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W opracowaniu krótko scharakteryzowano historię badań klimatu lokalnego Łodzi oraz 
przedstawiono wybrane cechy klimatu lokalnego na podstawie pomiarów wykonywanych 
w ostatnich latach za pomocą automatycznego systemu pomiarowego. Dane wykorzystane 
w opracowaniu pochodzą z dwóch stacji: Miejskiej Stacji Meteorologicznej (MSM) charakteryzu-
jącej warunki miejskie i stacji Łódź Lublinek reprezentującej warunki zamiejskie. Okres obser-
wacji obejmuje lata 1997-2002. Główną część pracy stanowi analiza rocznego i dobowego prze-
biegu kontrastów termicznych, wilgotnościowych (wilgotność względna i bezwzględna) oraz 
anemometrycznych. Kontrasty termiczne są przejawem dobrze rozwiniętej miejskiej wyspy ciepła 
o natężeniu do 8-9oC i typowym przebiegu dobowym. Wilgotność względna w mieście jest nocą 
niższa niż poza miastem nawet o 30-40%. Wilgotność bezwzględna może być nocą w mieście 
zarówno niższa jak i wyższa (różnice nawet powyżej ±3 g·m-3) co jest wynikiem specyficznego 
biegu dobowego kontrastów wilgotnościowych. W przeciwieństwie do temperatury dobowy 
przebieg kontrastów wilgotnościowych może przyjmować różne realizacje nawet w przypadku 
sprzyjających warunków pogodowych. Wiatr na MSM jest średnio słabszy niż na Lublinku, lecz 
obserwuje się również noce z wyraźnie podwyższoną w mieście prędkością wiatru.  

 
HISTORIA BADAŃ KLIMATU LOKALNEGO ŁODZI 

 
Pomiary meteorologiczne umożliwiające badanie klimatu lokalnego były 

prowadzone w Łodzi już w latach 30. ubiegłego wieku (K ł y s i k  i in. 1995). 
Analizy dostępnego materiału badawczego ukierunkowane na poznanie cech 
klimatu lokalnego Łodzi nie były jednak wtedy wykonywane i dane te doczeka-
ły się opracowania dopiero w ostatnich latach. Szerzej zakrojone studia nad 
klimatem lokalnym Łodzi zostały zapoczątkowane we wczesnych latach sześć-
dziesiątych XX w. przez prof. S. Z y c h a  i jego zespół (1961). W badaniach 
terenowych zastosowano już wówczas metodę pomiaru zróżnicowania tempera-
tury w mieście przy użyciu termometru elektrycznego zainstalowanego na sa-
mochodzie oraz metodę wizualnej oceny zasięgu zanieczyszczeń miejskich 
podczas specjalnie wykonywanych w określonych warunkach meteorologicz-
nych lotów samolotem nad miastem. To pionierskie opracowanie dotyczące 
zróżnicowania warunków klimatycznych na obszarze Łodzi, wykonane dla 
potrzeb planowania przestrzennego, stało się wzorem wielu późniejszych analiz 
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poświęconych zagadnieniom modyfikacji klimatu lokalnego przez zabudowę 
miejską prowadzonych w różnych miastach Polski.  

Przez ostatnie pół wieku w Łodzi działało czasowo wiele posterunków po-
miarowych prowadzących badania ukierunkowane na poznanie charaktery-
stycznych cech mikroklimatu w różnych typach zabudowy. Prowadzono rów-
nież badania patrolowe rozkładu parametrów meteorologicznych w mieście 
z wykorzystaniem różnego typu czujników temperatury i wilgotności powietrza 
m.in. radiosondaże z wykorzystaniem balonów na uwięzi (K ł y s i k ,  T a -
r a j k o w s k a  1977; K ł y s i k  1985).  

Utworzenie w 1992 r. Miejskiej Stacji Meteorologicznej (MSM) Katedry 
Meteorologii i Klimatologii UŁ, mieszczącej się w centrum miasta umożliwiło 
regularne badania różnic między wartościami parametrów meteorologicznych 
w mieście a ich wartościami na stacji zamiejskiej. Do roku 1996 pomiary na 
Miejskiej Stacji Meteorologicznej prowadzone były w sposób manualny. 
Otrzymane z tych pomiarów dane z głównych terminów obserwacyjnych umoż-
liwiały oszacowanie kontrastów termicznych miasto – tereny zamiejskie 
(K ł y s i k ,  F o r t u n i a k  1998), lecz nie pozwalały na dokładne poznanie 
dynamicznych cech klimatu lokalnego Łodzi. Analizy takie stały się możliwe 
dopiero po wprowadzeniu w 1996 r. automatycznego systemu pomiarowego 
rejestrującego wartości parametrów meteorologicznych z 10-minutową często-
ścią (F o r t u n i a k ,  K ł y s i k  1998; F o r t u n i a k  2000, 2001). Prowa-
dzone jednocześnie pomiary patrolowe pozwoliły na wykrycie miejskiej wyspy 
ciepła o ekstremalnie dużej intensywności dochodzącej prawie do 12oC (K ł y -
s i k  1998; K ł y s i k , F o r t u n i a k  1999).  

W ostatnich latach w studiach klimatu lokalnego Łodzi istotne miejsce zaj-
muje nurt badawczy związany poznaniem składników bilansu energetycznego 
terenów zurbanizowanych. Pomiary prowadzone wspólnie z Indiana University 
(USA) należą do pionierskich w Polsce i unikatowych w skali światowej 
(F o r t u n i a k  i in. 2001; O f f e r l e  i in. 2005). 

Zasadniczym celem podjętego opracowania jest przedstawienie wybranych 
cech klimatu lokalnego Łodzi. Szczególną uwagę zwrócono na analizę kontra-
stów parametrów meteorologicznych między centrum miasta a terenami zamiej-
skimi.  

 
CHARAKTERYSTKA MIEJSCA OBSERWACJI I SYSTEM POMIAROWY 

 
Stosunkowa długa historia badań modyfikacji klimatu lokalnego przez za-

budowę miejską jest po części wynikiem faktu, iż Łódź stwarza wyjątkowo 
korzystne warunki do badań tego typu. Zarówno warunki naturalne, jak i struk-
tura urbanistyczna, tworzą tutaj doskonały ‘poligon badawczy’ do poznania 
indywidualnych cech klimatu terenów zurbanizowanych. Spośród warunków 
naturalnych głównym atutem Łodzi jest położenie na terenie o stosunkowo ma-
łym zróżnicowaniu cech geograficznych. W najbliższym sąsiedztwie miasta 
brak jest jednostek, które wpływałyby na klimat lokalny w sposób uniemożli-
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wiający wyodrębnienie wpływów czynników urbanistycznych. Równie ważnym 
czynnikiem jest przejrzysta struktura urbanistyczna Łodzi. Ułożone prostopadle 
ulice tworzą w centrum miasta prawdziwe kaniony uliczne zorientowane prawie 
dokładnie w kierunku północ-południe i wschód-zachód. W tym powstałym na 
przełomie XIX i XX wieku centrum wyraźnie zaznaczony jest poziom dachów. 
Tworzą go kilkupiętrowe kamienice gęsto zabudowane wzdłuż stosunkowo 
wąskich ulic. Historyczne centrum o obszarze ok. 15 km2 otoczone jest przez 
nowe dzielnice przemysłowe i mieszkaniowe, wśród których wyróżniają się 
zlokalizowane na obrzeżach miasta duże osiedla bloków mieszkalnych (Teofi-
lów, Retkinia, Widzew, Radogoszcz, Chojny). 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią dane meteorologiczne z dwóch 
stacji pomiarowych: Miejskiej Stacji Meteorologicznej i stacji Łódź Lublinek. 
Analizowany okres obejmuje lata 1997-2002. Pomiary na obu stacjach wyko 
nywane były przez prawie identyczne systemy automatyczne. Wartości tempe-
ratury i wilgotności względnej powietrza mierzono przy pomocy sond HMP35 
(Vaisala) umieszczonych w standardowych klatkach meteorologicznych na 
wysokości 2 m. Pomiary anemometryczne wykonywane były na standardowej 
wysokości 11 m. Czujniki podłączono do rejestratorów CR10 (Campbell) zapi-
sujących wyniki co 10 minut. 

Miejska Stacja Meteorologiczna usytuowana jest w pobliżu centrum histo-
rycznej zabudowy Łodzi na rozległym placu przy dworcu kolejowym Łódź-
Fabryczna. Odległość od najbliższych budynków przekracza 50 m, co owocuje 
niewielkim stopniem przesłonięcia horyzontu (współczynnik widoku nieba, 
SVF = 0,969), niewiele mniejszym niż na stacji zamiejskiej (SVF = 0,998). 
Stacja zamiejska – Łódź Lublinek – usytuowana jest na południowo-zachodnich 
obrzeżach miasta na terenie portu lotniczego. Chociaż jej odległość od MSM 
w linii prostej wynosi zaledwie ok. 6,5 km, usytuowanie na odkrytym terenie 
poza obszarem zabudowy miejskiej, pozwala przypuszczać, że w warunkach 
słabego wiatru lokalne warunki klimatyczne dominują nad wpływami miasta.    

 
KONTRASTY TERMICZNE 

 
Najbardziej znaną cechą klimatu miast jest miejska wyspa ciepła (UHI – 

ang. urban heat island). Chociaż wykorzystanie danych z zaledwie dwóch punk-
tów pomiarowych uniemożliwia badania przestrzennego rozkładu temperatury 
w mieście, sześcioletni okres pomiarów automatycznych pozwala na badanie 
natężenia miejskiej wyspy ciepła w różnych skalach czasowych. W przebiegu 
wieloletnim (rys. 1) maksymalnych różnic temperatury (ΔTmx) między miastem 
a terenem zamiejskim pojawiających się w ciągu nocy można zaobserwować 
wyraźny bieg roczny. W okresie letnim sprzyjające warunki pogodowe (bez-
chmurne, bezwietrzne noce o pogodzie radiacyjnej) powodują powstawanie 
miejskiej wyspy ciepła o natężeniu powyżej 4oC, czasami dochodzącym do 7oC. 
Wartość ta pasuje dobrze do statystycznego związku między maksymalnym 
obserwowanym natężeniem UHI a populacją miasta (O k e  1973). Zimą bez-
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chmurne, bezwietrzne noce zdarzają się rzadziej, dlatego średnio w sezonie tym 
ΔTmx przyjmują zdecydowanie mniejsze wartości. Z drugiej strony to właśnie 
zima jest okresem, w którym zdarzają się przypadki ekstremalnie dużych kon-
trastów termicznych. Czynniki radiacyjne wzmożone poprzez dużą bezwład-
ność termiczną miasta i znaczący strumień ciepła antropogenicznego (K ł y -
s i k  1996) mogą, przy adwekcji mroźnego powietrza, doprowadzić do powsta-
nia kontrastów rzędu 8-9oC lub nawet większych – takich jak najwyższe noto-
wane ΔTmx – prawie 12oC (K ł y s i k ,  F o r t u n i a k  1999). 
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Rys. 1. Różnice temperatury MSM – Lublinek.  
Maksymalne wartości obserwowane w kolejnych nocach w okresie 1997-2002 

 
MSM – Lublinek temperature differences.  

Maximum nightly values for the period 1997-2002 
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Rys. 2. Znormalizowany przebieg intensywności miejskiej wyspy ciepła w Łodzi.  
Wartości średnie z wybranych nocy z okresu 1997-2002: ◊ – 6 dni styczniowych,  

Δ – 35 dni majowych,  o – 28 dni sierpniowych, + – 21 dni wrześniowych.  
Oznaczenia: ZS – zachód Słońca; WS – wschód Słońca; śn – środek nocy; pd – południe 

 
Normalized course of the urban heat island intensity in Łodź. Average values from selected 

days during the period 1997-2002: ◊ – 6 days from January, Δ – 35 days form May, o – 28 days 
from August and + – 21 from September. ZS marks sunset, WS – sunrise, śn – midnight and pd – 

noon 
 
Pomiary prowadzone z dużą rozdzielczością czasową pozwalają również na 

analizę dobowego przebiegu różnic temperatury (ΔT) między stacją miejską 
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a zamiejską. Ponieważ miejska wyspa ciepła jest zjawiskiem dynamicznym, 
ściśle związanym z radiacyjnym wychładzaniem podłoża i jego właściwościami 
termicznymi, generalizacja dobowego przebiegu ΔT jest możliwa po uprzedniej 
normalizacji przebiegów z wybranych dób. Do badań wybrano dni z pogodą 
radiacyjną nie zaburzoną czynnikami adwekcyjnymi. Wartości z wybranych 
dób z przedziału jednego miesiąca (aby uniknąć rozbieżności w terminach 
wschodów i zachodów Słońca) uśredniono, a następnie unormowano przyjmu-
jąc jako ‘1’ najwyższą, a jako ‘0’ – najniższą wartość ΔT. Oś czasu podlegała 
rozciąganiu bądź skracaniu tak aby otrzymać jednakowe długości dnia i nocy. 
Tak unormowane przebiegi wykazują, że dobowy przebieg natężenia miejskiej 
wyspy ciepła jest zbliżony we wszystkich sezonach (rys. 2) i charakteryzuje się 
czterema podstawowymi fazami: 

1. Faza dzienna niewielkich kontrastów termicznych porównywalnych z 
naturalną zmiennością pola temperatury, 

2. Faza intensywnego wzrostu UHI w późnych godzinach wieczornych i 
wczesnych godzinach nocnych (trwająca mniej więcej do północy), 

3. Faz ustabilizowanych wartości ΔT w której obserwuje się maksymalne 
różnice między temperaturą w mieście a terenami zamiejskimi, 

4. Faza gwałtownego zaniku UHI po wschodzie Słońca. 
 

CHARAKTERYSTYKI WILGOTNOŚCI 
 
Wpływ miasta na pole wilgotności jest zdecydowanie gorzej poznany od 

zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Problem ten jest bardziej złożony ze względu 
na występowania różnych charakterystyk wilgotności i większych niż w przy-
padku temperatury niedokładności pomiarowych.  
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Rys. 3. Różnice wilgotności względnej MSM – Lublinek.  
Maksymalne wartości obserwowane w kolejnych nocach w okresie 1997-2002 

 
MSM – Lublinek relative humidity differences.  

Maximum nightly values for the period 1997-2002 
 
W świetle wilgotności względnej (f) miasto jawi się jako obszar stosunko-

wo suchy. Wilgotność względna na terenach zamiejskich może być nawet po-
nad 40% większa niż w centrum Łodzi. Podobnie jak w przypadku temperatury 
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największe różnice, rzędu 20-40%, obserwowane są w lecie (rys. 3). Zimą po-
gody sprzyjające dużym kontrastom f zdarzają się rzadziej. Ponadto niska tem-
peratura powietrza powoduje, że para wodna bliska jest stanu nasycenia, co 
wyklucza duże różnice wilgotności względnej. W efekcie w okresie zimowym 
sporadycznie zdarzają się różnice większe od 20%. 

Ze względu na zależność prężności pary wodnej nasyconej od temperatury, 
duże różnice wilgotności względnej nie muszą oznaczać różnic w bezwzględnej 
zawartości pary wodnej w powietrzu. Dlatego w celu pełniejszego poznania 
wpływu miasta na stosunki wilgotnościowe należy uzupełnić analizę o charak-
terystykę absolutnej zawartości pary wodnej w powietrzu. W przeciwieństwie 
do temperatury czy wilgotności względnej, wilgotność bezwzględna (ρ) może 
być w mieście w ciągu nocy zarówno wyraźnie niższa, jak i wyraźnie wyższa 
niż na terenach otaczających (rys. 4), a różnice Δρ mogą przewyższać ±3 g·m-3. 
Również i w tym przypadku kontrasty miasto – tereny zamiejskie są największe 
latem, co jest konsekwencją niskiej prężności pary wodnej nasyconej.  
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Rys. 4. Różnice wilgotności bezwzględnej MSM – Lublinek. Największe dodatnie  
i największe ujemne wartości obserwowane w kolejnych nocach w okresie 1997-2002 

 
MSM – Lublinek absolute humidity differences. Maximum positive and negative values  

in the nights for the period 1997-2002 
 
Występowanie zarówno dużych dodatnich, jak i ujemnych różnic wilgotno-

ści bezwzględnej uwarunkowane jest specyficznym cyklem dobowym kontra-
stów wilgotnościowych. Najczęściej cytowany w literaturze (O k e  1995), ‘ty-
powy’ dobowy przebieg charakterystyk wilgotności przedstawia rys. 5. Różnice 
wilgotności względnej są w ciągu dnia niewielkie. Po zachodzie Słońca poza 
miastem następuje szybki wzrost f . W mieście wzrost ten jest nieco wolniejszy, 
co owocuje szybkim zwiększaniem się niedoboru Δf. Największe różnice ob-
serwowane są we wczesnych godzinach nocnych. Później szybkość wzrostu f 
spada na terenach zamiejskich, podczas gdy w mieście f wzrasta regularnie aż 
do wschodu Słońca. Wczesnym rankiem wilgotność względna w mieście szyb-
ko spada, podczas gdy za miastem parowanie nocnych produktów kondensacji 
pary wodnej utrzymuje f jeszcze na dość wysokim poziomie. W efekcie wcze-
snym rankiem obserwuje się drugie dobowe maksimum Δf. Wilgotność bez-
względna jest w ciągu dnia nieco niższa w mieście, co jest wynikiem zmniej-
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szonej ewapotranspiracji. Na obu stacjach obserwuje się popołudniowe mini-
mum ρ związane z rozwojem konwekcji. Wieczorem słabnięcie, a później zanik 
prądów konwekcyjnych, powoduje wzrost ρ, przy czym wzrost ten trwa nieco 
dłużej na stacji zamiejskiej – w mieście rzadko obserwuje się silnie stałą rów-
nowagę, a mieszanie w warstwie pozostałościowej utrzymuje ρ na mniej więcej 
stałym poziomie przez większość nocy. W efekcie we wczesnych godzinach 
nocnych obserwuje się pierwsze maksimum miejskiego niedosytu wilgotności 
bezwzględnej (czasami jest ono znacznie lepiej zaznaczone niż na pokazanym 
przykładzie).  
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Rys. 5. Przebieg wilgotności względnej (f) i bezwzględnej (ρ) na MSM  
i stacji Łódź Lublinek (górny wykres) oraz różnice MSM – Lublinek (dolny wykres).  

Wartości średnie z 28 sierpniowych dni z lat 1997-2002 
 

Average course of relative (f) and absolute (ρ) humidity at MSM and Łódź Lublinek stations 
(upper plots) and MSM - Lublinek differences, (lower plots) for 28 selected days from August 

from the period 1997-2002 
 
W kolejnych godzinach kondensacja pary wodnej poza miastem trwająca aż 

do wschodu Słońca powoduje spadek ρ, co prowadzi do nadwyżki wilgotności 
bezwzględnej w mieście powstającej tuż przed wschodem Słońca. Wczesnym 
rankiem parowanie nocnych produktów kondensacji dostarcza do przypo-
wierzchniowych warstw powietrza na stacji zamiejskiej dużych ilości pary 
wodnej, a brak konwekcji powoduje, iż nie zostanie ona uniesiona wyżej. 
W efekcie obserwuje się wtedy drugie, częstokroć najsilniejsze, maksimum 
niedoborów wilgoci w mieście. 

Opisane przebiegi powstały z uśrednienia danych z wielu dni z pogodą ra-
diacyjną i tak jak wspomniano, uznawane są za ‘typowe’ w przypadku kontra-
stów wilgotnościowych. Należy jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do 
temperatury, w przypadku której sprzyjające warunki pogodowe zawsze prowa-
dzą do powstania miejskiej wyspy ciepła, a kontrasty termiczne z grubsza opi-
sywane są przez krzywą przedstawioną na rys. 2, przebieg kontrastów termicz-
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nych może być bardzo różnorodny. Na rys. 6 przedstawiono przypadki nocy 
z pogodą radiacyjną i dobrze rozwiniętą wyspą ciepła, podlegającą schematowi 
z rys. 2. Kontrasty wilgotnościowe natomiast zdecydowanie odbiegają od 
przedstawionego powyżej przebiegu ‘typowego’. Najbardziej zbliżony do ‘ty-
powego’ jest przypadek z nocy 22/23.08.2000. Maksima miejskiego niedoboru 
wilgotności względnej są jednak wyraźnie rozdzielone ze względu na wystąpie-
nie stanu nasycenia na stacji zamiejskiej. W nocy 7/8.09.2002 natomiast prak-
tycznie nie zaobserwowano kontrastów wilgotności względnej. Różnice Δρ 
osiągały wtedy duże, dodatnie wartości, a ich przebieg był zbliżony do przebie-
gu ΔT. Odwrotna sytuacja miała miejsce w nocy 18/19.05.1999. Wilgotność 
względna na Lublinku zdecydowanie przewyższała f na MSM, a przebieg Δf 
przypominał odwrócony przebieg ΔT. Różnice Δρ były przez całą noc ujemne 
z brakiem wyraźnego maksimum przed wschodem Słońca.  
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Rys. 6. Przebieg charakterystyk wilgotności na stacji MSM i Łódź Lublinek oraz ich różnic 

(MSM – Lublinek) w wybranych nocach. Od góry: wilgotność względna (f) jej różnice (Δf), 
wilgotność bezwzględna (ρ) i jej różnice (Δρ) 

 
Course of humidity characteristics at MSM and Łódź Lublinek stations and their differences 

(MSM – Lublinek) in selected nights. From the top: relative (f) and its urban-rural differences 
(Δf), absolute (ρ) humidity and its urban-rural differences(Δρ) 

 
Opisane przypadki wskazują na najbardziej charakterystyczne odstępstwa 

od ‘typowego’ przebiegu kontrastów wilgotnościowych. Pozwalają one na wy-
znaczenie głównych klas dobowej zmienności różnic między charakterystykami 
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wilgotności w mieście i poza nim. Przypadki te pokazują jednocześnie, iż pro-
gnozowanie, nawet czysto jakościowe, różnic wilgotności jest o wiele bardziej 
złożone niż w przypadku temperatury.  

 
WARUNKI ANEMOMETRYCZNE 

 
Pole wiatru charakteryzuje się o wiele większą zmiennością niż pole tempe-

ratury i wilgotności. Dlatego wszelkie uogólnienia odnośnie wpływu miasta na 
wiatr są niezwykle trudne. Położenie stacji MSM na odkrytym placu w dość 
dużej odległości od najbliższych zabudowań pozwala mieć nadzieję, iż dane 
anemometryczne w pewnym stopniu odzwierciedlają średni wpływ zwiększonej 
szorstkości miasta na prędkość wiatru, a nie tylko warunki lokalnych zawiro-
wań za budynkami czy wzdłuż ulic. Mimo to trudno uogólniać przedstawione 
wyniki dla całego centrum miasta.  

Większa szorstkość miasta owocuje zmniejszeniem średniej prędkości wia-
tru. Na MSM prędkość ta jest średnio mniejsza o 34% w nocy i o 39% w dzień. 
Jednakże ze względu na wyraźny dobowy przebieg prędkości wiatru bez-
względne różnice są wyraźnie większe w dzień (vLub = 4,0 m·s-1, vM-

SM = 2,5 m·s-1) niż w nocy (vLub = 2,5 m·s-1, vMSM = 1,7 m·s-1). W przypadku po-
gody radiacyjnej dobowy przebieg prędkości wiatru na stacji zamiejskiej cha-
rakteryzuje się dużą amplitudą będącą wynikiem turbulencyjnego transportu 
pędu w ciągu dnia i silnie stałej równowagi w nocy. W mieście nocą gradient 
temperatury jest zbliżony do adiabatycznego i turbulencja pozostałościowa po-
woduje relatywne zwiększenie prędkości wiatru. Dlatego w przypadku sprzyja-
jących warunków pogodowych średnia prędkość wiatru w ciągu całej nocy lub 
jej znacznej części jest na MSM większa niż na Lublinku. Średnie godzinne 
prędkości wiatru mogą być wtedy na MSM wyższe nawet o ok. 1-1,5 m·s-1. 
W przypadku ładnej pogody graniczna prędkości wiatru otrzymana z równania 
regresji, przy której vMSM staje się większa od vLub wynosi 0,6-0,9 m·s-1 (S i e -
d l e c k i  2003). Zdarza się również, że prędkości wiatru na MSM są nieznacz-
nie większe niż na Lublinku nawet dla stosukowo dużych prędkości wiatru 
(vLub rzędu 5 m·s-1). W tym przypadku należy podejrzewać nieco odmienny 
mechanizm powstawania różnic Δv (O k e  1995) – większa szorstkość miasta 
powoduje intensywniejszy transport turbulencyjny pędu do dolnych warstw 
atmosfery. Przy dużych prędkościach wiatru na wyższych poziomach i dominu-
jącej turbulencji mechanicznej prowadzi to do niewielkiego wzrostu prędkości 
wiatru w mieście. 
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PODSUMOWANIE 
 
Przedstawiona analiza ogranicza charakterystykę klimatu lokalnego Łodzi 

do porównania wybranych parametrów meteorologicznych na dwóch stacjach 
pomiarowych. Z założenia nie obejmuje ona więc istotnego tematu przestrzen-
nego zróżnicowania parametrów meteorologicznych na terenach zurbanizowa-
nych. Pominięte zostały zagadnienia wpływu na zróżnicowanie analizowanych 
parametrów stopnia urbanizacji, odległości od granic miasta, czy zależność 
wyników od mikroklimatycznego zróżnicowania parametrów. Z drugiej strony 
przedstawione wyniki pokazują, że nawet proste z pozoru problemy kontrastów 
parametrów meteorologicznych są stosunkowo dobrze poznane jedynie w przy-
padku kontrastów termicznych. 
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SELECTED ASPECTS OF LOCAL CLIMATE IN ŁÓDŹ 
 

 
SUMMARY 

 
A b s t r a c t .  The paper briefly presents history ob studies on local climate in Łódź and 

characterizes selected features of Łódź climate. Data from automatically measurement points 
collected in a last few years were used. Main attention is paid to the annual and daily course of 
the meteorological parameters. Urban heat island in Łódź is well marked, and reaches 9oC under 
favorable conditions. Relative humidity is lower in the city center about 30-40% in such nights. 
Absolute humidity can be either higher or lower than for surroundings, about ±3 g·m-3 in extreme 
cases. Average wind speed at urban station is lower than at the rural one about, but favorable 
weather conditions can inverse this relation. 
 

Łódź is the second biggest town in Poland (population about 800 000) situated in a 
relatively flat region in central part of the country. The lack of big rivers, lakes, moun-
tains, or other geographical peculiarities makes Łódź an exceptionally good place for 
studies on urban climate. Moreover, the city’s urban arrangement is very regular. In the 
city center (oldest part of Łódź) buildings make up a large, homogenous and compact 
settlement of high density. Streets are very narrow in this part of Łódź and form real 
canyons cut into plateau of roofs with W-E and N-S orientation. 

Data from two measurement points have been used in the study. The measurements 
were made over six year period (1997-2002). The rural station (Lublinek) is located on 
the airfield on the south-west outskirts of the town at some distance from the built-up 
area. The urban station (MSM) is situated in a big down-town square close to the geo-
metrical center of Łódź. The degree of horizon obstruction at this point is evidently 
smaller than in the surrounding densely built-up area and only slightly higher than at the 
rural station – sky view factor 0.969 (0. 998 for the rural station). Temperature and 
humidity sensors (Vaisala HMP35) are located in the typical meteorological shelter, 2 m 
above ground level. Anemometers and wind vanes are mounted on masts  at a height of 
11 m above ground. The data are stored every 10 minutes by Campbell dataloggers. 

Data gathered from automatic urban and rural stations has been used to analyze ur-
ban-rural differences of temperature, humidity and wind speed. Special attention has 
been paid to the characteristic course of the selected parameters during 24 hours (from 
noon to noon) and the magnitude of the highest contrasts arising under favorable 
weather conditions. 
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In summer under favorable conditions temperature contrasts, ΔTmx exceeds 4oC 
sometimes reaching almost 7oC. During winter, conditions favorable to UHI formation 
are less common but the highest values of ΔTmx do appear from time to time in the this 
season. These differences (8-9oC) arise as a result of amplification of UHI after advec-
tion of cold arctic air due to the high thermal inertia of the town and significant anthro-
pogenic heat flux. Normalized courses of the thermal contrasts during 24 hour show that 
a typical course of UHI intensity in Łódź is very similar in all seasons. 

In the case of humidity, the highest urban-rural differences in relative humidity are 
observed at night. Under favorable conditions the urban areas can have a humidity more 
than 40% lower than surroundings, but differences of the order of 20-30% are more 
typical. Differences of absolute humidity are highest in summer, exceeding ±3 g·m-3 in 
extreme cases. Urban-rural absolute humidity contrasts at night (Δρ) show both high 
positive and high negative values. The highest negative differences at night are at the 
same level as the positive ones. It is a result of complex course of Δρ during 24 hour 
with minimum in early night hours and maximum before sunrise. However, in the con-
trast to the situation with temperature, when fine weather conditions always result in a 
typical UHI evolution, humidity contrasts might evolve according to different scenarios. 

Average wind speed at MSM is lower than at the rural station about 34% in the 
middle of the night and about 39% during midday, but because of a clear daily course of 
wind speed, absolute differences are higher by day (vr=4.0 ms-1, vu=2.5 ms-1) than at 
night (vr=2.5 ms-1, vu=1.7 ms-1). Under favorable conditions wind speed at MSM can be 
1-1.5 ms-1 higher than at Lublinek station (over a one hour averaging period) and slight 
town acceleration (0.5 ms-1) can be observed for the rural wind up to 5 ms-1. 
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