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W opracowaniu zaprezentowano wybrane cechy osobliwości klimatu miast obserwowane  

w Łodzi. W szczególności przeanlizowano wpływ miasta na takie parametry jak: temperatura 
powietrza, wilgotność względna, prężność pary wodnej i prędkość wiatru. Podstawę ekspery-
mentalną opracowania stanowiły pomiary wykonywane w latach 1992–2002, początkowo manu-
alnie na dwóch (stacja miejska – MSM i stacja zamiejska – Lublinek), a od 1996 automatycznie 
na trzech stacjach pomiarowych. Dane te umożliwiły porównanie kontrastów analizowanych 
parametrów pomiędzy stacją miejską a zamiejską. Dodatkowo przedstawiono wyniki patrolo-
wych  pomiarów miejskiej wyspy ciepła oraz analizę danych historycznych z lat 1934–1939. 
 

WSTĘP 
 

Już blisko dwieście lat znana jest wartość liczbowa różnicy średniej tempe-
ratury powietrza między obszarem zamiejskim a centralnymi rejonami miasta, 
która to różnica jest najistotniejszą i najbardziej spektakularną osobliwością 
klimatu miejskiego. Powszechnie dziś znane dzieło H o w a r d a  (1820),  
w którym przedstawiono wyniki pomiarów meteorologicznych w Londynie  
i w jego okolicach jest pierwszą monografią klimatu miasta, a Autor uważany 
jest za prekursora badań i ojca klimatologii urbanistycznej. Od tego czasu  
powstała wielka liczba opracowań naukowych analizujących nie tylko zjawisko 
„miejskiej wyspy ciepła”, ale również inne, bardzo różnorodne przejawy indy-
widualności klimatu miejskiego. W chwili obecnej klimat prawie każdego 
większego miasta na świecie był badany, a literatura dotycząca klimatu miast 
jest tak obszerna, że uzasadnia wyodrębnienie „klimatologii miasta” jako  
odrębnej dziedziny badań klimatologicznych.  

Polskie doświadczenia w badaniu klimatu miasta na znaczącą skalę sięgają 
wczesnych lat powojennych, kiedy odbudowywano zniszczone miasta,  
a wzrost liczby mieszkańców miast miał charakter lawinowy. W bardzo wielu 
miastach następował równocześnie bardzo intensywny wzrost powierzchni  
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o intensywnej zabudowie miejskiej, szczególnie terenów zabudowy mieszka-
niowej i przemysłowej. 
 

HISTORIA ŁÓDZKICH BADAŃ KLIMATU MIAST 
 

Łódź jest typowym przykładem miasta o względnie jednolitej zabudowie  
i przejrzystej strukturze urbanistycznej, położonym na obszarze względnie 
mało urozmaiconym pod względem hipsometrycznym. Jednorodna struktura 
urbanistyczna centralnych dziś obszarów miasta wynika głównie z  intensyw-
nego wzrostu liczby mieszkańców w dość krótkim czasie na przełomie XIX 
i XX wieku. Druga faza gwałtownego przyrostu powierzchni intensywnie za-
budowanej nastąpiła w okresie powojennym, kiedy powstały nowe, rozległe 
dzielnice mieszkaniowe na obrzeżach „starej”, dziewiętnastowiecznej zabudo-
wy przemysłowo-mieszkaniowej. 

 
Rys. 1. Schemat struktury przestrzennej Łodzi 

 

Fig. 1. Spatial structure of Łódź 

 
Badania klimatu miejskiego zapoczątkowane zostały na obszarze Łodzi  

po roku 1957 – wkrótce po utworzeniu przez prof. Stanisława Zycha Zakładu  
Meteorologii, Klimatologii i Hydrologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wykonane 
zostało wówczas bardzo obszerne opracowanie, którego celem było wskazanie 
kierunków zmian struktury przestrzennej oraz niezbędnych przekształceń  
funkcjonalnych przemysłowego, zaniedbanego miasta. Wykonano wówczas 
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oryginalne i pionierskie w warunkach Polski pomiary i obserwacje meteorolo-
giczne, m.in. pomiary patrolowe temperatury powietrza w mieście przy użyciu 
termometru oporowego zainstalowanego na samochodzie, obserwacje zady-
mienia z pokładu samolotu w czasie wielu specjalnych lotów, kartowanie za-
sięgu odoru z fabryki chemicznej ocenianego organoleptycznie itp. Zwrócono 
wówczas uwagę na wiele aspektów oddziaływania klimatu lokalnego miasta na 
warunki życia mieszkańców, a więc na zagadnienia bioklimatyczne (R ó -
ż a ń s k i , T a r a j k o w s k a , Z y c h  1961). 

Nurt badań klimatu miast był od tego czasu stałym przedmiotem zaintere-
sowania klimatologów ośrodka łódzkiego – okresowo działały meteorologiczne 
stacje pomiarowe w różnych typach zabudowy, wykonywano sondaże aerolo-
giczne przy użyciu radiosondy i balonów na uwięzi. Największy postęp w ba-
daniach umożliwiło jednak utworzenie w roku 1992 Miejskiej Stacji Meteoro-
logicznej UŁ w centrum miasta. Do roku 1996 pomiary wykonywane były 
w reżimie klimatologicznym (pomiary 3 razy w ciągu dnia), a od 1997 roku  
– z wykorzystaniem aparatury automatycznej. Stacja w centrum miasta działa 
w sposób ciągły i dostarcza danych do wielu analiz związanych z czasową 
zmiennością miejskiej wyspy ciepła (K ł y s i k , F o r t u n i a k  1998; F o r -
t u n i a k  2003; F o r t u n i a k  i in. 2006) oraz wtórnych skutków jej istnie-
nia. 

 
 

Rys. 2. Różnice temperatury minimalnej między stacją w centrum miasta  
a stacją lotniskową (zamiejską) w Łodzi w okresie 1934–1936 

 

Fig. 2. Differences of minimal temperature between urban centre  
and airport (rural) station in Łódź in the period 1934–1936  

 
W archiwach meteorologicznych zachowały się dane z pomiarów klimato-

logicznych wykonywanych w latach 1934–1939 na stacji meteorologicznej 
położonej w centrum miasta, na skraju śródmiejskiego skweru. Nie są znane 
żadne opracowania klimatologiczne z okresu przedwojennego, w których wy-
korzystane byłyby te dane. Od roku 1930 działała ponadto lotniskowa stacja 
meteorologiczna na lotnisku Lublinek, której lokalizacja mało zmieniała się aż 
do dnia dzisiejszego. Istnienie synchronicznych danych ze stacji miejskiej 
i pozamiejskiej umożliwiło określenie różnic termicznych i wilgotnościowych  
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w przebiegu dobowym i rocznym (rys. 2) w warunkach, kiedy obszar inten-
sywnej zabudowy miejskiej był nieporównanie mniejszy niż aktualnie. 

Mimo pewnych niedokładności pomiarów, widocznych już na podstawie 
pobieżnego przeglądu danych, zaobserwować można prawidłowości rocznego 
przebiegu występowania miejskiej wyspy ciepła. Dodatnie różnice temperatu-
ry, wskazujące na nadwyżkę ciepła w centrum miasta, osiągają największe 
rozmiary w sezonie letnim – od maja do września. Miejska wyspa ciepła osiąga 
wówczas natężenie 2–4 stopnie i występuje w ciągu każdej nocy, kiedy warun-
ki pogodowe sprzyjają jej istnieniu, tj. kiedy występuje małe zachmurzenie 
i kiedy prędkości wiatru są niewielkie. W okresie zimowym warunki takie wy-
stępują bardzo rzadko i dlatego średnia wartość nadwyżki ciepła miejskiego 
jest wówczas mniejsza. W okresie zimowym, kiedy noce są długie i bilans 
radiacyjny kształtowany jest tylko przez promieniowanie długofalowe, wystę-
pować mogą sporadycznie bardzo wysokie wartości miejskiej wyspy ciepła, 
nawet powyżej 6°C . 
 

WSPÓŁCZESNE STUDIA NAD KLIMATEM ŁODZI 
 

Bardzo podobne relacje w zakresie warunków termicznych stwierdzono  
na podstawie porównania serii pomiarów na Miejskiej Stacji Meteorologicznej 
i na stacji Łódź-Lublinek w latach 1992–2002. 

W pierwszym okresie pomiarów (do listopada 1996 r.) pomiary na stacjach 
meteorologicznych wykonywane były przez obserwatorów oraz rejestrowane 
przez tradycyjne samopisy. Od roku 1997 obie stacje wyposażone były  
w identyczne, precyzyjne, automatyczne instrumenty pomiarowe z czujnikiem 
HMP35 firmy Vaisala, co zapewniło nieporównanie większą dokładność  
pomiarów. Zasadnicze cechy rocznego i dobowego przebiegu intensywności 
miejskiej wyspy ciepła, widoczne na rys. 3, pozostają niezmienne – duże nocne 
dodatnie różnice temperatury występują najczęściej w lecie – kiedy warunki 
pogodowe częściej sprzyjają uprzywilejowaniu termicznemu miasta. W ciągu 
dnia różnice między centralnymi rejonami miasta a obszarami zamiejskimi  
są małe, rzadko przekraczają 1°C i mogą przybierać z podobną częstością war-
tości dodatnie, jak i ujemne. Jest to wynik dość nieoczekiwany, polegający na 
tym, że maksimum natężenia miejskiej wyspy ciepła nie występuje wówczas, 
kiedy dopływ energii promieniowania słonecznego jest największy i kiedy 
powierzchnie sztuczne w mieście o relatywnie niskim albedo nagrzewają się 
najbardziej (czarne dachy, asfaltowe ulice itd.). W południe temperatura powie-
trza w mieście niewiele się różni od powietrza zamiejskiego, a często jest na-
wet nieco niższa (mierzona w standardowej klatce meteorologicznej). Najwięk-
sza nadwyżka ciepła miejskiego ujawnia się w nocy, kiedy bilans promienio-
wania składa się ze strumieni promieniowania długofalowego. Ten paradoks 
wymagał wyjaśnienia odkąd tylko tę prawidłowość stwierdzono.  
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Rys. 3. Różnice temperatury powietrza między centrum miasta a stacją zamiejską 
w Łodzi w latach 1992–2002 

 

Fig. 3. Temperature differences between urban and rural station in Łódź in the period 1992-2002 

 
W celu poznania cech przestrzennej struktury miejskiej wyspy ciepła 

(MWC) w Łodzi organizowano wiele serii pomiarów, poczynając od pojedyn-
czych pomiarów tzw. „patrolowych” do okresowo działających sieci zagęsz-
czonych punktów pomiarowych temperatury i wilgotności powietrza. Najlep-
szym przykładem ilustrującym natężenie i zasięg przestrzenny MWC  
w Łodzi może być seria pomiarów wykonana w lutym 1996 r. (K ł y s i k  
1998; K ł y s i k , F o r t u n i a k  1999). Na pięciu samochodach osobowych 
zainstalowane były czujniki HMP35 z systemami rejestracji, które w ciągu 
kilku kolejnych dni wykonywały pomiary wzdłuż tras prowadzących od cen-
trum miasta (stacja MSM) ku obszarom peryferyjnym we wszystkich kierun-
kach. Po odpowiednim opracowaniu danych możliwe było uzyskanie map roz-
kładu temperatury powietrza na obszarze miasta w różnych fazach rozwoju 
MWC.  

W dniu 5 lutego 1996 r. przed wieczorem nad Łodzią przeszedł front 
chłodny z opadami śniegu. Rozbudowujący się za frontem wyż spowodował, 
że noc 5/6 lutego była bezchmurna i bezwietrzna, tj. bardzo sprzyjająca rozwo-
jowi MWC o dużym natężeniu. Różnice temperatury między centrum miasta  
a obszarami peryferyjnymi narastały od wieczora, a największe natężenie wy-
spa ciepła osiągnęła przed północą (rys. 4). 
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Rys. 4. Rozkład temperatury powietrza w Łodzi w dniu 5 lutego 1996 r. o godz. 23.15–23.45 

 

Fig. 4. Spatial temperature distribution in Łódź, February 5th, 1996, 23.15–23.45 local time 

 
W czasie pomiarów udokumentowano największą zaobserwowaną kiedy-

kolwiek w Łodzi (i w Polsce) różnicę temperatury Tu–Tr, która wynosiła 12°C. 
Tak duża intensywność MWC wynikała zarówno z małego spadku temperatury 
powietrza w obrębie zwartej zabudowy centrum (w ciągu całej nocy nie spadła 
poniżej –7°C), ale jednocześnie dzięki silnym spadkom temperatury w zaśnie-
żonym obszarze zamiejskim. Świeżo spadły śnieg hamował dopływ ciepła 
glebowego do powierzchni czynnej. Powietrze w niewielkich obniżeniach tere-
nu za miastem osiągnęło temperaturę –19°C. Silna wielkoprzestrzenna inwersja 
radiacyjna stwarza warunki występowania w wyjątkowych przypadkach MWC 
o natężeniu powyżej 10°C. Jednocześnie w warunkach bezwietrznych ujawniła 
się w całej okazałości komórkowa struktura MWC. Każda dzielnica mieszka-
niowa usytuowana na obrzeżach miasta (Teofilów, Widzew, Retkinia), która od 
gęsto zabudowanego centrum oddzielona jest terenami mniej intensywnie za-
budowanymi z większym udziałem terenów zieleni – wyodrębnia się w postaci 
wyraźnie widocznej komórki ciepłego powietrza. Jednocześnie, tam, gdzie 
blokowa zabudowa graniczy z terenami rolniczymi, obserwować można bardzo 
duże gradienty poziome temperatury powietrza, rzędu 3–4°C na 100 m.  
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Wyjątkowo intensywne MWC występują tylko w okresie zimowym, kiedy 
noce są długie i wychłodzenie radiacyjne powietrza za miastem może być bar-
dzo duże. W okresie letnim maksymalne natężenie wyspy ciepła dochodzić 
może do 6–7°C. Najczęściej występującą formą przestrzennej struktury MWC 
jest tzw. forma uogólniona, zgeneralizowana, o natężeniu 2–3°C, przyjmująca 
na mapie formę owalnych izoterm kształtem nawiązujących do ogólnego planu 
miasta (rys. 5). 

Najcieplejszy obszar miasta pokrywa się zawsze z rejonami najgęściej za-
budowanymi w centrum miasta, gdzie ulice są wąskie, w kształcie kanionów,  
w których wymiana powietrza oraz straty radiacyjne ciepła w nocy są naj-
mniejsze. Taka uogólniona (zgeneralizowana) forma MWC występuje zazwy-
czaj wtedy, kiedy przy pogodnym niebie wiatr osiąga prędkości 1–2 m/s.  
Zanika również komórkowa struktura wewnętrzna, a najcieplejszy rdzeń wyspy 
ciepła ulega pewnemu przesunięciu zgodnie z kierunkiem aktualnego wiatru. 
W przypadku większych prędkości miejska wyspa ciepła zmniejsza natężenie  
i zanika przy wietrze powyżej 4 m/s. 

 

 
Rys. 5. Układ izoterm podczas występowania MWC w postaci zgeneralizowanej  

w dniu 2 lutego 1996 r. w godz. 22.40–23.00 
 

Fig. 5. Izotherms of generalised urban heat island in Łódź, 
February 2nd, 1996, 22.40–23.00 local time 
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O komórkowym (mozaikowym) charakterze miejskiej wyspy ciepła decy-
dują z jednej strony – sprzyjająca ogólna sytuacja pogodowa, z drugiej zaś 
charakter zabudowy miejskiej. Położenie punktu pomiarowego wśród zabudo-
wy o różnej wysokości, różnym przesłonięciu horyzontu itp. wpływa na inten-
sywność MWC rozumianej jako różnicy temperatury w mieście i poza mia-
stem. W Łodzi działają długookresowo dwie stacje śródmiejskie z identycznym 
wyposażeniem instrumentalnym. Stacja MSM położona jest na dużym śród-
miejskim placu, gdzie indeks widoczności nieba SVF (Sky View Factor) osiąga 
wartość 0,969, natomiast stacja „Lipowa” zlokalizowana jest wśród wyższych, 
gęsto usytuowanych budynków (SVF = 0,662). 

 
 

Rys. 6. Termoizoplety obrazujące roczny i dobowy przebieg intensywności MWC  
obliczanej jako różnica Tu–Tr dla dwóch stacji śródmiejskich – MSM i Lipowa  

na podstawie danych z lat 1997–2002 
 

Fig. 6. Thermoizoplets of average UHI intensity as a function of month and hour calculated  
for two urban stations MSM and Lipowa on the base of data from the period 1997–2002  

 
Kształt izoplet (rys. 6) w obu przypadkach jest ogólnie bardzo podobny, co jest 
wyrazem ogólnych prawidłowości występowania miejskiej wyspy ciepła. Jed-
nakże w przypadku, kiedy intensywność była obliczana jako różnica tempera-
tury między stacją położoną wśród bardziej zagęszczonej zabudowy a stacją 
zamiejską – charakterystyczną cechą jest występowanie ujemnych różnic  
w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych zwłaszcza w lecie. Wyso-
kość słońca nad horyzontem wynosiła wówczas poniżej 35°. W takich okolicz-
nościach temperatura powietrza mierzona w klatce meteorologicznej na wyso-
kości 2 m nad gruntem w mieście, wśród gęstej zabudowy, bywa często niższa 
(i średnio jest niższa) aniżeli w otwartym terenie zamiejskim. W miejscach 
zacienionych w centrum gęsto zabudowanym jest więc także chłodniej niż na 
otwartych, przestronnych placach śródmiejskich. Istnienie takich obszarów 
chłodu jest nieoczekiwanym efektem związanym z dużym zacienieniem obsza-
rów gęstej zabudowy właśnie wówczas, kiedy ogólnie dopływ promieniowania 
słonecznego do powierzchni miasta jest największy. Ogrzewane są jednak 
wówczas dachy i pionowe ściany budynków, a do powierzchni ulic, chodników 
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i trawników energia bezpośredniego promieniowania słonecznego nie dociera. 
Ta „negatywna” forma pola temperatury w mieście jest istotną osobliwością 
termiki wielkiego miasta. 

Wyższa temperatura powietrza w centralnych rejonach miasta skutkuje  
w ewidentny sposób zróżnicowaniem wilgotności względnej. Rytm roczny  
i dobowy różnic jest bardzo dobrze wyrażony, podobnie jak w przypadku  
różnic temperatury powietrza. 

Największe różnice w czasie letnich nocy dochodzić mogą do 30, a nawet 
40%. W ciągu dnia występować mogą zarówno ujemne, jak i dodatnie różnice, 
jednak nie osiągają one dużych wartości. Najczęściej są one rzędu 5%,  
a w wyjątkowych przypadkach osiągają wartości powyżej 10%. Z wykresu 7 
wynika również, że bardzo istotna dla określenia wielkości różnic jest metoda 
pomiaru, ściślej – wielkość błędu pomiarowego. Według pomiarów psychro-
metrycznych (psychrometr Augusta), różnice są generalnie większe aniżeli  
w przypadku zastosowania czujnika HMP35. Wielkość błędu pomiarowego 
zwiększa się znacznie jeśli pomiar wykonywany jest higrografem włosowym  
i to niezależnie od staranności pomiaru i dokładności opracowania higrogramu. 
 

 
 

Rys. 7. Różnice wilgotności względnej powietrza pomiędzy stacją w centrum miasta (MSM)  
i stacją zamiejską (Lublinek) o godz. 1.00 i 13.00 czasu lokalnego w Łodzi w latach 1992–2002 

 

Fig. 7. Relative humidity differences between urban centre (MSM) and rural station (Lublinek)  
at 1 a.m. and 1 p.m. local time in Łódź in the period 1992–2002 
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Zdecydowanie bardziej skomplikowany jest charakter różnic wilgotności 
powietrza między obszarami zabudowanymi i zamiejskimi wyrażony w jed-
nostkach bezwzględnych (rys. 8). 

W okresie letnim występują nieporównanie większe, zarówno dodatnie, jak 
i ujemne różnice prężności pary wodnej w układzie miasto – okolica. Wynika 
to zarówno z faktu, iż w ogóle w lecie mamy do czynienia z większymi warto-
ściami prężności pary wodnej, jak i z powodu mniejszej liczby sytuacji pogo-
dowych sprzyjających zróżnicowaniu wilgotności powietrza w zimie. Najwięk-
sze różnice między centrum miasta i okolicą sięgać mogą nawet 4 hPa w nocy  
i 2 hPa w ciągu dnia. Przebieg dobowy różnic komplikuje w tym przypadku 
cały szereg dodatkowych czynników lokalnych, np. w lecie kondensacja pary 
wodnej za miastem w nocy w postaci rosy, w zimie dodatkowe ilości pary 
wodnej w mieście jako produktu spalania itd. Modyfikacje lokalne zawartości 
pary wodnej zachodzą jednakże zawsze w obrębie tej samej masy powietrza – 
w wartościach średnich miesięcznych nie obserwuje się istnienia znaczących 
różnic. 

 

 
 

Rys. 8. Różnice ciśnienia pary wodnej pomiędzy stacją miejską (MSM)  
i zamiejską (Lublinek) w latach 1997–2002 

 

Fig. 8. Water vapour pressure differences between urban (MSM)  
and rural (Lublinek) station in Łódź in the period 1992–2002 

 
Powszechnie znanym efektem istnienia rozległych obszarów zabudowa-

nych o zwiększonej szorstkości podłoża jest osłabienie prędkości wiatru. Po-
miary prędkości wiatru w Łodzi wykonywane były jednakowymi anemome-
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trami na typowych masztach meteorologicznych (11 m n.p.g.) na podmiejskim 
lotnisku (Lublinek) i na rozległym śródmiejskim placu w samym centrum mia-
sta (MSM). 

Rysunek 9 przedstawia wyliczenia dotyczące relacji między prędkością 
wiatru w centrum miasta w stosunku do obszaru zamiejskiego w podziale na 
godziny nocne i dzienne. Takie ujęcie, polegające na porównaniu uśrednionych 
prędkości dla dnia i nocy, pozwala uniknąć przypadków, kiedy wystąpiła cisza 
na jednej lub na obu stacjach. Ogólna prawidłowość jaka wynika z powyżej 
przedstawionych wyliczeń, dotyczy osłabienia prędkości wiatru w mieście 
zarówno w okresie dnia, jak również w większości przypadków w nocy. Wiel-
kość redukcji prędkości opisuje współczynnik Vu/Vr o wartości 0,6–0,8. Więk-
sze osłabienie wiatru, wyrażone w wielkościach względnych notuje się w ciągu 
dnia, kiedy średnie prędkości są większe. W okresie nocnym zdarza się, że 
wartości współczynnika osłabienia prędkości wiatru przyjmują wartości więk-
sze od 1, co oznacza iż prędkości wiatru w centrum miasta są większe niż poza 
miastem. Sytuacje takie zdarzają się wówczas, gdy prędkości wiatru są ogólnie 
małe i gdy za miastem obserwuje się przez część nocy wartości zbliżone do 
ciszy. W centrum miasta wiatromierz rejestruje wówczas prędkości większe, co 
jest wyrazem ożywienia turbulencji wywołanej większą niestabilnością (brak 
inwersji w warstwie przyziemnej) i termicznym zróżnicowaniem podłoża. Wa-
runki pogodowe, kiedy występować może takie zróżnicowanie, zdecydowanie 
częściej zdarzają się w ciągu letnich nocy. W zimie jest zazwyczaj wietrznie 
zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, a osłabienie prędkości wiatru w skrajnych 
przypadkach (przy dużych prędkościach) dochodzi nawet do 50%. 
 

 
 

Rys. 9. Porównanie prędkości wiatru w mieście w stosunku do prędkości wiatru zamiejskiego  
w Łodzi w latach 1997–2002 

 

Fig. 9. Wind speed ratio between urban and rural station for averaged values for nigh-time hours 
(upper plot) and day-time hours (lower plot) in Łódź in the period 1997-2002 
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Przedstawione powyżej przykłady lokalnej modyfikacji dobowego i rocz-
nego przebiegu temperatury i wilgotności powietrza, a także prędkości wiatru 
w mieście mają charakter powszechny i stanowią o indywidualności klimatu 
obszarów zurbanizowanych. Wielkość różnic poszczególnych elementów me-
teorologicznych w układzie miasto – obszar zamiejski może przybierać rozma-
ite wartości w zależności od wielu czynników geograficznych, takich jak: po-
łożenie topograficzne miasta, strefa klimatyczna, wielkość miasta itp. Żadnych 
wątpliwości nie budzi jednak antropogeniczny charakter przekształceń klimatu 
obszarów miejskich. 
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SUMMARY 

 
The paper presents selected singularities of urban climate observed in Łódź, central Poland. 

Such parameters as air temperature, relative humidity, water vapour pressure and wind speed 
were analysed. Data base consist of measurements made in Łódź in the period 1992–2002. Until 
1996 measurements were made manually at two stations (MSM – urban station and Lublinek – 
rural station). Since this date automatic systems were mounted at three points (both previous 
stations and additional urban one at Lipowa). Urban-rural contrasts of meteorological parameters 
were calculated on the base of these measurements. Beside of these, analysis based on historical 
(1934–1939) data of temperature in urban centre and at rural station is presented as well as  
examples of spatial pattern of temperature in the case of typical and extremely strong urban heat 
island episodes. 

 


