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MIEJSKA WYSPA CIEPŁA W WARSZAWIE 
– PRÓBA OCENY Z WYKORZYSTANIEM LOCAL CLIMATE ZONES 

Urban heat island in Warsaw – an attempt at assessment  
with the use of Local Climate Zones method 

MAGDALENA KUCHCIK*, PAWEŁ MILEWSKI* 

Zarys treści. Analiza zróżnicowania zjawiska miejskiej wyspy ciepła (MWC) w Warszawie, w latach 2011–2012, oparta jest 
na wynikach pomiarów pozyskanych z sieci monitoringu warunków termicznych w aglomeracji warszawskiej prowadzonej 
przez IGiPZ PAN i uzupełnianej danymi innych operatorów (łącznie 29 punktów). Głównym celem artykułu jest próba ana-
lizy natężenia miejskiej wyspy ciepła w Warszawie w kontekście typów klimatu lokalnego, tzw. Local Climate Zones. Śred-
nie roczne natężenie MWC w centrum miasta wynosi 2,5°C (LCZ 2), wśród zabudowy mieszkaniowej wysokiej waha się od 
1,2 do 1,7°C (LCZ 4), a w osiedlach mieszkaniowych średniej wysokości (LCZ 5) zmienia się od 0,6 do 1,7°C. Z kolei pod-
miejska zabudowa rozproszona jest zazwyczaj chłodniejsza w porównaniu ze stacją referencyjną. Natężenie MWC zależy od 
odległości od centrum miasta, z którą wiążą się zmiany rodzaju i gęstości zabudowy. 
Słowa kluczowe: intensywność miejskiej wyspy ciepła, użytkowanie terenu, Warszawa 
 
Abstract. The analysis of the urban heat island (UHI) in Warsaw over the years 2011–2012 has been conducted on the basis 
of the monitoring network of thermal conditions in the Warsaw metropolitan area operated by IGSO PAS. It comprises 
28 stations complemented by 1 station of the Institute of Meteorology and Water Management. The main objective of the 
paper is to attempt to analyse the intensity of UHI in Warsaw with the use of the Local Climate Zones method. The yearly 
average UHI intensity in the city centre is 2.5°C (LCZ compact midrise), within the open high-rise it varies from 1.2°C to 
1.7°C (LCZ 4), within the open midrise it deviates from 0.6°C to 1.7°C (LCZ 5). Sparsely built areas in the suburbs are usu-
ally cooler than the reference station. The intensity of UHI depends strongly on the distance from the city centre, which 
determines also the type and density of buildings.  
Key words: urban heat island intensity, land use, Warsaw 
 
 

Wprowadzenie 

Miejska wyspa ciepła jest lokalnym zjawi-
skiem klimatycznym występującym powszechnie 
w obszarach miejskich. Polega ono na znacznym 
podwyższeniu temperatury w mieście w stosunku 
do otaczających terenów peryferyjnych. Od lat 
znane są mechanizmy jej powstawania (Oke 
1982, 1987), różne typy (Kłysik, Fortuniak 
1999; Arnfield 2003) oraz warunki atmosfe-
ryczne przy jakich osiąga największe natężenie 
(Wawer 1997; Błażejczyk 2002). W ostatnich 
latach, wraz z technologicznym rozwojem in-
strumentów pomiarowych i obliczeniowych, co-
raz więcej prac dotyczy zróżnicowania wnętrza 
miejskiej wyspy ciepła (Fortuniak 2003; Ali-
Toudert, Mayer 2007; Lindberg i in. 2013). Zja-

wisko obserwowane jest w dużych miastach na 
całym świecie (Oke 1973; Park 1987; Stewart 
2011a), ale także w małych miastach, o liczbie 
ludności nieprzekraczającej 3,5 tys. mieszkań-
ców (Błażejczyk, Kunert 2006).  

Do wyznaczników intensywności MWC za-
licza się różnice temperatury:  

1) średniej rocznej temperatury powietrza 
pomiędzy stacjami miejskimi i zamiejskimi, 

2) średniej dobowej temperatury powietrza,  
3) minimalnej temperatury powietrza po-

między daną stacją a peryferiami, 
4) temperatury mierzonej jednocześnie  

w dwóch punktach pomiarowych (Oke 1987; 
Fortuniak i in. 2006; Błażejczyk i in. 2014); ten 
wyznacznik uważany jest za najbardziej repre-
zentatywny. 

 

* Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii, ul. Twarda 51/55, 
00-818 Warszawa; e-mail: mkuchcik@twarda.pan.pl, pmilewski@twarda.pan.pl 
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Jako że miejska wyspa ciepła jest bezpośred-
nim wynikiem zmiany pokrycia terenu, a prowa-
dzenie gęstych sieci monitoringu klimatu wszyst-
kich jednostek urbanistycznych jest czaso- i kosz-
tochłonne, w ostatnich latach podejmowane są 
próby zdefiniowania klimatu lokalnego w ścisłym 
powiązaniu z konkretnymi cechami urbanistycz-
nymi przestrzeni (Kuchcik 2003; Taniguchi i in. 
2008; Erell i in. 2011; Szulczewska 2015). Naj-
większą popularność zdobyły typy klimatu loka-
lnego, tzw. Local Climate Zones (Stewart 2011a, 
b; Stewart, Oke 2012). Zostały opracowane na 
przykładzie miast kanadyjskich i definiują wa-
runki klimatu lokalnego m.in. poprzez stopień 
odsłonięcia sfery niebieskiej, udział powierzchni 
nieprzepuszczalnych, albedo powierzchni, ogólne 
zagospodarowaniem terenu, rodzaj i gęstość za-
budowy – czyli przez liczne cechy urbanistyczne 
obszaru. Tę metodę wykorzystano do charaktery-
styki miejskiej wyspy ciepła w Warszawie.  

W pracy przedstawione zostaną różnice mi-
nimalnej temperatury powietrza pomiędzy sta-

cjami położonymi w różnych typach Local Cli-

mate Zones (LCZ) a stacją podmiejską War-
szawa-Okęcie, ich przebieg w wybranych okre-
sach roku oraz przykłady jednoczesnego prze-
biegu temperatury powietrza na stacjach zakwali-
fikowanych do różnych LCZ. Głównym celem 
pracy jest analiza natężenia miejskiej wyspy cie-
pła w Warszawie w odniesieniu do poszczegól-
nych typów Local Climate Zones.  

Metoda 

Sieć pomiarów temperatury powietrza w aglo-
meracji warszawskiej, której operatorem jest Insty-
tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN (IGiPZ PAN), składała się w analizowanym 
okresie (lata 2011–2012) z 28 punktów pomiaro-
wych. Dane z tej sieci uzupełniono pomiarami ze 
stacji lotniskowej Warszawa-Okęcie IMGW-PIB 
(Błażejczyk i in. 2014) (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja rejestratorów temperatury powietrza w aglomeracji warszawskiej 

1 – punkt pomiarowy, 2 – granica m.st. Warszawy, 3 – analizowany w tekście profil temperatury powietrza  
(przedmieścia – centrum), 4 – tereny rolne i nieużytki, 5 – zabudowa miejska i tereny przemysłowe, 6 – lasy  

i miejskie tereny zielone, 7 – wody powierzchniowe 

Location of measuring posts in the Warsaw metropolitan area 

1 – measuring post, 2 – Warsaw border, 3 – the profile of air temperature (suburbs − city centre) analysed in the text,  
4 – agriculture areas and wastelands, 5 – urban and industrial areas, 6 – forests and green urban areas, 7 – inland waters 



Miejska wyspa ciepła w Warszawie – próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones 

23 

W sieci IGiPZ PAN dane pozyskiwane były 
za pomocą rejestratorów HOBO Pro U23-001  
i U23-002 (Onset Computers Corporation) zain-
stalowanych 2 m nad powierzchnią gruntu po-
krytego trawą. Dane rejestrowane były przez całą 
dobę w formie średnich 10-minutowych wartości 
temperatury uzyskanych przez próbkowanie jej 
wartości co 10 sekund. 

Stanowiska reprezentują formy zagospoda-
rowania terenu, które różnią się gęstością i rodza-
jem zabudowy, udziałem terenów biologicznie 
czynnych (TBC)1, wskaźnikiem intensywności 
zabudowy (WIZ)2 czy stopniem odsłonięcia 
sfery niebieskiej (SVF – symulacja w programie 
Rayman Pro) (Matzarakis 2010) (tab. 1). Na 
podstawie powyższych wskaźników oraz analizy 
map, zdjęć satelitarnych i dobrej znajomości 
otoczenia punktów pomiarowych do każdego 
stanowiska przypisano odpowiedni typ Local 

Climate Zones, wynikający z rodzaju i formy 
zagospodarowania terenu w jego otoczeniu 
(Stewart 2011a, b; Stewart i in. 2014). Jako że  
w literaturze światowej opisywana typologia kli-
matu lokalnego powszechnie funkcjonuje pod 
nazwą angielską, tą samą terminologię wykorzy-
stano w polskim opracowaniu. Podjęto jedynie 
próbę tłumaczenia nazw tych typów, które wy-
stępują w sieci monitoringu warunków termicz-
nych w Warszawie i jej otoczeniu. 

Natężenie miejskiej wyspy ciepła w po-
szczególnych punktach pomiarowych określono 
na dwa sposoby. Po pierwsze, jako odchylenie 
dobowej temperatury minimalnej3 w danym pun-
kcie pomiarowym w stosunku do wartości zaob-
serwowanej na stacji lotniskowej Warszawa-
Okęcie, którą przyjęto, jako stację referencyjną. 
Miarę tę nazwano wskaźnikiem intensywności 
miejskiej wyspy ciepła (UHI-index). Przyjęcie jej 
było podyktowane chęcią powiązania obecnych 
wyników z wynikami badań prowadzonych  
w IGiPZ PAN w latach wcześniejszych. Po dru-
                                                     

1 Wskaźnik terenów biologicznie czynnych (TBC) 
(Szulczewska i in. 2014), uwzględnia grunt rodzimy pokryty 
roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budow-
lanej, zaś nie uwzględnia 50% sumy nawierzchni tarasów  
i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietni-
ki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację,  
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2. 

2 Wskaźnik intensywności zabudowy (WIZ) wyraża sto-
sunek powierzchni ogólnej budynków do powierzchni tere-
nu, przy czym powierzchnia ogólna budynku to iloczyn 
powierzchni zabudowy liczonej po zewnętrznym obrysie 
budynków, z wyłączeniem balkonów, tarasów i liczby kon-
dygnacji (Błażejczyk i in. 2014). 

3 Za temperaturę minimalną uznawana jest najniższa  
10-minutowa średnia temperatura powietrza w ciągu doby. 

gie, przedstawiono równoczesne przebiegi tem-
peratury powietrza w wybranych punktach po-
miarowych, prezentujących różne typy Local 

Climate Zones, położonych na profilu od cen-
trum miasta do jego południowych obrzeży.  

Wyniki 

Otoczenie stacji monitoringu temperatury 
powietrza, które wykorzystane były w analizie, 
zaklasyfikowano do ośmiu LCZ. Najwięcej, bo 
aż 9 stacji, odpowiada klasie Open midrise.  
W warunkach Warszawy są to osiedla mieszka-
niowe z budynkami wielorodzinnymi o wysokości 
około 4–6 pięter. Kolejna grupa 4 stacji, położo-
nych głównie w osiedlach złożonych z bloków 
10-piętrowych, odpowiada klasie Open high-rise. 
Gęsta zabudowa jednorodzinna na przedmieściach 
Warszawy (Zacisze) oraz w miejscowościach 
satelitarnych (Zielonka) zaklasyfikowana została 
jako typ Open low-rise. Luźna zabudowa jedno-
rodzinna na obrzeżach miasta (Augustówka, Ko-
białka, Dziekanów) lub w miastach oddalonych 
od Warszawy (Sulejówek, Tłuszcz) to grupa 
Sparsely built. Stanowisko na Żeraniu, w odległo-
ści ok. 800 m od elektrociepłowni, położone  
w otoczeniu zakładów przemysłowych, zakwalifi-
kowano jako obszar przemysłowy – Heavy indu-

stry. Tereny w otoczeniu stacji meteorologicznych 
na Okęciu i w Legionowie określono jako typ Low 
plants – obszar otwarty, porośnięty trawą.  

Pomiary prowadzone w latach 2011–2012 
wykazują, że średnia roczna wartość wskaźnika 
intensywności miejskiej wyspy ciepła waha się od 
0,2°C w punkcie Bernardyńska do 2,5°C na sta-
nowisku Hoża. Na rysunku 2 wyraźnie widać 
spadek natężenia miejskiej wyspy ciepła oraz 
wzrost zakresu notowanych wartości UHI-index 
wraz z rosnącymi numerami typów LCZ, czyli 
wraz ze spadkiem gęstości zabudowy i wzrostem 
udziału terenów biologicznie czynnych. Wśród 
gęstej zabudowy śródmiejskiej UHI-index sięga 
7,6°C, ale może też spaść do –1,0°C, co oznacza, 
że notowana tu minimalna temperatura powietrza 
bywa niższa od obserwowanej na stanowisku 
Okęcie. 

Nieco większe zróżnicowanie średnich war-
tości UHI-index cechuje zabudowę mieszkanio-
wą wysoką, gdzie wahają się od 1,2°C do 1,7°C,  
a maksymalnie sięgają do 6,0°C. Od wzorca 
odbiega osiedle Bernardyńska, w którym reje-
strator w latach 2011–2012 usytuowany był  
w miejscu mocno nagrzewanym w ciągu dnia  
i silnie wychładzanym w nocy (rys. 2). 
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Tabela 1 

Charakterystyka urbanistyczna stanowisk pomiarowych 
w sieci monitoringu warunków termicznych aglomeracji warszawskiej 

Urban properties of the monitoring network in the Warsaw metropolitan area 

Nr 
Nazwa  

stanowiska 

Odległość 
od centrum 

miasta 
[km] 

Wskaźnik  
intensywności 

zabudowy 
[WIZ] 

Tereny  
biologicznie 

czynne  
[TBC, %] 

Odsłonięcie  
sfery  

niebieskiej 
[SVF, %] 

Local  
Climate Zone  

[LCZ] 

Symbol 
LCZ 

1 Legionowo 20,2 0,05 85 72 Low plants D 
2 Dziekanów 20,5 0,31 54 19 Sparsely built 9 
3 Kobiałka 14,5 0,33 72 62 Sparsely built 9 
4 Kamińskiego 10,9 0,98 45 74 Open midrise 5 
5 Izabelin 15,0 0,11 82 82 Scattered trees B 
6 Żerań 8,3 0,27 55 70 Heavy industry 10 
7 Conrada 7,2 1,26 60 24 Open high-rise 4 
8 Zgrupowania Żmija 6,7 1,02 42 30 Open midrise 5 
9 Duracza 5,9 0,71 52 32 Open midrise 5 
10 Zacisze 7,2 0,66 46 49 Open low-rise 6 
11 Tłuszcz 36,9 0,42 53 69 Sparsely built 9 
12 Zielonka 12,5 0,40 45 63 Open low-rise 6 
13 Koło 4,7 0,80 54 32 Open midrise 5 
14 Olbrachta 4,8 1,24 52 48 Open high-rise 4 
15 Twarda 1,1 2,74 4 27 Compact midrise 2 
16 Pańska 0,9 2,50 18 29 Compact midrise 2 
17 Hoża 0,6 2,23 16 25 Compact midrise 2 
18 Kamionek 5,5 1,60 19 50 Open midrise 5 
19 Sulejówek 17,1 0,05 87 77 Sparsely built 9 
20 Włodarzewska 4,7 1,25 41 35 Open midrise 5 
21 Okęcie 8,1 0,20 65 99 Low plants D 
22 Bokserska 6,4 0,56 59 26 Open midrise 5 
23 Orzycka 6,0 0,95 49 13 Open midrise 5 
24 Langego 5,3 1,19 57 47 Open high-rise 4 
25 Limanowskiego 5,2 0,62 65 37 Open midrise 5 
26 Bernardyńska 5,4 0,72 67 57 Open high-rise 4 
27 Augustówka 5,7 0,25 67 74 Sparsely built 9 
28 Michalin 17,0 0,17 83 63 Scattered trees B 
29 Powsin 15,1 0,10 77 73 Scattered trees B 

Krótki opis LCZ: 2 − gęsta zabudowa śródmiejska średniej wysokości, 4 − zabudowa mieszkaniowa wysoka, 5 − zabudowa 
mieszkaniowa średniej wysokości, 6 − zabudowa mieszkaniowa niska, jednorodzinna, 9 − zabudowa jednorodzinna rozpro-
szona o charakterze podmiejskim, 10 − obszar przemysłowy, B − obszar rzadko zadrzewiony, D − obszar otwarty porośnięty 
niską roślinnością 

 

 

Rys. 2. Średnia roczna, maksymalna  
i minimalna wartość UHI-index  
na poszczególnych stanowiskach  

pogrupowanych według typów LCZ 

Yearly mean, minimum and maximum  
UHI-index in particular posts grouped  

according to LCZ 
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W grupie LCZ 5, wśród typowych osiedli 
mieszkaniowych średniej wysokości, przeciętne 
wartości UHI-index mają zakres od 0,6 do 1,7°C 
i są zbliżone do wartości charakterystycznych 
dla LCZ 4. Średnia wartość UHI-index w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej, 
niskiej, w dzielnicach oddalonych od centrum 
miasta jest niewielka i wynosi 0,4–0,6°C, jednak 
maksymalnie może osiągać 7,6°C.  

W obrębie zabudowy rozproszonej wartość 
UHI-index jest zazwyczaj ujemna, co oznacza, że 
temperatura minimalna jest tam niższa w porów-
naniu ze stacją lotniskową. Jest to oczywiste 
zwłaszcza, że Sulejówek i Tłuszcz leżą w znacz-
nej odległości od centrum Warszawy. Zakres 
zmian wartości UHI-index jest w tej grupie bar-
dzo duży, co oznacza znaczne nagrzewanie  
w ciągu dnia oraz znaczne wychłodzenie w nocy. 
W Augustówce, położonej w pobliżu koryta Wi-
sły, oraz w osiedlach z zabudową zwartą, waha 
się od –4,9°C do 3,5°C, zaś na Kobiałce, na pół-
nocno-wschodnich przedmieściach, jest większy  
i waha się od –5,6 do 5,6°C. Te wysokie wartości, 
zwłaszcza na Kobiałce, wynikają nie ze stopnia 
zabudowania terenu, a z lokalnej ekspozycji miej-
sca na promieniowanie słoneczne, spowodowanej 
małym zasłonięciem horyzontu.  

Jedyne stanowisko prezentujące obszar prze-
mysłowy – Żerań (nr 6), leżące na północy miasta, 
w pobliżu Elektrociepłowni Żerań, jest znacznie 
cieplejsze nie tylko od stanowiska na Okęciu, ale 
także od zlokalizowanego nieopodal stanowiska 
Kamińskiego (nr 4). Wartość UHI-index waha się 
tu od –2,0 do 8,0°C. 

Obszary zadrzewione – zarówno polany le-
śne, jak i teren ogrodu botanicznego (Powsin,  
nr 29) – cechuje temperatura minimalna niższa  
w porównaniu z Okęciem. Wartość UHI-index 
waha się w tych punktach od –1,6°C do –1,0°C. 
Zakres wartości UHI-index jest tu największy;  
w Michalinie różnica pomiędzy najwyższą a naj-
niższą wartością UHI-index sięga 14°C. Jest to 
stanowisko położone na polanie w obrębie rzad-
kiej zabudowy śródleśnej, na terasie nadzalewo-
wej Wisły, dlatego jest narażone na silne wychło-
dzenie nocne (rys. 2). 

Średnia wartość UHI-index na stacji mete-
orologicznej w Legionowie wynosi 0,1°C, choć 
bywa, że sięga 5,9°C lub jedynie –3,6°C. W su-
mie różnica temperatury minimalnej między sta-
cjami IMGW-PIB na Okęciu i w Legionowie jest 
niewielka. 

Jedynym stanowiskiem, które było zawsze 
cieplejsze od stacji Warszawa-Okęcie i na którym 

wartość UHI-index nigdy nie była ujemna, był 
punkt Hoża położony w ścisłym centrum miasta.  

Wartości UHI-index uśrednione w typach 
LCZ wyraźnie pokazują spadek średnich warto-
ści wraz ze zmniejszeniem gęstości zabudowy  
i wzrostem udziału terenów biologicznie czyn-
nych (rys. 3). W dwóch typach LCZ (9 i B) no-
towane są zarówno najniższe wartości UHI-in-
dex, jak i największy jego zakres. 

 

 

Rys. 3. Średnia roczna, maksymalna i minimalna 
wartość UHI-index uśredniona dla poszczególnych 

typów LCZ 

Yearly mean, minimum and maximum UHI-index 
averaged for specific types of Local Climate Zones  

 

Natężenie miejskiej wyspy ciepła w dużym 
stopniu zależy od odległości od centrum miasta 
(środek ronda R. Dmowskiego), z którą wiąże się 
rodzaj zabudowy. Zależność tą podkreśla wysoki 
współczynnik determinacji równy 0,687 (rys. 4). 
Na trzech stacjach położonych w odległości do ok. 
1 km od centrum średnie wartości UHI-index 
przewyższają 2°C. W odległości od 4,7 do 10,0 km 
znajduje się łącznie 15 stacji, które łączą się  
w dwie grupy. Osiedla mieszkaniowe o zabudowie 
średniej wysokości (głównie typ LCZ 5) cechują 
się zbliżonymi wartościami UHI-index od 1,0 do 
1,7°C. Mniejsze natężenie MWC występuje na 
osiedlach domów jednorodzinnych, w obrębie 
niskiej zabudowy miejskiej, ale też na stacjach 
usytuowanych na obrzeżach osiedli mieszkanio-
wych, w pobliżu terenów otwartych. Kolejna grupa 
stacji, o średnich rocznych wartościach UHI-index 
od –1,0 do –1,6°C, jest oddalona od centrum  
o 14,5–17,0 km i składa się ze stacji położonych  
w obszarze zadrzewionym (typ „B” LCZ) oraz 
dwóch stacji z zabudową mieszkalną o charakterze 
podmiejskim (typ „9” LCZ). 
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Rys. 4. Średni roczny UHI-index w zależności  
od odległości od centrum Warszawy 

Average UHI-index and the distance from the city centre 
 

Linia regresji osiąga wartość UHI-index 0°C 
w odległości ok. 13 km od centrum miasta, co 
oznacza, że w większości stacje położone dalej 
były chłodniejsze niż Warszawa-Okęcie. 

Innym sposobem prezentacji natężenia MWC 
jest przebieg średnich wartości UHI-index w po-
szczególnych typach LCZ w dłuższym okresie. 
Na rysunku 5 przedstawiono przebieg codzien-
nych wartości UHI-index w typach LCZ zimą 
(styczeń–luty 2012 roku) i latem (lipiec–sierpień 
2012 roku). Początek stycznia 2012 roku był bar-
dzo ciepły – wartość temperatury powietrza sięga-
ła 10°C, a Warszawa znajdowała się pod wpły-
wem głębokiego układu niżowego, z którym wią-
zało się występowanie silnego wiatru. MWC była 
słaba, a zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi 
punktami miasta było znikome, sięgające 1,5°C. 
W połowie miesiąca, wraz z krótkotrwałym spad-
kiem temperatury w masie powietrza polarno-
morskiego starego, wartość UHI-index wzrosła do 
3,5–4,7°C, ale zróżnicowanie pomiędzy poszcze-
gólnymi stanowiskami zwiększyło się nieznacznie 
– do 4,4°C. Sytuacja zmieniła się 24 stycznia, gdy 
wraz rozwojem układu wyżowego, napływem 
masy powietrza arktycznego i spadkiem tempe-
ratury do –25°C, zwiększyło się zróżnicowanie 
termiczne w Warszawie. Najcieplejsza była wów-
czas gęsta zabudowa śródmiejska, gdzie wartość 
UHI-index osiągnęła 6,7°C. W typach LCZ 4 i 5, 
czyli na osiedlach mieszkaniowych różnych ro-
dzajów, wartości UHI-index były podobne, wyż-
sze od 0°C. Najchłodniejsze były tereny podmiej-
skiej zabudowy jednorodzinnej oraz obszary za-
drzewione. Każdy wzrost temperatury powietrza, 
związany z przejściem ciepłego frontu atMOS-
ferycznego (7 i 24 lutego) i wkroczeniem strefy 
opadów, prowadził do zaniku miejskiej wyspy 

ciepła. Największa wartość amplitudy UHI-index, 
w styczniu i lutym 2012 roku, prezentująca kon-
trasty termiczne pomiędzy poszczególnymi typa-
mi klimatu lokalnego w aglomeracji warszaw-
skiej, wyniosła 8,4°C (12 lutego) i wystąpiła po-
między typami LCZ 2 i LCZ 9 (rys. 5a). 

Zmiany sytuacji synoptycznej latem nie mają 
tak bezpośredniego i szybkiego odzwierciedlenia 
w intensywności miejskiej wyspy ciepła, choć 
panowanie bezchmurnej pogody znajduje odbicie 
we wzroście kontrastów termicznych. Podobnie 
jak w ciągu całego roku najcieplejsza jest gęsta 
zabudowa w centrum miasta, wśród której war-
tość UHI-index sięgała 6,3°C. Najchłodniejsze są 
zazwyczaj obszary zadrzewione (UHI-index do  
–4,5°C) oraz tereny zabudowy podmiejskiej 
(UHI-index do –4,3°C). Największa wartość am-
plitudy UHI-index, która wystąpiła latem 2012 
roku, wyniosła 8,7°C (24.08) i w tym przypadku 
również związana była z typami LCZ 2 i LCZ 9 
(rys. 5b).  

Intensywność miejskiej wyspy ciepła zależy 
od pory dnia, ale także od pory roku (i związanej 
z nią długości dnia) oraz od ogólnej sytuacji syn-
optycznej. MWC występuje między zachodem 
a wschodem Słońca, a największe natężenie osią-
ga w drugiej części nocy i w godzinach około 
świtu. W ciągu dnia różnice termiczne pomiędzy 
miastem i terenem pozamiejskim maleją.  

Zmienność miejskiej wyspy ciepła w ciągu 
doby obrazują przykłady kilkudniowych, jedno-
czesnych przebiegów średniej godzinnej tempera-
tury powietrza z trzech stacji wyznaczających 
profil od centrum Warszawy po jej lewobrzeżne 
przedmieścia na południowym krańcu miasta 
(rys. 6). Punkt Hoża (LCZ 2) usytuowany jest  
w ścisłym centrum miasta, w otoczeniu 5–8-kon-
dygnacyjnych budynków. Stanowisko Powsin 
(LCZ B) zlokalizowane jest na polanie przy gra-
nicy miasta, na terenie Ogrodu Botanicznego 
PAN. Punkt Orzycka (LCZ 5) znajduje się na 
Mokotowie, w połowie dystansu pomiędzy 
centrum miasta i jego obrzeżami, na terenie 
osiedla mieszkaniowego z lat 50–70. XX wieku 
(tab. 2). Do analizy wybrano przykłady z półrocza 
chłodnego i ciepłego, w których miejska wyspa 
ciepła była dobrze wykształcona oraz jeden okres, 
gdy nie występowała. 

W lutym 2011 roku, w arktycznej masie po-
wietrza, kiedy temperatura przez całą dobę nie 
przekraczała –5°C, temperatura przy ul. Hożej  
i Orzyckiej była zbliżona, z niewielkim uprzywi-
lejowaniem centrum miasta w godzinach noc-
nych. Wyraźnie odbiegał od nich przebieg tempe-
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ratury na stacji w Powsinie. Intensywność MWC 
w nocy z 21 na 22 lutego dwukrotnie osiągnęła 
4,5°C – o godz. 23.00 oraz o godz. 3.00 czasu 
lokalnego. MWC o natężeniu powyżej 3,0°C 
utrzymywała się do godz. 7.00. Około godz. 

10.00–11.00 następowało zrównanie temperatury 
w mieście i poza nim, po czym w godzinach 
11.00–14.00 centrum miasta stawało się chłod-
niejsze, nawet o 1,5°C (rys. 6a). 

 

 

Rys. 5. Przebieg wartości UHI-index w dwóch wybranych miesiącach zimy (a) i lata (b) 2012 roku 

The course of the UHI-index values in two chosen months of winter (a) and summer (b) 2012 

 

Tabela 2 

Charakterystyka trzech wybranych punktów pomiarowych: zasłonięcie horyzontu dla 12 maja 2011 roku  
oraz zdjęcie lotnicze otoczenia punktów pomiarowych (oznaczonych jako X)  

(dane lotnicze: www.zumi.pl) 

Horizon limitations by obstacles and the sun orbit on May 12, 2012 for three points 
and the aerial view of their surroundings 

Hoża Orzycka Powsin 
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Rys. 6. Przebieg dobowy średniej godzinnej 
 temperatury powietrza w wybranych punktach  

(Hoża, Orzycka, Powsin) w dniach: 21–25.02.2011 (a), 
9–13.05.2011 (b) i 15–19.12.2012 (c) 

Diurnal courses of hourly average air temperatures  
for 3 selected posts (Hoża, Orzycka, Powsin)  

on: February 21–25, 2011 (a), May 9–13, 2011 (b),  
December 15–19, 2012 (c) 

 
W maju 2011 roku, w masie powietrza po-

larnego morskiego, podczas słonecznej, bez-
chmurnej pogody, w nocy z 11 na 12 maja, miej-
ska wyspa ciepła o godz. 4.00 osiągnęła 9,9°C. 
Podczas każdej nocy tego okresu w godzinach 
od 2.00 do 5.00–6.00 rano intensywność MWC 

przewyższała 8,0°C (rys. 6b). W ciągu dnia, od 
godz. 9.00 do 17.00–18.00 w zacienionych ob-
szarach centrum miasta notowano temperaturę 
niższą nawet o 2,2°C w stosunku do temperatury 
w Powsinie. Przykład ten potwierdza zjawisko 
zmniejszania wychłodzenia nocnego w centrum 
miasta i zmniejszenia dobowej amplitudy tempe-
ratury powietrza wraz ze spadkiem udziału tere-
nów biologicznie czynnych oraz wzrostem in-
tensywności zabudowy. Na obrzeżach miasta,  
w Powsinie (TBC 77%), temperatura minimalna  
w analizowanym okresie sięgnęła 5,8°C, zaś na 
stanowisku Hoża (TBC 16%) 11,4°C. Temperatura 
maksymalna zaś osiągnęła 26,6°C w Powsinie  
i 25,5°C na Hożej. Tym samym amplituda dobowa 
temperatury powietrza była znacznie wyższa na 
polanie w ogrodzie botanicznym (20,8°C), która 
silniej nagrzewała się w ciągu dnia i intensyw-
niej wychładzała w ciągu nocy, w porównaniu  
z terenami w centrum miasta (14,1°C). W okre-
sie upałów duża amplituda temperatury powie-
trza w terenie podmiejskim sprzyjała nocnej 
regeneracji organizmu, który silnie nagrzewał 
się w ciągu dnia. Na omawianych stacjach wzro-
sty temperatury powietrza mają podobny prze-
bieg i nachylenie, ale spadki temperatury w Po-
wsinie są bardziej strome, szybsze w porówna-
niu do Hożej i Orzyckiej. Jest to potwierdzeniem 
opóźnienia nocnego wychładzania obszarów 
gęsto zabudowanych w porównaniu do obszarów 
pozamiejskich (rys. 6b). 

Istnieją sytuacje, w których MWC zaznacza 
się w Warszawie bardzo słabo lub wcale.  
W dniach 15–17 grudnia 2011 roku, w masie po-
wietrza polarnego morskiego, przy dużym za-
chmurzeniu nieba i prędkości wiatru 2–8 m·s–1, 
przebieg temperatury powietrza na wszystkich 
stacjach był zbliżony, z niewielkim, niezależnym 
od pory dnia, uprzywilejowaniem termicznym 
centrum miasta (rys. 6c). 

Analizowane przebiegi średniej godzinnej 
wartości temperatury powietrza wyraźnie wska-
zują na przesuwanie się największego natężenia 
MWC w zależności od godziny zachodu i wscho-
du Słońca.  

Dyskusja wyników i wnioski 

W Warszawie, zburzonej podczas II wojny 
światowej, badanie wpływu rozwoju odbudo-
wywanego miasta na warunki termiczne mogłoby 
przynieść ciekawe wyniki, jednak w owych cza-
sach pomiary temperatury powietrza prowadzone 
były tylko w nielicznych punktach. Analiza tem-
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peratury powietrza z 1960 roku w czterech punk-
tach: Uniwersytet (ul. Krakowskie Przedmieście), 
Obserwatorium (Ogród Botaniczny UW, ul. Aleje 
Ujazdowskie), Bielany (ul. Podleśna) i Okęcie, 
które w owym czasie było prawdziwie zamiejską 
stacją, wykazała, że w stosunku do Okęcia,  
w Obserwatorium, temperatura była wyższa  
o 0,3°C, na Bielanach o 0,4°C, zaś na Uniwersyte-
cie o 0,8°C. Zaznaczyła się tym samym nie tylko 
miejska wyspa ciepła, ale także obniżenie tempera-
tury powietrza w jej obrębie, obserwowane  
w Ogrodzie Botanicznym oraz otaczającym go 
parku (Kossowska 1973, 1976; Kossowska-Cezak 
1998). W latach 1961–1980 średnia roczna tempe-
ratura powietrza w Warszawie wynosiła około 
8°C, przy czym w centrum miasta była o 1,0°C 
wyższa niż na peryferiach. Nieco większe różnice 
cechowały temperaturę minimalną: w półroczu 
ciepłym wynosiły średnio 1,5°C (Kozłowska- 
-Szczęsna i in. 1996). 

Wraz z intensyfikacją zabudowy centrum 
oraz rozwojem całego miasta wzrosło natężenie 
zjawiska miejskiej wyspy ciepła. W latach 
2002–2011 średnia roczna temperatura powie-
trza na Okęciu wyniosła 8,9°C, zaś w intensyw-
nie zabudowanym centrum Warszawy aż 
10,9°C, zatem średnie roczne natężenie MWC 
wyniosło 2°C i było dwukrotnie wyższe w sto-
sunku do lat 1961–1980 (Błażejczyk i in. 2014).  

Interesujące jest, że często w ciągu dnia, 
zwłaszcza latem, temperatura powietrza w ścisłym 
centrum Warszawy, ale także innych dużych miast 
zabudowanych wysokimi budynkami, z licznymi 
kanionami ulicznymi i rozległymi obszarami za-
cienionymi, bywa niższa od notowanej na dobrze 
nasłonecznionych obszarach leżących poza mia-
stem (Landsberg 1981; Oke 1982; Voogt 2002). 
Nie odzwierciedla to warunków odczucia ciepła, 
na które składa się dodatkowo głównie ruch po-
wietrza. Wiatr jest zazwyczaj większy poza mia-
stem i obniża temperaturę odczuwalną. Jednak 
najwyższe notowane wartości temperatury powie-
trza na odsłoniętych obszarach pozamiejskich są 
często wyższe niż w zacienionych i „dusznych” 
strukturach miejskich (Kuchcik i in. 2015). 

Badania z lat 80. XX wieku opisywały naj-
większe natężenie miejskiej wyspy ciepła sięga-
jące 7°C w Krakowie i 6°C w Łodzi (Kłysik 
1985; Lewińska 2000). Odnosząc średnie natę-
żenie miejskiej wyspy ciepła do typów zabu-
dowy w Łodzi, w zabudowie śródmiejskiej natę-
żenie MWC wynosiło 1,1°C, a w Krakowie się-
gało 1,6°C. W zabudowie średniowysokiej, luź-
nej, otwartej w obu miastach, wynosiło  
0,5–0,6°C (Fortini 1985), jednak już pod koniec 

lat 90. XX wieku średnie natężenie MWC 
w centrum Łodzi wynosiło ponad 2°C, a często 
przewyższało 3°C (Fortuniak 2003). 

Dokumentowane w późniejszych latach 
maksymalne natężenie MWC, określone na pod-
stawie jednoczesnych wartości temperatury, 
sięgało 8–9°C we Wrocławiu (Dubicka, Szyma-
nowski 2003; Szymanowski 2004), 10°C w War-
szawie (Wawer 1995; Błażejczyk i in. 2014)  
i 12°C w Łodzi (Fortuniak 2003), jednak zróżni-
cowanie termiczne miast bywa – przy korzyst-
nych warunkach synoptycznych – prawdopo-
dobnie jeszcze większe.  

Zastosowanie zuniwersalizowanej metodyki 
w postaci Local Climate Zones nie gwarantuje 
porównywalności wyników. Problemem jest 
przede wszystkim skala przestrzenna otoczenia 
danego miejsca i zróżnicowanie środowiska 
dookoła niego. Czy jest to obszar o powierzchni 
4 ha czy 100 ha? Jak dalece jest on homoge-
niczny? (Bechtel i in. 2015; Lehnert i in. 2015). 
Układ przestrzenny i zagospodarowanie miast 
amerykańskich oraz tamtejszych terenów poza-
miejskich jest całkowicie odmienny od europej-
skich.  

Idea Local Climate Zones wykorzystywana 
była w badaniach klimatu lokalnego obszarów 
zurbanizowanych w różnych częściach świata – 
zarówno w aspekcie badań miejskiej wyspy cie-
pła, jak miało to miejsce w przypadku Krakowa 
(Bokwa i in. 2015), Hong Kongu (Zheng i in. 
2015) i Singapuru (Ng 2015), jak i innych ele-
mentów klimatu miasta – m.in. w Nowym Sa-
dzie (Savić i in. 2013), Phoenix (Middel i in. 
2014) i Ołomuńcu (Lehnert i in. 2015). Badania 
te pokazują, że porównywanie natężenia miej-
skiej wyspy ciepła także w odniesieniu do LCZ 
może być problematyczne, co związane jest  
z wykorzystaniem różnych wskaźników jej in-
tensywności. W niniejszym opracowaniu miarą 
natężenia MWC była różnica minimalnej tempe-
ratury powietrza pomiędzy danym stanowiskiem 
a stacją lotniskową Warszawa-Okęcie. W pracy 
dotyczącej obszaru Krakowa do analizy rozwoju 
miejskiej wyspy ciepła w różnych LCZ obliczo-
no średnią temperaturę z pierwszej części nocy. 
Badania wskazują na niejasny związek pomię-
dzy poszczególnymi typami LCZ i intensyw-
nością miejskiej wyspy ciepła, co w Krakowie 
związane jest ze zróżnicowaną rzeźbą terenu  
i zaburzeniami, jakie ona powoduje.  

Z kolei opracowania dotyczące Singapuru  
i Ołomuńca potwierdzają wyniki uzyskane przez 
autorów niniejszej pracy. W badaniach dotyczą-
cych Singapuru wskazano na występowanie 
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różnic w intensywności miejskiej wyspy ciepła 
pomiędzy typami LCZ 1, 4 i 9, przy czym  
w typie LCZ 9 intensywność zjawiska była naj-
mniejsza. Interesującym jest fakt, że typ LCZ 4 
(wysoka, rozproszona zabudowa mieszkaniowa) 
był średnio cieplejszy niż typ LCZ 1 (wysoka, 
zwarta zabudowa śródmiejska tzw. Central Busi-
ness District), co potwierdza, że obszary centrów 
miast, zacienione wysokimi, gęsto rozmiesz-
czonymi budynkami, w przygruntowej warstwie 
atmosfery mogą nagrzewać się słabiej niż ob-
szary nieosłonięte przed dostępem bezpośred-
niego promieniowania słonecznego. Na przykła-
dzie Ołomuńca stwierdzono, że nocą tempera-
tura powietrza w punktach reprezentujących 
zwartą zabudowę śródmiejską średniej wysoko-
ści (typ LCZ 2) była wyższa niż w obszarach 
osiedli mieszkaniowych (typ LCZ 4, 5, 6), zabu-
dowy jednorodzinnej (typ LCZ 9) i na przedmie-
ściach (typ LCZ B). Dla godzin dziennych za-
uważono podobne prawidłowości jak w War-
szawie, które wskazywały na możliwość wystę-
powania wyższych maksimów temperatury po-
wietrza w typie LCZ D niż w typach LCZ 4, 5, 6 
oraz LCZ 2. 
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Summary 

The Urban Heat Island is defined as a rela-
tive increase in the temperature of the near-sur-
face atmospheric layer within cities relative to 
the surrounding rural areas (Oke 1987; 
Błażejczyk 2002; Fortuniak 2003). UHI is ob-
served in many big cities all over the world (Oke 
1973; Park 1987; Stewart 2011a) but also in 
small cities, with population of less than 3,500 
people (Błażejczyk, Kunert 2006).  

There are many causes of the UHI, but the 
most important one is the change of land use and 
high ratio of impervious surface fraction and this 
is why over the last decade there were many 
attempts to bind specific urban features with 
different climatic conditions which exist within 
the city (Kuchcik 2003; Taniguchi et al. 2008; 
Erell et al. 2011; Szulczewska 2015). The effort 
to find a universal definition of the mosaic of 
city climates lately resulted in the Local Climate 

Zones method established on the example of 
Canadian cities. It relied on examining many 
urban features such as building and impervious 
surface, terrain roughness, sky view factor etc. 
(Stewart 2011a, b; Stewart, Oke 2012). 

The basis for the analysis of the urban heat 
island (UHI) was data from the monitoring net-
work of thermal conditions in the Warsaw met-
ropolitan area operated by IGSO PAS over the 
years 2011–2012. It comprises 28 stations com-
plemented by one station of the Institute of  
Meteorology and Water Management (Okęcie) 
(Fig. 1). Each measurement point is defined by 
the distance from the city centre, ratio of bio-
logical vital areas, the index of building intensity 
and type of the Local Climate Zone (Tab. 1).  

The data was collected as 10-minute aver-
ages. The lowest daily 10-minute average values 
of air temperature were accepted as minimum 
daily temperatures. The UHI was defined as the 

difference between the minimum daily tem-
perature at the measurement points and at the 
Okęcie airport station (No. 21), hereafter re-
ferred to as the UHI-index.  

The highest UHI-indices were generally ob-
served in compact midrise land-use types (up to 
2.5°C), however, it can reach 7.6°C. Slightly 
lower UHI-indexes were found inside open 
midrise and open high-rise settlements (up to 
1.7°C). In compact low-rise and open low-rise, 
the UHI was weak (0.5–1.0°C). Within sparsely 
built districts and settlements with scattered 
trees, the UHI-index occasionally reached even 
5.6°C as an effect of the high sky view factor but 
the average UHI-index had negative values. The 
only site which presents heavy industry is Żerań 
(No. 6), situated next to the Żerań Power Station 
in the northern part of the city and the UHI-index 
there is distinctly higher than at the other site 
situated nearby (No. 4) (Figs 2, 3). 

On average, the greatest range of air tem-
perature deviations from that of Okęcie airport 
station was recorded in Michalin (No. 28) and 
small cities outside of Warsaw, e.g., Tłuszcz and 
Sulejówek. The lowest deviations were in Bok-
serska (No. 22), Langego (No. 24) and Kolo 
(No. 13), which are old housing estates on the 
left side of the Vistula with extensive green ar-
eas. This clearly shows the positive impact of 
vegetation on city climate.  

UHI-index values are significantly depend-
ant on the distance from the city centre. The 
highest are observed at a distance no higher than 
1 km, the lowest about 14.5–17 km from the 
centre. This characteristic groups sites in a dif-
ferent way than the Local Climate Zones. On 
average, 13 km is the distance of disappearance 
of the urban heat island in Warsaw (Fig. 4). 

Another type of a characteristic of the urban 
heat island is to compare the courses of the mean 
UHI-index for each Local Climate Zone taking 
into account also the synoptic situation. Four 
months are presented: January and February, July 
and August 2012. There were weeks in which the 
urban heat island in Warsaw was hardly observed 
(especially in winter) and the weather was steered 
by a cyclonic synoptic situation. The thermal 
differentiation was rising while a change into 
anticyclonic situation was established. The high-
est amplitude of the UHI-index was 8.4°C in win-
ter and 8.7°C in summer and appeared between 
the compact midrise in the city centre and 
sparsely built areas (Fig. 5a, b).  

To illustrate diurnal changes of UHI and its 
characteristics in areas at a varying distance 
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from the city centre and Local Climate Zones, 
we examined daily courses of hourly air tem-
perature for 5-day periods in various seasons. 
Three stations were chosen: Hoża (No. 17) – 
from the exact city centre, the point is situated in 
a small courtyard surrounded by 6-8 floor build-
ings; Orzycka (No. 23) – housing estate half way 
between the outskirts and the city centre as well 
as Powsin (No. 29) – situated in the clearing in  
a botanical garden, on the border of the city 
(Tab. 2, Fig. 1). 

The figures show well developed urban heat 
islands during the winter and summer season and 
the situation without UHI (Fig. 6). As for the 
time of occurrence of the UHI, we have found 
the hours to be from 8–10 PM to 4–7 AM, de-
pending on the season. 

In winter, the air temperature on Hoża and 
Orzycka are similar and Powsin is outstandingly 
cooler (up to 4.5°C). Such values persisted usu-

ally from 10 PM to 3 or even 7 AM local time 
(UTC+1.00) (Fig. 6a).  

In May, the UHI reached 9.9°C under one 
air mass and clear weather. The differentiation 
between the city centre and the housing estate 
placed equidistant from the outskirts and the city 
centre is growing. The most intensive UHI oc-
curred from 2 AM to 6 AM. During the day, 
between 9 AM and 5 PM in the shaded areas of 
the city centre, the air temperature was even 
2.2°C lower than in a sunny clearing on the out-
skirts. At compared stations, the rises of air tem-
perature are of similar shape and inclination, 
however, the falls of air temperature on the out-
skirts are much steeper than in the city centre. 
This phenomenon is an example of a delay of 
cooling-down of a densely built, ‘concrete’ city 
centre in comparison with the periphery  
(Fig. 6b). 

 


