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Warunki termiczne i opadowe w Warszawie w świetle
serii obserwacyjnej z Okęcia (1947-2008)

Thermic and precipitation conditions in Warsaw based on
the past-war observation series (1947-2008)

Abs trakt

Ce lem opra co wa nia jest okre śle nie wa run ków ter micz nych i opa do -
wych po cząt ku XXI wie ku na tle dru giej po ło wy XX wie ku oraz roz po -
zna nie, czy wy raź ne mu współ cze snemu ocie ple niu to wa rzy szą zmia ny
ilo ści opa dów at mos fe rycz nych. Opra co wa nie wy ko na no na pod sta wie
62-let niej (1947-2008) se rii ob ser wa cyj nej (tem pe ra tu ra śred nia mie -
sięcz na i mie sięcz na su ma opa dów) ze sta cji syn op tycznej War sza wa
Okę cie. Ana li za do ty czy czę sto ści mie się cy chłod nych, nor mal nych
i mo krych oraz su chych, nor mal nych i mo krych, okre ślo nych na pod sta -
wie po dzia łu trój kla so we go rów no praw do po do bn ego. 

Stwier dzo no, że naj chłod niej sze by ły okre sy pierw szej po ło wy lat
60. (chłod ne zi my) i dru giej poł owy lat 70. (chłod ne la ta). Naj such sza
by ła pierw sza po ło wa lat 50. Wy raź ne ocie ple nie obej mu je ostat nie 20
lat. Po cząt ko wo po ja wia ły się bar dzo ła god ne zi my, w XXI wie ku rów -
nież go rą ce la ta. W tym okre sie wzro sły opa dy, szcze gól nie w zi mie
i w le cie. 

Sło wa klu czo we: mie sią ce chłod ne, mie sią ce cie płe, mie sią ce su che,
mie sią ce mo kre, współ cze sne ocie ple nie.

1) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa



Abstract

The pur po se of  the stu dy is to de scri be ther mic and pre ci pi ta tion
con di tions at the be gin ning of  XXI cen tu ry on the back gro und of  the
se cond half  XX cen tu ry and to re co gni ze if  con tem po ra ry war ming is
ac com pa nied by chan ges of pre ci pi ta tion amo unt. The stu dy is pro vi ded
on the ba sis of 62-year (1947-2008) ob se rva tion se ries (mon th ly me an
tem pe ra tu re va lu es and the mon th ly sums of pre ci pi ta tion) from syn op -
tic sta tion War saw Okę cie. The ana ly sis de als of fre qu en cy of cold, nor -
mal and warm mon ths and of  dry, nor mal and wet ones, es ta bli shed
with use of thre e- class di vi sion of equ al qu an ti ty. 

The re was sta ted that the col dest pe riods we re the first half of 60-ties
(cold win ters) and the se cond half of 70-ties (cold sum mers). The driest
was the first half  of  50-ties. The di stinct war ming con ta ins the last 20
years. At the be gin ning of  90-ties the re we re ve ry mild win ters, in the
XXI cen tu ry the hot sum mers ap pe ared too. In this pe riod the pre ci pi ta -
tion in cre ased, espe cial ly in win ters and sum mers. 

Key words: cold mon ths, warm mon ths, dry mon ths, wet mon ths,
con tem po ra ry war ming.
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Wprowadzenie

Ocie ple nie kli ma tu, za cho dzą ce na na szych oczach, skła nia do po -
sta wie nia py ta nia, jak ono się kształ tu je na tle mi nio ne go pół wie cza
i czy to wa rzy szą mu zmia ny wa run ków opa do wych. Ce lem opra co wa -
nia jest za tem uzy ska nie od po wie dzi na po sta wio ne py ta nia na przy kła -
dzie da nych ob ser wa cyj nych z War sza wy. 

Pod sta wą opra co wa nia są war to ści śred nie mie sięcz ne tem pe ra tu ry
oraz su my mie sięcz ne opa dów z okre su 1947-2008 ze sta cji syn op tycz -
nej War sza wa Okę cie. W kli ma to lo gii zwy kle przed mio tem ana liz są
„okrą głe” wie lo le cia (w tym przy pad ku by ło by to 50-le cie 1951-2000),
tym ra zem jed nak zde cy do wa no się na nie ty po wy okres 62 lat, wy zna -
czo ny przez ter min uruch omi enia sta cji me te oro lo gicz nej przy lot ni sku
Okę cie po II woj nie świa to wej je sie nią 1946 ro ku i ostat ni mi nio ny rok
ka len da rzo wy 2008. Po ło że nie Okę cia na po łu dnio wo -z acho dnich pe -
ry fe riach War sza wy, po za za bu do wą miej ską, za pew nia, że uzy ska ne
da ne po mia ro we nie są znie kształ co ne przez wpływ wiel kie go mia sta. 

Ana li za do ty czy nie bez po śred nio war to ści tem pe ra tu ry i sum opa -
dów, ale wy stę po wa nia mie się cy nor mal nych pod wzglę dem tem pe ra -
tu ry, chłod nych i cie płych oraz nor mal nych pod wzglę dem ilo ści opa -
dów, su chych i mo krych. Do wy róż nie nia wy mie nio nych ka te go rii
miesi ęcy (łącz nie 744 mie sią ce) za sto so wa no me to dę naj prost szą
z moż li wych – po dział trój kla so wy rów no praw do po dob ny. W upo rząd -
ko wa nym ro sną co sze re gu war to ści tem pe ra tu ry z po szcze gól nych mie -
się cy jed ną trze cią naj niż szych war to ści przy ję to za mie sią ce chłod ne,
środ ko wą jed ną trze cią za nor mal ne i po zo sta łą jed ną trze cią naj wyż -
szych war to ści – za cie płe. Po dob nie wszyst kie mie sią ce po dzie lo no ze
wzglę du na su my opa dów na su che, nor mal ne i mo kre. Po nie waż licz ba
62 lat nie dzie li się rów no na 3, a war to ści mie sięcz ne tak tem pe ra tu ry,
jak i opa dów mo gą się po wta rzać, w prak ty ce każ da ka te go ria obej mu -
je w 62-le ciu po 21-23 przy pad ki w da nym mie sią cu ka len da rzo wym.
W wy ni ku ta kie go po stę po wa nia wy łoni ono ogól nie 251 mie się cy
chłod nych, 244 nor mal ne i 249 cie płych oraz po dob nie 251 mie si ęcy
su chych, 244 nor mal ne i 249 mo krych. 
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Ogól na cha rak te ry sty ka 62-le cia 1947-2008

Śred nie wie lo let nie war to ści tem pe ra tu ry i opa dów z Okę cia po da no
w ta be li 1. Tem pe ra t ura we wszyst kich mie sią cach, oprócz stycz nia, by -
ła wyż sza o 0,1-0,3oC od od po wied niej w „kla sycz nym” 50-le ciu 1951-
2000; tem pe ra tu ra śred nia rocz na by ła wyż sza o 0,1oC (do kład nie
o 0,15oC). Wska zu je to na wy raź ny wzrost tem pe ra tu ry w la tach XXI
wie ku. 

W od róż nie niu od tem pe ra tu ry, wiel kość opa dów nie wy ka za ła tak
jed no znacz nych zmian: w 4 mie sią cach opa dy w 62-le ciu by ły wyż sze,
w 4 niż sze i w 4 ta kie sa me jak w 50-le ciu. Ogól nie w zi mie i w le cie
by ły nie znacz nie (o 3-4 mm) wyż sze, a w przej ścio wych po rach ro ku (o
1-2 mm) niż sze; su ma rocz na by ła o 4 mm wyż sza. Ze wzglę du na zni -
ko me róż ni ce i róż ny ich znak moż na przy jąć, że opa dy w obu okre sach
by ły bar dzo po dob ne, acz kol wiek w XXI wie ku nie co wyż sze niż
w dru giej po ło wie XX wie ku. 

Wa run ki ter micz ne – mie sią ce chłod ne, nor mal ne i cie płe

Z przy ję tej me to dy kwa li fi ka cji wy ni ka, że w ro ku prze cięt nie „po -
win ny” wy stę po wać po 4 mie sią ce chłod ne, nor mal ne i cie płe. W rze -
czy wi sto ści po ja wia nie się mie się cy po szcze gólnych ka te go rii by ło bar -
dzo nie re gu lar ne, acz kol wiek w więk szo ści lat ich licz ba wy no si ła 
4 i pra wie we wszyst kich la tach by ły wszyst kie ka te go rie. Wy ją tek sta -
no wi ły 3 la ta: 1956 i 1980 – bez mie się cy cie płych (2 spo śród 4 naj -
chłod niej szych lat 62-le cia, z tem pe ra tu rą śred nia od po wied nią 6,1
i 6,6oC) i 2008 – bez mie się cy chłod nych (naj cie plej szy rok ba da ne go
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Tabela 1.Wartości średnie miesięczne temperatury i opadów

Table 1. The monthly mean values of temperature and precipitation

(Warszawa Okęcie 1947-2008)



okre su, 9,8oC). Nie by ło na to miast ro ku bez mie się cy o nor mal nej tem -
pe ra tu rze, choć zdarz ały się z jed nym tyl ko mie sią cem nor mal nym
(1947, 1952, 1993, 2002) lub z dwo ma (1949, 1961, 1977, 1996
i 2006). Naj więk sza licz ba mie się cy nor mal nych w ro ku wy nio sła
8 (1953, 1966, 1986). 

Licz ba mie się cy chłod nych w ro ku wa ha ła się od zu peł ne go bra ku
(2008) lub 1 (1953,1983 i 2007) do 8 (1956, 1965, 1970 i 1978) i wy -
jąt ko wo 9 (1980). Licz ba mie się cy cie płych w po szcze gól nych la tach
wy no si ła rów nież od 0 (1956 i 1980) i 1 (1964, 1965, 1970, 1976, 1978
i 1987) do 8 (1983) i 9 (2002 i 2008). Tu war to za uwa żyć, że naj chłod -
niej sze la ta w ba da nym okre sie to 1956 (6,1oC), 1965 (6,5oC) oraz 1980
i 1987 (6,6oC), naj cie plej sze zaś to 2008 (9,8oC), 2000 i 2007 (9,6oC)
oraz 1989 (9,5oC). Jak wi dać, śred nia tem pe ra tu ra rocz na nie po zo sta je
w pro stej za leż no ści od licz by mie się cy chłod nych i/lub cie płych. 

Acz kol wiek licz ba mie się cy chłod nych i cie płych zmie nia się nie re -
gu lar nie z ro ku na rok, moż na wy róż nić pew ne okre sy zwięk szo ne go
udzia łu jed nych lub dru gich (ryc. 1). I tak naj cz ęściej mie sią ce chłod ne,

a naj rza dziej mie sią ce cie płe, wy stę po wa ły w 5-le ciu 1976-1980, kie dy
to by ło łącz nie 35 mie się cy chłod nych (śred nio w ro ku 7) i tyl ko 10 cie -
płych (śred nio 2). Chłod ne by ły wów czas głów nie mie sią ce od kwiet nia
do wrze śnia, a zwłasz cza lip ce i sierp nie, na to miast w po zo sta łym pół -
ro czu wy stę po wa ły na prze mian mie sią ce wszyst kich ka te go rii. Znacz -
ną prze wa gę li czeb no ści mie się cy chłod nych nad cie pły mi wy róż nił się
po na dto okres 1962-1965 (24 mie sią ce chłod ne, śred nio 6 i 9 mie się cy
cie płych, śred nio 2,25), przy czym szcze gól nie chłod ne by ły wów czas
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Ryc. 1. Liczba miesięcy chłodnych i ciepłych

Fig. 1. Number of the cold and warm months

(Warszawa Okęcie 1947-2008)



mie sią ce zi mo we i wio sen ne. Po za tym wy raźna prze wa ga mie się cy
chłod nych nad cie pły mi wy stę po wa ła tyl ko w od osob nio nych la tach:
1956 (od po wied nio 8 i 0), 1970 (8 i 1), 1987 (6 i 1). Ogól nie w okre sie
1951-1980 częst sze by ły mie sią ce chłod ne niż cie płe; ich licz by wy nio -
sły od po wied nio 147 i 89, co da je ich średnią licz bę w ro ku oko ło
5 i 3 (do kład nie 4,9 i 2,97). 

Zmia na sy tu acji na stą pi ła po ro ku 1980: w okre sie 1981-2008 by ło
łącz nie tyl ko 90 miesi ęcy chłod nych i 139 cie płych, co ozna cza ich
śred nią licz bę w ro ku oko ło 3 (3,21) i 5 (4,96). Szcze gól ny wzrost czę -
sto ści mie się cy cie płych, przy jed no cze snym spad ku czę sto ści mie się -
cy chłod nych, na stą pił od ro ku 1999 (w ostat nim 10-le ciu 1999-2008
by ło mie się cy chłodnych 23 i cie płych 65), a szcze gól ne „re kor dy”
w tym wzglę dzie pa dły w ro ku 2002 (2 miesi ące chłod ne i 9 cie płych)
oraz 2008 (9 mie się cy cie płych i żad ne go chłod ne go). 

Na le ży jed nak za uwa żyć, że prze wa gą mie się cy cie płych nad chłod -
ny mi za zna czył się rów nież ko niec lat 40. (śred nio 3,25 mie się cy chłod -
nych i 5,25 mie się cy cie płych w ro ku). Opra co wa nie „kla sycz ne go” 50-
le cia 1951-2000 nie ujaw nia, że po czą tek dru giej po ło wy XX wie ku był
chłod niej szy niż ko niec je go pierw szej po ło wy. 

Mie sią ce chłod ne i cie płe wy stę pu ją prze waż nie po je dyn czo, ale
nie kie dy two rzą cią gi kil k umi esięc zne (tab. 2). Mie sią ce chłod ne czę -
ściej niż cie płe wy stę pu ją po je dyn czo (od po wie dnio 37,5 i 33,3% mie -
się cy) oraz ja ko cią gi 4-mie sięcz ne i dłuż sze (od po wied nio 33,5
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Tabela 2. Ciągi miesięcy chłodnych i ciepłych

Table 2. The sequences of the cold and warm months

(Warszawa Okęcie 1947-2008)

*% miesięcy –  % of  months



i 19,2% mie się cy), pod czas gdy mie sią ce cie płe czę ściej ukła da ją się
w cią gi 2- i 3-mie sięcz ne (ra zem 47,4% mie się cy, chłod ne 29,1%). Naj -
dłuż szy ciąg mie się cy chłod nych obej mo wał ich 7, a cie pły aż 8, cho -
ciaż cią gów 5-mie sięcz nych i dłuż szych wię cej by ło chłod nych (7; 16%
mie się cy) niż cie płych (4; 9,6% mie się cy). 

War to zwró cić uwa gę na la ta, w któ rych po ja wia ły się te naj dłuż sze
cią gi. Oto ter mi ny cią gów 5-mie sięcz nych i dłuż szych: 

– chłod nych
maj – wrze sień 1962 – 5 mies. 
gru dzień 1968 – kwie cień 1969 – 5 mies. 
gru dzień 1969 – maj 1970 – 6 mies. 
kwie cień – wrze sień 1978 – 6 mies. 
ma rzec – wrze sień 1980 – 7 mies. 
czer wiec – li sto pad 1993 – 6 mies. 
li sto pad 1995 – ma rzec 1996 – 5 mies. 
– cie płych
sier pień 1982 – sty czeń 1983 – 6 mies. 
gru dzień 1988 – kwie cień 1989 – 5 mies. 
sty czeń – sier pień 2002 – 8 mies. 
wrze sień 2006 – sty czeń 2007 – 5 mies. 

Jak wi dać, naj dłuż szy ciąg chłod ny był w ca ło ści w ro ku w ogó le bez
mie się cy cie płych (1980) i więk szość z nich przy pa dła na la ta 1962-
1980, a ostat ni był w 1996 ro ku. Mniej liczne dłu gie cią gi mie się cy cie -
płych po ja wi ły się do pie ro na prze ło mie lat 1982/3, a po ło wa z nich,
w tym naj dłuż szy ciąg 8-mie sięcz ny, przy pa dły już na wiek XXI.

W ostat nich la tach mie sią ce cie płe po ja wia ją się nie tyl ko czę ściej
niż w okre sie wcze śnie jszym, a zwłasz cza w czę ści środ ko wej ba da ne -
go okre su (1976-1980) i czę ściej two rzą cią gi kil ku ko lej nych mie się cy,
ale też od zna cza ją się wyż szą tem pe ra tu rą. W ta be lach 3 i 4 ze sta wio no
od po wied nio po 7 naj niż szych i naj wyż szych war to ści śred nich tem pe -
ra tu ry z każ de go mie sią ca. 

Oka zu je się, że wśród tych wy ło nio nych naj chłod niej szych 84 mie -
się cy (tab. 3) naj wię cej by ło w la tach 70. (18), w la tach 50., 60 i 80. ich
licz ba by ła zbli żo na (15-16), a naj mniej ich by ło w la tach 2000. (tyl ko
5). W XXI wie ku wy stą pił naj chłod niej szy paź dzier nik w ca łym ba da -
nym okre sie (tab. 3). Naj chłod niej sze mie sią ce w ca łym ba da nym 
62-le ciu to sty czeń 1963 (-12,4oC), sty czeń 1987 (-12,3oC) oraz lu ty
1956 (-12,2oC). 
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Cał ko wi cie od mien ny ob raz uka zu je ze sta wie nie naj cie plej szych
mie się cy (tab. 4): spo śród 88 na ostat nie 10 lat (tj. 1999-2008) przy pa -
dło aż 29 mie się cy, w tym w la tach tych wy stą pi ły naj cie plej sze w ca -
łym okre sie sty czeń, ma rzec, kwie cień, maj, li piec, paź dzier nik i gru -
dzień. Li piec 2006 ro ku ze śred nią tem pe ra tu rą 23,5oC był naj cie plej -
szym mie sią cem 62-le cia. 

Ana li zę wa run ków ter micz nych moż na pod su mo wać stwier dze niem,
że ocie ple nie ostat nich lat za zna cza się w więk szej czę sto ści cie płych
mie się cy, więk szą dłu go trwa ło ścią cie płych okre sów oraz wyż szą tem pe -
ra tu rą. Nie jest to jed nak pro ces stop nio we go jed no staj ne go ocie pla nia
z ro ku na rok i rów no mier ne go w cią gu ca łe go ro ku. Naj chłod niej szy bo -
wiem był nie po czą tek ba da ne go okre su, ale je go śro dek, gdy ko niec
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Tabela 3. Najchłodniejsze miesiące

(Warszawa Okęcie 1947-2008)

Tabela 3. Najchłodniejsze miesiące

Table 3. The coldest months

(Warszawa Okęcie 1947-2008)



pierw szej po ło wy XX wie ku był dość cie pły. Ocie ple nie po ja wi ło się pod
ko niec lat 80., prze ja wia jąc się w se rii cie płych zim, a na si li ło pod ko niec
lat 90. i w wie ku XXI, przy no sząc po nad to cie płe la ta i je sie nie. W cią gu
tych co raz cie plej szych lat po ja wia ją się jed nak rów nież okre sy chłod ne,
jak np. zi ma 1995/6, gru dzień 2002, czy sty czeń 2006, a tak że czer wiec
2001 czy li piec 2000. Oczy wi ście w okre sach ogól nie chłod niej szych tak -
że spo ra dycz nie zda rza ły się mie sią ce bar dzo cie płe (tab. 4). 
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Tabela 4. Najcieplejsze miesiące

Table 4. The warmest months

(Warszawa Okęcie 1947-2008)



Wa run ki opa do we – mie sią ce su che, nor mal ne i mo kre

Po dob nie jak mie sią ce wy róż nio ne ze wzglę du na tem pe ra tu rę, tak
i te wy dzie lo ne ze wzglę du na wiel kość opa dów roz kła da ły się w cza sie
bar dzo nie rów no mier nie (ryc. 2), chociaż w tym przy pad ku nie by ło aż

tak wiel kich skraj no ści, tzn. nie by ło ro ku, w któ rym by za bra kło mie się -
cy su chych bądź mo krych – w każ dym ro ku wy stę po wa ły mie sią ce
wszystkich ka te go rii. Licz ba mie się cy su chych w ro ku wa ha ła się od
1 (1960, 1966, 1970, 1978 i 1998) do 7 (1951, 1959, 1963, 1964, 1969
i 1984) i wy jąt ko wo 8 (1954), a mie się cy mo krych od 1 (1976) i 2 (1951,
1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1961, 1969, 1991,1993, 1997,
1999) do 7 (1948, 1970, 1974, 1978 i 1998) i wy jąt ko wo 8 (1994). Mie -
się cy o nor mal nych opa dach by ło w ro ku co naj mniej 1 (1963, 1988,
1992 i 1994), naj wię cej zaś 8 (1958, 1960, 1997). Tu war to do dać, ze
naj niż sze opa dy wy stą pi ły w la tach 1951 (330 mm), 1976 (348 mm),
1953 (371 mm) i 1959 (379 mm), a naj wyż sze w 1970 (767 mm), 1974
(691 mm), 1981 (657 mm), 1994 (653 mm) i 1972 (648 mm). 

Czę stość mie się cy su chych i mo krych w ba da nym okre sie pod le ga ła
du żym i nie re gu lar nym wa ha niom. Zde cy do wa nie naj więk szym udzia -
łem tych pierw szych, a za ra zem naj mniejszych tych dru gich wy róż ni ła
się pierw sza po ło wa lat 50., a zwłasz cza okres 1951-1954. W cią gu 4 lat
by ło aż 25 mie się cy su chych (śred nio w ro ku 6,25) i tyl ko 11 mo krych
(śred nio 2,75). W in nych okre sach pra wie rów nie czę ste mie sią ce su che
by ły „prze pla ta ne” nie wie le mniej licz ny mi mie sią ca mi mo kry mi (1961-
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Ryc. 2. Liczba miesięcy suchych i mokrych

Fig. 2. Number of the dry and wet months

(Warszawa Okęcie 1947-2008)



1965: od po wied nio 27 i 20, 1986-1990: 25 i 20) lub udział jed nych i dru -
gich był względ nie nie du ży, a prze wa ża ły mie sią ce o nor mal nych opa -
dach. Ta kim szcze gól nie „nor mal nym” pod wzglę dem opa dów okre sem
by ła dru ga po ło wa lat 50., a ści śle okres 1955-1960, kie dy to pod czas
6 lat wy stą pi ło tyl ko 20 mie się cy suchych (śred nio w ro ku 3,3) i 15 mo -
krych (śred nio 2,5) i aż 37 – czy li wię cej niż po ło wa – o opa dach nor -
mal nych. Ogól nie więk szy udział mie się cy su chych niż mo krych za zna -
czył się, jak już wcze śniej wspo mnia no, w pierw szej po ło wie lat 50.
i pierw szej po ło wie lat 60. oraz dru giej po ło wie lat 80.; wię cej mie się cy
mo krych by ło w la tach 1966-1975 i w la tach 90. Nie moż na za tem wy -
róż nić okre sów szcze gól nie su chych (po za 1951-1954) i desz czo wych,
bo wiem na tle ogól nie du żej zmien no ści za zna cza ją się tyl ko po je dyn cze
la ta o wy jąt ko wo du żym udzia le mie się cy su chych bądź mo krych (po 7-
8 w ro ku; la ta te przy to czo no w po przed nim aka pi cie). 

Po czą tek XXI wie ku od zna cza się nie wiel ką prze wa gą li czeb no ści
mie się cy mo krych nad su chy mi (od po wied nio 35 i 32), przy czym mo -
kre w więk szo ści są mie sią ce od stycz nia do mar ca, a su che czerw ce (w
po zo sta łych mie sią cach „prze pla tan ka” przy du żym udzia le mie si ęcy
nor mal nych). 

Mie sią ce su che i mo kre czę ściej niż chłod ne i cie płe po ja wia ją się
po je dyn czo i oby dwa ro dza je prak tycz nie ma ją ta ką sa mą czę stość (po -
nad 40% mie się cy tak su chych, jak i mo krych, tab. 5). Mie sią ce su che
znacz nie czę ściej niż mo kre two rzą cią gi 4-mie sięcz ne i dłuższe (od po -
wied nio 19,2 i 12,4% mie się cy), pod czas gdy mo kre 2- i 3-mie sięcz ne
(od po wied nio 47,0 i 40,2% mie się cy). Naj dłuż sze cią gi obej mo wa ły po
7 mie się cy za rów no su chych, jak i mo krych. Cią gi 5-mie sięcz ne, jak
i dłuż sze wy stą pi ły w okre sach: 
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Tabela 5. Ciągi miesięcy suchych i mokrych

Table 5. The sequences of the dry and wet months

(Warszawa Okęcie 1947-2008)

*% miesięcy -  % of  months



– su che
czer wiec – gru dzień 1951 – 7 mies. 
gru dzień 1962 – kwie cień 1963 – 5 mies. 
gru dzień 1968 – maj 1969 – 6 mies. 
paź dzier nik 1995 – ma rzec 1996 – 6 mies. 
– mo kre
lu ty – czer wiec 1962 – 5 mies. 
paź dzier nik 1966 – kwie cień 1967 – 7 mies. 
kwie cień – wrze sień 1972 – 6 mies. 
wrze sień 1992 – sty czeń 1993 – mies. 
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Tabela 6. Miesiące o najniższych opadach

Table 6. The months with the lowest precipitation

(Warszawa Okęcie 1947-2008)



Jak wi dać, naj wię cej dłu gich cią gów mie się cy za rów no su chych, jak
i mo krych wy stą pi ło w la tach 60., a naj dłuż szy ciąg mie się cy su chych
przy padł na naj such szy rok w ba da nym okre sie – 1951 (330 mm). War -
to tu za uwa żyć, że ogól nie mie sięcz ne wa run ki opa do we od zn acz ają się
więk szą zmien no ścią w cza sie niż wa run ki ter micz ne. 

W ta be lach 6 i 7 ze sta wio no mie sięcz ne su my opa dów z 7 lat o naj -
mniej szych i naj większych opa dach w każ dym mie sią cu ka len da rzo -
wym. Naj wię cej „re kor do wo” ni skich opa dów by ło w la tach 50. (19
spo śród 93), a naj mniej w la tach 90. (12), wy so kich zaś na od wrót (od -
-p owie dnio (10 i 17). La ta 50. wy róż ni ły się nie tyl ko du żą czę sto ścią
mie się cy su chych i ma łą mo krych, ale po nad to te mie sią ce su che mia ły
skraj nie ni skie opa dy. Na le ży tu szcze gól nie wy mie nić paź dzier nik
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Tabela 7. Miesiące o najwyższych opadach

Table 7. The months with the highest precipitation

(Warszawa Okęcie 1947-2008)



1951 z cał ko wi tym bra kiem opa dów i wrze sień su mą opa dów za le d wie
1 mm. Ta kie war to ści w ca łym ba da nym okre sie po wtó rzy ły się tyl ko
w lu tym 1976 (0 mm) i w stycz niu 1977 (1 mm). Śred nia rocz na su ma
opa dów w 10-le ciu 1951-1960 wy nio sła tyl ko 470 mm (por. tab. 1),
a w 5-le ciu 1951-1955 za le d wie 444 mm. 

W la tach ostat nich spo ra dycz nie po ja wia ły się rów nież bar dzo ni skie
opa dy, zwłasz cza w czerw cu. Spo śród 93 naj such szych mie się cy na
wiek XXI przy pa dło ich tyl ko 10, w tym najni ższe opa dy z ca łe go ba -
da ne go okre su stwier dzo no w grud niu i czerw cu (tab. 6). Znacz nie czę -
ściej zda rza ły się jed nak opa dy bar dzo wy so kie, szcze gól nie w zi mie.
Naj bar dziej desz cz owy gru dzień, sty czeń i lu ty przy pa dły na wiek XXI.
Spo śród 87 naj ob fit szych w opa dy mie się cy na okres od ro ku 2000
przy pa dło ich 15, a na ostat nich 15 lat aż 27. W tym okre sie wy stą pił
mie siąc o naj wyż szej su mie opa dów w wie lo le ciu – li piec 1997 (214
mm). Dru gim mie sią cem pod wzglę dem ilo ści opa dów (193 mm) był li -
piec 1970 – ro ku o naj wyż szej su mie opa dów (767 mm), w któ rym po -
nad to bar dzo wy so kie opa dy by ły w kwiet niu, ma ju, paź dzie rn iku i li -
sto pa dzie. Był to jed nak rok wy jąt ko wy w cią gu lat o niż szych opa dach.
Pe wien wzrost opa dów wy stą pił w pierw szej po ło wie lat 70., ale ogól -
ny bar dziej dłu go trwa ły wzrost opa dów za zna czył się do pie ro po ro ku
1990; śred nia su ma opa dów z okre su 1991-2008 wy n osi 531 mm. 

Na le ży za tem stwier dzić, że nie wiel ka róż ni ca śred nich sum opa dów
mię dzy 62-le ciem 1947-2008 i 50-le ciem 1951-2000, wspo mnia na na
po cząt ku, wy ni ka z te go, że 50-le cie mieści się cał ko wi cie 62-le ciu,
w isto cie zaś po zor nie nie wie le więk sze opa dy w 62-le ciu świad czą
o ich wy raź nym wzro ście w XXI wie ku. 

Wa run ki ter micz no -op ad owe

Dzie ląc wszyst kie mie sią ce na 3 ka te go rie ter micz ne – chłod ne, nor -
mal ne i cie płe oraz 3 opa do we – su che, nor mal ne i mo kre, uzy ska no
łącz nie 9 ka te go rii ter micz no -op ad owych. Udział mie się cy każ dej ka te -
go rii w cią gu ro ku w ca łym okre sie jest wy rów na ny i wy no si od 77 do
87, tzn. 11 ± 0,7%. Po wią za nia ter micz no -op ad owe wy ka zu ją jed nak
wy raź ną zmien ność se zo no wą. W ce lu zba da nia stop nia przy pad ko wo -
ści tych po wią zań, li czeb ność po szcz egó lnych ka te go rii w ko lej nych
mie sią cach pod da no te sto wi. W roz pa try wa nej sy tu acji (4 stop nie swo -
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bo dy) praw do po do bień stwo przy pad ko wo ści wy no szą ce 5% okre śla
war tość rów na 9,488, 2% – 11,668, a 1% – 13,227 (Sa dow ski 1969).
W ta be li 8 za miesz czo no wy ni ki od no szą ce się do mie się cy, w któ rych
war tość prze kro czy ła 9,5. 

Oka zu je się, że od li sto pa da do mar ca mie sią ce chłod ne są naj czę -
ściej jed no cze śnie su che, a naj rza dziej mo kre, cie płe zaś naj czę ściej
mo kre, a naj rza dziej su che. Ta ki cha rak ter po wią zań szcze gól nie sil nie
za zna cza się w li sto pa dzie, grud niu, a zwłasz cza lu tym, znacz nie sła biej
na to miast w stycz niu, kie dy to naj bar dziej mo kre oka zu ją się mie sią ce
nie cie płe, ale o norma lnej tem pe ra tu rze, a mie sią ce cie płe z pra wie
rów ną czę sto ścią są su che, jak i mo kre. Opi s any cha rak ter związ ków
ter micz no -op ad owych bar dzo sil nie za zna cza się we wszyst kich mie -
sią cach zi mo wych trak to wa nych łącz nie (tab. 8). 

Cha rak ter ten ule ga zmia nie w kwiet niu: mie sią ce chłod ne naj czę -
ściej ma ją opa dy w nor mie, a cie płe naj czę ściej są su che, naj rza dziej
zaś o opa dach nor mal nych. Od ma ja do wrze śnia mie sią ce chłod ne naj -
czę ściej są mo kre, a naj rza dziej su che, cie płe na to miast od wrot nie. Ta ki
ro dzaj związ ków naj sil niej wy stę pu je w lip cu i jesz cze bar dziej we
wrze śniu – chłod ny i su chy wrze sień oraz cie pły i mo kry zda rzy ły się
tyl ko je den raz w 62-le ciu. Naj sła biej zwią zek ta ki za zna cza się
w czerw cu, po nie waż mie siąc ten względ nie czę sto by wa chłod ny i su -
-chy, maj i sier pień na to miast nie wy ka zu ją istot nie mniej szej czę sto ści
mie się cy cie płych i desz czo wych. Opi sa ny cha rak ter związ ku jed nak
wy raź nie się za zna cza we wszyst kich miesi ącach let nich – od czerw ca
do sierp nia (tab. 8). W paź dzier ni ku nie co czę ściej niż in ne po j awi ają
się – po dob nie jak w mie sią cach po przed nich – mie sią ce chłod ne i mo -
kre oraz cie płe i su che, ale jest to prze wa ga zni ko ma i praw do po do bień -
stwo wy stą pie nia wszyst kich ka te go rii ter micz no -op ad owych jest bar -
dzo po dob ne. 

Otrzy ma ne wy ni ki po twier dza ją re zul ta ty po dob nej ana li zy prze pro -
wa dzo nej na pod sta wie da nych z War sza wy z okre sów 1871-1970
i 1951-1994 (Kos sow ska -C ezak 1997). Je dy ną róż ni cą w sto sun ku do
wcze śniej sze go okre su 1871-1970 jest wy stę po wa nie „zi mo we go” cha -
rak te ru związ ków ter micz no -op ad owych już w li sto pa dzie, gdy wcze -
śniej praw do po dobie ństwo wszyst kich ka te go rii mie się cy, tak jak
w paź dzier ni ku, by ło bar dzo po dob ne. 

Acz kol wiek mie sią ce po szcze gól nych ka te go rii tak ter micz nych, jak
i opa do wych wy stę p ują w spo sób nie re gu lar ny, pod ję to pró bę okre śle -
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nia zmian ich czę sto ści w cią gu ba da ne go 62-le cia. Po nie waż ana li za ta -
ka ma szan se po wo dze nia tyl ko wów czas, gdy dys po nu je się do sta tecz -
nie du żą licz bą przy pad ków, tzn. wy stę pu ją naj bar dziej jed no znacz ne
po wią za nia ter micz no -op ad owe, prze ja wia ją ce się wy raź nie więk szą li -
czeb no ścią nie któ rych ka te go rii, roz pa trzo no łącz nie wszyst kie mie sią -

Tabela 8. Liczba miesięcy różnych kategorii termicznych i opadowych

Table 8. The numbers of the  months of different temperature and 

precipitation categories

(Warszawa Okęcie 1947-2008)

χ2 = 9,97 χ2 = 17,62

Ob ja śnie nia: t – tem pe ra tu ra śred nia mie sięcz na, o – su ma mie sięcz na opa dów, „-” – po -
ni żej nor my, n – w nor mie, „+” – po wy żej nor my. 
Expla na tions: t – mon th ly me an tem pe ra tu re, o – mon th ly me an of pre ci pi ta tion, „-” – be -
low nor mal, n – nor mal, „+” – abo ve nor mal.

χ2 = 20,16 χ2 = 10,17

χ2 = 12,16 χ2 = 13,63

χ2 = 20,69 χ2 = 9,72
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ce zi mo we i osob no let nie. Do ko na no za tem ze sta wie nia lat, w któ rych
wy stą pi ły po szcze gól ne ka te go rie mie się cy zi mo wych – od grud nia do
lu te go i let nich – od czerw ca do sierp nia. Li czeb ność po szcze gól nych
ka te go rii za wie ra ta b. 8, a w tab. 9 i 10 po da no la ta, w któ rych wy stą pi -
ły naj częst sze ka te go rie mie się cy zi mo wych, tj. chłod ne i su che oraz
cie płe i mo kre (tab. 9) oraz let nich, tj. chłod ne i mo kre oraz cie płe i su -
che (tab. 10). 

Tabela 9 Miesiące zimowe chłodne i suche oraz ciepłe i mokre

Table 9. The winter months: the cold-dry ones and the warm-wet ones

(Warszawa Okęcie 1947-2008)

Oka zu je się, że naj częst sze ze wszyst kich mie sią ce zi mo we chłod ne
i su che (ra zem 32) naj czę ściej (10) wy stę po wa ły w la tach 60., po nad to
względ nie czę ste (6) by ły tak że w la tach 90. W la tach 60. po nad to sto -
sun ko wo czę sto (4) po ja wia ły się mie sią ce naj mniej li czeb nej ka te go rii
(11) – chłod ne i mo kre. Mie się cy ta kich zu peł nie nie by ło w la tach 80.
i 90., lecz po ja wi ły się w XXI wie ku – chłod ny i mo kry był lu ty 2005
i 2006. Mie sią ce zi mo we su che o nor mal nej tem pe ra tu rze (ra zem 21)
by ły szcze gól nie cha rak te ry stycz ne dla lat 70. i 80., kie dy ich wy stą pi -
ła po nad po ło wa (12). Mie sią ce mo kre o nor mal nej tem pe ra tu rze (ra -
zem 20) na t omiast naj częst sze by ły w la tach 50. i 60. (9). Rzad ka ka te -



46

Tabela 10. Miesiące letnie chłodne i mokre oraz ciepłe i suche

Table 10. The summer months: the cold-wet ones and the warm-dry ones

(Warszawa Okęcie 1947-2008)

go ria (11) mie się cy zi mo wych cie płych i su chych po ja wi ła się w po nad
po ło wie przy pad ków (6) w la tach 1988-2004. Rów nież pra wie po ło wa
(9) mie się cy cie płych o nor mal nej tem pe ra tu rze (20) ob ję ła okres
ostatnich 20 lat. Czę sta ka te go ria (31) mie się cy cie płych i mo krych
rzad ko po ja wia ła się do lat 70. włącz nie (ra zem 11), po czym ich czę -
stość na ra sta ła: w la tach 80. – 6, 90. – 7 i po ro ku 2000 – rów nież 7.
Acz kol wiek po ro ku 2000 po ja wia ły się mie sią ce zi mo we wszyst kich
wy róż nionych ka te go rii, to jed nak wśród 24 mie się cy zde cy do wa nie
prze wa ża ły cie płe i mo kre (7); mie się cy cie płych by ło ogó łem 10, pod -
czas gdy nor mal nych i zim nych po 7. 

Naj licz niej sza ka te go ria let nich mie się cy (30) – chłod nych i mo -
krych naj czę ściej po ja wia ła się w la tach 70. (lip ce i sierp nie) oraz 80.
(czerw ce). Ostat ni chłod ny i mo kry mie siąc let ni zda rzył się w ro ku
2000 (li piec), a ostat ni let ni mie siąc chłod ny o nor mal nych opa dach
w ro ku 1993 (czer wiec i li piec). W XXI wie ku na to miast po ja wia ły się
aż 3 chłod ne i su che czerw ce. Czę ste la tem (28) mie sią ce cie płe i su che
zda rza ły się szcze gól nie czę sto w la tach 50. (8), a po tem po now nie od
lat 90. (ra zem 14). W XXI wie ku rów nież wzro sła czę stość mie się cy
let nich o nor mal nych opa dach, a tym bar dziej mo krych.



47

Pod su mo wa nie

Opra co wa nie opar te na po wo jen nej (1947-2008) se rii war to ści mie -
sięcz nej tem pe ra tu ry i opa dów ze sta cji War sza wa Okę cie, przy uży ciu
po dzia łu trój kla so we go rów nopra wd op odo bn ego wy ka za ło, że naj -
chłod niej sza by ła pierw sza po ło wa lat 60. i dru ga po ło wa lat 70.;
w pierw szym okre sie szcze gól nie chłod ne by ły mie sią ce zi mo we,
w dru gim mie sią ce let nie. 

Naj cie plej szy był ko niec okre su, po czy na jąc od koń ca lat 90.; cie pły
był tak że ko niec lat 40. i po czą tek lat 50., kie dy to szcze gól nie cie płe
by ły mie sią ce pół ro cza let nie go – od kwietnia do wrze śnia. Ocie ple nie
ostat nich 20 lat za czę ło się se rią bar dzo ła god nych zim, a od po czą tku
XXI wie ku rów nież co raz częst sze są bar dzo cie płe la ta. Jest to nie tyl -
ko wzrost czę st ości mie się cy z ka te go rii cie płych, ale też z co raz wyż -
szą tem pe ra tu rą po wie trza. 

Naj such sze by ły la ta 50., a zwłasz cza ich pierw sza po ło wa, dość su -
cha by ła też dru ga poł owa lat 80.; wzrost czę sto ści mie się cy mo krych
i ogól nie wzrost opa dów za zna czył się w pierw szej po ło wie lat 70. oraz
po ro ku 1990. 

Spo śród 9 moż li wych ka te go rii ter micz no -op ad owych mie się cy
w każ dym mie sią cu ka le nd arz owym 62-le cia wy stę po wa ły wszyst kie
ka te go rie, jed nak ich udział zmie niał się se zon owo. W chłod nej czę ści
roku cha rak te ry stycz na jest prze wa ga mie się cy chłod nych i su chych
oraz cie płych i mo krych, a w cie płej czę ści ro ku ty po wa jest prze wa ga
mie się cy chłod nych i mokrych oraz cie płych i su chych. Kwie cień i paź -
dzier nik ma ją pod tym wzglę dem cha rak ter przej ścio wy. Ta ki ro dzaj po -
wią zań ter micz no -op ad owych jest zwią za ny z ce cha mi mas po wietr -
znych na pły wa ją cych nad Pol skę. Wraz z cyr ku la cją z sek to ra za chod -
nie go na pły wa ją wil got ne ma sy po wie trza mor skie go, w zi mie względ -
nie cie płe, a la tem względ nie chłod ne, z cyr ku la cją z sek to ra wschod nie -
go zaś do cie ra ją ma sy su che go po wie trza kon ty nen tal ne go, w zi mie
chłod ne go, a na wet mroź ne go, w le cie go rą ce go. Osta tecz nie cha rak ter
ter micz no -op ad owy każ de go mie sią ca za le ży od zmie nia ją cej się sta le
cyr ku la cji, przy udzia le ad wek cji mas po wietrz nych tak że z in nych kie -
run ków, lub nie kie dy cyr ku la cji utrzy mu ją cej się przez ja kiś czas bez
więk szych zmian. W tej ostat niej sy tu acji skraj ne ce chy ter micz no -op -
ad owe za zna cza ją się szcze gól nie ostro (mroź ne, su che lub ła god ne,
desz czo we zi my, upal ne, su che lub chłod ne, desz czo we la ta) (Kos sow -
ska -C ezak 1997). 



Na pod sta wie przed sta wio nej ana li zy czę sto ści mie się cy o róż nych
wa run kach ter micz nych i opa do wych moż na za uwa żyć w War sza wie,
że współ cze sne mu ocie ple niu, któ re szcze gól nie się na si li ło w ostat nich
la tach, to wa rzy szy wzrost opa dów. Jest on wy raź ny w zi mie oraz
w środ ku la ta, co mo że wy ni kać z więk szej za war to ści pa ry wod nej
w co raz cie ple jszych zi mą mor skich ma sach po wietrz nych oraz z na si -
le nia się zja wisk kon wek cyj nych la tem. 

Uzy ska ne wy ni ki od no szą ce się do dru giej po ło wy XX wie ku po -
twier dza ją po dob ne re zul t aty prac in nych au to rów (np. Ko żu chow ski,
Żmudz ka 2001; Żmudz ka 2004). 
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