
2014). Od początku pomiarów w 2006 roku 
zmienność tygodniową FCO2 zaobserwowano 
także w Łodzi (Pawlak i in. 2011) i pojawiła się 
ona również w omawianym wieloleciu 2013–
2015 (rys. 5). W skali roku, średnio w ciągu 
dnia, strumień FCO2 jest od dwóch do czterech 
razy wyższy w dniach roboczych w porównaniu 
z weekendami.  

Tygodniową zmienność zaobserwowano 
również w przypadku strumienia metanu, jednak 
różnice nie są tak wyraźne jak w przypadku 
strumienia dwutlenku węgla (rys. 5). Z kolei 
strumienie pary wodnej mają podobne wartości 
niezależnie od dnia tygodnia (rys. 5). Średnia 
dobowa wymiana netto dwutlenku węgla była  
w okresie badawczym niższa w weekendy pra-
wie o 38%, a metanu nieco ponad 7% (tab. 1). 

Na podstawie średnich dobowych przebiegów 
badanych gazów cieplarnianych obliczonych dla 
każdego miesiąca wyznaczono wymianę netto 
metanu w kolejnych miesiącach okresu ba-
dawczego (rys. 6). W zmienności strumieni mie-
sięcznych zaznacza się oczywiście wyraźna 
zmienność roczna, zgodna (FH2O) lub przeciwna 
do zmian temperatury powietrza (FCO2 i FCH4). 
Maksymalne, letnie wartości miesięcznego stru-
mienia netto pary wodnej sięgały powyżej  
40 kg·m–2·mies–1, podczas gdy zimą spadały do  
10 i mniej kg·m–2·mies–1. 
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Rys. 5. Średnie dobowe przebiegi strumieni netto pary wodnej (FH2O), dwutlenku węgla (FCO2)  

i metanu (FCH4) obliczone w dniach roboczych i podczas weekendów w centrum Łodzi  
w okresie lipiec 2013 – sierpień 2015 

Mean diurnal courses of net turbulent fluxes of water vapor (FH2O), carbon dioxide (FCO2)  
and methane (FCH4) calculated for working days and weekends in the center of Łódź  

in the period July 2013 – August 2015 

 
Tabela 1 

Średnia dobowa wymiana netto pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu w dniach roboczych  
oraz podczas weekendów w centrum Łodzi w okresie od lipca 2013 do sierpnia 2015 

Mean daily net exchange of water vapor, carbon dioxide and methane during working days  
and weekends in the center of Łódź in the period July 2013 – August 2015 

 Dni robocze/ 
working days 

Weekendy/ 
weekends 

% 
 

FH2O [kg·m–2·d–1] 1,10 1,11 +0,9 

FCO2 [g·m–2·d–1] 30,81 19,20 –37,7 

FCH4 [mg·m–2·d–1] 45,80 42,56 –7,1 

 
 
Ze względu na mniejsze stężenie pozostałych 

gazów w powietrzu ich wymiana była mniej in-
tensywna. Maksymalne wartości miesięczne 
strumienia FCO2 przekraczały w chłodnej poło-
wie roku 1 kg·m–2·mies–1, podczas gdy w ciepłej 
spadały poniżej 0,6 kg·m–2·mies–1. Należy podkre-
ślić dużą zmienność wartości strumieni netto FCO2 
z roku na rok, co trzeba wiązać ze zdecydowanie 
odmiennymi warunkami termicznymi. Na przykład 
stosunkowo ciepły grudzień 2013 roku spowodo-
wał obniżenie emisji antropogenicznego dwutlen-
ku węgla i miesięczna wymiana tego gazu wynio-
sła jedynie około 0,7 kg·m–2·mies–1. Rok później 
strumień ten był już prawie dwukrotnie wyższy  
(1,2 kg·m–2·mies–1, rys. 6). Z kolei maksymalne 
wartości strumienia netto metanu przekraczały  
w zimie 2 g·m–2·mies–1, podczas gdy w ciepłej po-

łowie roku często spadały poniżej 1 g·m–2·mies–1. 
Wymiana metanu jest zatem wielokrotnie niższa 
w porównaniu z wymianą dwutlenku węgla, nie 
należy jednak zapominać o zdecydowanie wyż-
szym potencjale cieplarnianym tego gazu (Ciais  
i in. 2013; Hartmann i in. 2013). 

Miesięczna wymiana turbulencyjnych stru-
mieni netto badanych gazów cieplarnianych wy-
raźnie korelowała ze zmiennością średniej tempe-
ratury miesięcznej powietrza (rys. 7). Najsilniejszy 
związek miał miejsce w przypadku strumienia pary 
wodnej, gdzie współczynnik determinacji R2 sięgał 
prawie 0,8. Podobnie silny związek zaobserwowa-
no w przypadku strumienia metanu (R2 = 0,73),  
a najsłabszy dla strumienia dwutlenku węgla  
(R2 = 0,55). 
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Rys. 6. Miesięczna turbulencyjna wymiana netto pary wodnej (FH2O), dwutlenku węgla (FCO2) 
i metanu (FCH4) w centrum Łodzi w okresie lipiec 2013 – sierpień 2015 

Monthly net turbulent exchange of water vapor (FH2O), carbon dioxide (FCO2)  
and methane FCH4 in the center of Łódź in the period July 2013 – August 2015 

 
 
 
 

 

Rys. 7. Miesięczna turbulencyjna wymiana netto pary wodnej (FH2O), dwutlenku węgla (FCO2)  
i metanu (FCH4) w funkcji temperatury powietrza w centrum Łodzi w okresie lipiec 2013 – sierpień 2015 

Monthly net turbulent exchange of water vapor (FH2O), carbon dioxide (FCO2) and methane (FCH4) 
in relation with air temperature in the center of Łódź in the period July 2013 – August 2015 
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Wnioski 

Ponad dwuletnie pomiary turbulencyjnych 
strumieni netto pary wodnej FH2O, dwutlenku 
węgla FCO2 i metanu FCH4 przeprowadzone  
w centrum Łodzi w okresie od lipca 2013 do 
sierpnia 2015 roku dostarczyły informacji doty-
czących zmienności czasowej turbulencyjnej 
wymiany gazów cieplarnianych pomiędzy po-
wierzchnią miasta i atmosferą. Wyniki pomia-
rów wykazały przede wszystkim, że badany 
fragment centrum Łodzi stanowi źródło wszyst-
kich trzech badanych gazów dla atmosfery. Inną 
cechą wskazującą na podobieństwo w zmienno-
ści czasowej wymienionych gazów cieplarnia-
nych jest roczny przebieg ich wymiany, przy 
czym maksima wymiany pary wodnej oraz dwu-
tlenku węgla i metanu obserwowane są w innych 
porach roku. Inne cechy, takie jak zmienność 
dobowa, a zwłaszcza tygodniowa, wykazują już 
szereg różnic (jedno maksimum dobowe FH2O 
w porównaniu z dwoma dla FCO2 i FCH4, od-
mienna skala różnic strumieni w dniach tygo-
dnia, od bardzo wyraźnych w przypadku FCO2, 
do braku dla FH2O). 

Na chwilę obecną możliwości porównania  
i weryfikacji większości z uzyskanych wyników 
z innymi miastami są mocno ograniczone. Doty-
czy to przede wszystkim strumienia pary wodnej 
oraz metanu. Mimo, iż badania nad turbulen-
cyjną wymianą pary wodnej na terenach zurba-
nizowanych prowadzone są od co najmniej kil-
kunastu lat (Aubinet i in. 2012), koncentrują się 
one na analizach wymiany ciepła utajonego do 
celów bilansowania ciepła w systemie mia-
sto/atmosfera. Wyniki długoterminowych po-
miarów FH2O, czyli parowania oraz emisji an-
tropogenicznych pary wodnej w mieście, należą 
do rzadkości. Z kolei pomiary strumieni metanu 
realizowane są w miastach od niedawna (Nico-
lini i in. 2013; Christen 2014), czego efektem 
jest brak opublikowanych wyników pomiarów 
dłuższych niż trzy miesiące. Jedyne tego typu 
kampanie pomiarowe przeprowadzono we Flo-
rencji (Gioli i in. 2012) oraz w Londynie 
(O’Shea i in. 2012). W obu przypadkach uzy-
skane wyniki wskazują, iż wymiana turbulen-
cyjna netto metanu w Łodzi była 4–5 razy 
mniejsza. Tego typu wyniki umożliwiają jednak 
tylko bardzo ogólne porównania, a krótkie okre-
sy badawcze uniemożliwiają dalsze analizy. 
Niemożliwe jest również porównanie wymiany 
rocznej, a przy braku pomiarów w innych mia-
stach trudno o poszukiwanie relacji pomiędzy 

intensywnością wymiany metanu w ciągu roku, 
a parametrem w ogólny sposób charakteryzują-
cym badany fragment miasta. Tego typu zależ-
ność znaleziono dla strumienia dwutlenku wę-
gla, którego zmienność czasowa jest w chwili 
obecnej najlepiej poznana. Wymiana roczna 
dwutlenku węgla jest zdecydowanie bardziej 
intensywna w dzielnicach o bardzo wysokim 
odsetku powierzchni sztucznych i niewielkiej 
ilości zieleni (centra miast). Zaobserwowane  
w Łodzi cechy zmienności rocznej oraz wymia-
ny miesięcznej mają podobny charakter do re-
zultatów badań uzyskanych w innych miastach, 
takich jak Tokio, Londyn, Baltimore, Bazylea 
czy Melbourne (Aubinet i in. 2012; Nordbo i in. 
2012). Dotyczy to chociażby zmienności rocz-
nej, podwójnego maksimum w zmienności do-
bowej czy różnic turbulencyjnej wymiany dwu-
tlenku węgla w zależności od dnia tygodnia.  
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Summary 

Research into the temporal and spatial va-
riability of the exchange of greenhouse gases 
(GHG) between the ecosystem and the atmo-
sphere is currently one of the most important 
problems of climatology and other environmen-
tal sciences. The presence of greenhouse gases 
in the air determines the persistence of the effect 

of global warming, and therefore affects the 
radiation balance of the planet. The concentra-
tions of greenhouse gases in the air are not con-
stant in time, and their increase observed since 
the beginning of the industrial era is highlighted 
as one of the factors responsible for global war-
ming. Therefore, it is of vital significance for the 
studies of climate and its changes to conduct the 
measurements of GHG concentrations and ex-
changes with the greatest possible accuracy. The 
intensity and direction of the exchange of water 
vapor, carbon dioxide and methane, as well as 
other greenhouse gases, depend on a number of 
factors, one of the most important of which is 
the type of the ecosystem (e.g. vegetation type) 
and the manner of its use by man. A specific 
place in the mosaic of the globe’s landscapes is 
occupied by cities, where an equally important 
role, often crucial for the intensity of the green-
house gas exchange, is played by anthropogenic 
processes. The aim of this study is to compare 
the temporal variability of three different green-
house gases between the center of Łódź and the 
atmosphere. Although the measurements of the 
turbulent exchange of mass, energy and momen-
tum have been conducted in Łódź since 2000 
(Offerle et al. 2006a, b; Pawlak et al. 2011; For-
tuniak et al. 2013; Fortuniak, Pawlak 2015), the 
study focuses on the period from July 2013 to 
September 2015, when the measurement station 
was equipped with a sensor of methane fluctu-
ations, and the fluxes of water vapor, carbon 
dioxide and methane were measured at the same 
time.  

The measurements of turbulent fluxes of 
water vapor FH2O, carbon dioxide FCO2 and 
methane FCH4 were taken in the western part of 
the center of Łódź. A factor making it easier to 
take measurements of turbulent fluxes of mass 
and energy in the city center is that in Łódź the 
buildings are relatively uniform in height and, 
unlike other large cities in Poland, the city does 
not have a standard central sector of tall buil-
dings, clearly towering over the urban canopy 
layer. The average percentage of artificial surfa-
ces in this part of town reaches 62%, the rema-
ining part being covered with vegetation. The 
measurements were performed using a standard 
measuring set consisting of an ultrasonic ane-
mometer and a water vapor, carbon dioxide and 
methane fluctuation sensors. The fluxes of water 
vapor, carbon dioxide and methane were deter-
mined directly by definition as the covariance of 
the vertical wind velocity fluctuations and the 
concentrations of greenhouse gases. During the 
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calculations, all necessary procedures and cor-
rections were applied. Using Schmid’s method, 
the source area of turbulent fluxes was estima-
ted. The considerable height at which the sensors 
were installed resulted in a large flux source area 
which, depending on the wind direction, reached 
a distance of 250 to 750 m from the measure-
ment station. 

More than two years of measurements of net 
turbulent fluxes of water vapor, carbon dioxide 
and methane carried out in the city center during 
the period from July 2013 to August 2015 provi-
ded information on the temporal variability of 
the turbulent exchange of greenhouse gases be-
tween the surface and atmosphere of the city. 

Measurement results show, first of all, that the 
center of Łódź is the source of all the three gre-
enhouse gases in the atmosphere. Another fe-
ature indicating the similarity in the temporal 
variability of the fluxes is their annual courses. It 
should be emphasized that the maxima of the 
water vapor, carbon dioxide and methane net 
exchange is observed during different seasons. 
Other features, such as diurnal and especially 
weekly variations, show differences (one daily 
maximum of FH2O in comparison with FCO2 
and FCH4, different scale of differences in fluxes 
registered during days of the week, from signifi-
cant for FCO2, to the lack for FH2O). 

 
 


