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I{arius z Sie dle cki W ło dzimieru Paw lak
Katedra Meteortllogii i Klimatologii {JŁ
Łódź

stIMY MIESIĘCZNE oPADow ATMoSFERYCZN{YCH
w ŁoDZI w LATACH 1903-2003

ZARYS TRESCI

Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych Statystyk miesięcz-
nych, sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych w Łodzi w latach
i903-2003. Do empirycznych tozkładów sum opadu dopasowano rozkłady teo-
retyczne: rozkład Gumbela i Gaussa. Wyrózniono okresy charakteryzujące się
stosunkowo wysokimi i niskimi opadami miesięcznymi poprzez analizę odchy-
leń sum miesięcznych od wartości średnich. Podobną analizę przeprowadzono
dla sum sezonowych i rocznych' Cykliczność opadów badano metodami analizy
spektralnej.

WsTĘP

opad atmosferyczny, jako jeden z elementów obiegu wody w przyrodzie,
charakteryzuje warunki klimatyczne danego miejsca. Wielkośó i zmiennośó
sum opadów atmosferycznych stanowi waŻny wskaźnik wahań klimatu, istotnie
wpływający na życie człowieka i gospodarkę. Łódż, połozona w centralnej Pol-
Sce na wys. około 200 m n.p.m., charakteryzuje się kontynentalno-morskim
przebiegiem opadów atmosferycznych z wyraźnym maksimum w lipcu
i wyrównanymi opadami jesieni i wiosny (C h o mi c z I97I). Według opra-
cowanych przezKłysika (1993) danych z okresu 1951-1989, Łódźpoło-
zona jest w łódzko-sieradzkim regionie opadowym z to;zną sumą opadów na
poziomie 567 mm. Jednak sumy miesięczne opadów atmosferycznych cechuje
duŻe zróżnicowanie w czasie, jak i duże zróżnicowanie przestrzenne (K o z u -
chowski, Wibig 1988). Na podstawie serii pomiarowej zlat I95I-
1980 autorzy stwierdzili roczne maksimum opadów w okresie lipca i czerwca,
kiedy to opady stanowią l5vo rocznej sumy opadów oraz minimum przypada-
jące w miesiącach: marcu' lutym lub styczniu, gdy opady miesięczne stanowią
5-7vo rocznej sumy opadów'
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Celem podj ętego opracowania j est dokonanie szczegółowej charakterystyki
miesięcznych, sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych w Łodzi
oraz charakterystyka zmienności analizowanych wielkości w badanym okresie
czasu.

METODY OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią miesięczne sumy opadów atmosferycz-
nych zebrane w latach 1903-Ż003 na terenie Ładzi. Dane te pochodzą z dwóch
punktów pomiarowych: Stacji Centralnej Kolei Elektrycznej Łódzkiej, umiej-
scowionej na ulicy Tramwajowej 6 (q = 5I"46'ŻI''N, }" = I9"Ż8'40"E,h=
ŻI7 m) gromadzone w latach l903-1930, otaz Z umiejscowionej w południowo-
zachodnich obrzeŻach miasta stacji lotniskowejŁ6dź Lublinek (q = 51'44'N,
L= I9"Ż4'E' h = 184 m), reprezentujące okres 1930-2003.

Na podstawie stuletniej obserwacji sum rniesięcznych opadów atmosfe-
rycznych zostały obliczone średnie miesięczne, średnie sezonowe oraz średnia
roczna suma opadów atmosferycznych. WyznaczonY został obszar zmienności
miesięcznych, sezonowych i rocznych sum opadów, a także średnie zróżnico-
wanie badanych wielkości w stosunku do wartości średnich.

Zmiennośó miesięcznych sum opadów obliczono dla lat l954-Żaffi. W celu
zbadania cyklu zmian miesięcznych sum opadów Zastosowano analizę spek-
tralną. Spektrum mocy obliczono wykorzystując klasyczną metodę transformaty
Fourierafunkcji autokowariancyjnej (Fo rt un i ak 2000):

t- s: -l

P( f ) = 2l c, + 2L, ow r cos(2ffi ) l, 0<t<0.5'
LEi-]

gdzie:
C1 _ kolejne wartości funkcji autokowariancyjnej,
w1 - funkcja wagowa Zaproponowanąprzez Tukey'a

wn :0'5i1 + cos(łd< / M)]
o szerokości okna wagowego równej połowie długości Szeregu. Spektrum mocy
obliczono dla wszystkich miesięcznych sum opadów atmosferycznych
z badanego okresy czasu' ponadto określono widmo mocy dla wartości sum
miesięcznych z wyeliminowanym cyklem rocznym. W tym celu wartości sum
miesięcznych zostały podzielone przez średnte miesięczne (W i b i g 1990).

WYNIKI

Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych charakteryzują się wy-
rużnym przebiegiem rocznym (rys. 1a)' Najwyższe średnie sumy miesięczne
notowane są w miesiącach letnich: lipcu - 91,4 mm, czerwcu - 67 'Ż mm, sierp-
niu - ó4,5 mm, podczas gdy najniŻsze średnie sumy opadów przypadają na mie-

siące zimowe: luty - 3l,9 mm i marzec '32,9 mm. Maksymalne wartości sum

miesięcznych zanotowane w analizowanym okresie wystąpiły w miesiącach
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letnich: 258,1 mm w lipcu, ŻŻ9,5 mm w czerwcu. W lutym i marcu maksy_
malne sumy miesięczne nie przekroczyłY poziomu 100 mm. I-ipiec i czerwiec
charakteryzuj ą się również naj więks zym zr óżntcowaniem sum miesię czny ch
opadów. odchylenie standardowe dla tych miesięcy wyniosło odpowiednio
53,5 mm i 36,5 mm, podczas gdy luty l matzec charukteryzowały się średnim
zróŻnicowaniem sum miesięcznych opadów na poziomie odpowiednio 17,9 mm
i I7,Ż mm (tab. 1).

T

Rys. 1. Podstawowe statystyki sum miesięcznych (a), sezonowych (b) i rocznych
opadów atmost-erycznych rv Łodzi w latach 1903_2003

Basic statistics of monthly (a), seasonal (b) and annual (c) precipitation totals
inŁódź in tl-re period 1903-2003

Najwyższe Sumy Sezonowe notowane Są w okresie letnim (rys. lb) ze śred-
nią sunrą opadów Ż2l,,6 mm. Najbardziej deszczorve lato przyniosło sumę opa-
dów o wartości 44Ż mm, natomiast w analizowanym okresie nie zanotowano W
ie cie sumy niŻszej niż 7Ż rnm (tab. 1). okres jesieni i wiosny charakteryzował
.ię średnimi sumami sezonowymi opadów I3Ż,4 mm oraz IŻ3,7 mm' Ztma w
Łodzi cechuje się dwukrotnie mniejszymi opadami atmosferycznymi w Sto-
sunku do lata (tr05,7 mm)"

Srednia Suma rocznych opadów atmosferycznych w Łodzi wynosi 578,6
nm (rys. 1c). Najbardziej wiigotnv rok zaowocował opadarni o wartości 854
ilrm' natorniast najniższa Sufila roczna opadów osiągnęła poziom 363,9 mm.
odchylerrie standardowe rocznych sum opadów atmosferycznych wyniosło 126
nm.

Rozkład liczebności miesięcznych sum opadów charakteryzuje się wyraźną
:rawoskośnością (rys. 2). Najsilniejsza asymetria liczebności sum miesięcznych
:padów występuje w okresie od grudnia do marca, kiedy to najczęściej noto_
'\'ane sumy opadów (powyżej 20 ptzypadków) zawierały się w przedziale Ża-3a
nm i 30-40 nrm' Natomiast sumy opadów powyżej 70 mm rvystąpiły mniej niz
i0 raz'y w badanym okresie. W czerwcu, lipcu, sierpniu rozkład liczebności był
lardziej spłaszczony. Najczęściej notowane sumy opadów miesięcznych zawie-
:rły się w przedziałach 50-ó0 mm i ó0-70mm (15-20 przypadków). W miesią-
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cach tych notowane są także opady o poziome powyzej 100 mm (po ki1ka przy-
padków).

Znacznie większe symetrie cechuje rozŁJad liczebności surn sezonowych
opadów atmosferycznych (rys. 3). W okresie wiosennym najczęściej notowane
sumy (18 przypadków) zawierały się w przedziale 100-i10 mm, a zimą sumy
1i0-l20 mm (16 przypadków). Jesienią z największą częstością notowano opa-
dy o sumach 100_110 mm i 130-i40 mm (10-1lprzypadków). Wyrazną sy-
metrią charakteryzował się równiez rozkład liczebności rocznych sum opadów
(rys. 4)' Dominowały Sumy o wartościach 500-550 mm i 550-ó00 mm (po 1ó-
19 przypadków).

Do rozkładów empirycznych zostały dopasowane teoretyczne rozl<łady
prawdopodobieństwa Gaussa i Gumbela (tab. Ż). Przy użyciu testu 12 wyka-
zano, Że rozkład Gumbela dobrze aproksymuje rozkład miesięcznych sum opa-
dów. Natomiast dla rozkładów Sum Sezonowych i rocznych na poziomie ufności
957o, oba Zaproponowane rozkłady prawdopodobieństwa dają dobre dopasowa-
nie.
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Rys. 2' Rozkład empiryczny liczebności sum miesięcznych opadów dla wybranych miesięcy
i jego dopasowanie rozkładem prawdopodobieństwa Gumbela

Fl'equency distribution ofmonthly precipitation totals. The probability density function and cu-
mulative distribution Gumbel function



Tabela I

Podstawowe Statystyki miesięcznych, sezonowych i rocznych sum opad w atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-Ż003

Statistical characteristics of monthly precipitation totals in Ł dź in the period l903-2003

I il ilI Iv v VI vu vuI x x XI XII Wiosna
Spring

Lato
iumme

Jesieri
Ąutumr

Zima
Winter

Rok
Year

lrednia arytmetyczna
-nean 34,t 31 lt( 39.: 45,t 6't.2 91. 64": 49.: 38.r 45, 41 123;, 221.( 132,2 105.7 578,(

Vo opad w rocznych
To utrntal precipitation totals

6,t 5( 6,8 't,E 1 1,( l5,t I1.1 8,: 6,( 19 1,1 Ż1,z 38,: ,,, c r 8,3 100,(

dchylenie standardowe
;tandard deviation

19,4 11,9 t'7,t 20.3 25,( 36,: 53,: 3t,t 2"t,1 28,( 26,: Żl,4 37,1 15.: 45,( 38.i 126,(

naxrmum 109,; 83,8 98,( 102,1 r56,( ))q . 258,1 189,( 126,2 141,4 19Ż.: 109,! ?55 f 442,( 326.r 2'76.{ 854.3

mnmum 5,( 0,( ą1 4,t 4,1 12,1 ,5 7,9 1-2 0,( 5r J,t 5Ż,( -12,( Żl, 34,1 363,9

;kośność
ikewness

I 0,( 0.! I L'Ą 1,2 o,i 1,( )". 0.j 0,! 0,: 0,; I 0,:

wsp łczynnik zmienności
coefficient of variation

0,( 0,( 0,: 0,: 0'ć 0,5 0,( 0,j 0.i 0.t 0.( 0,: 0,j o: 0.: 0'Ą 0.t

-.t-J
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Tabela2
Parametry rozkładu prawdopodobieristwa Gumbela

Coefficient of Gumbęl distribution

Tabela 3
Wsp łczynniki trendu liniowego opad w atmosferycznych w Łodzi w latach lg03-2OO3

Coefficient of linear tendency monthly precipitation totals in Ł dź in the period I1O3'2OO3

II ilI IY v VI VII vIII x )i' xt XII Wiosna
Spring

Lato
Summe

Jesie
Autumn

Ziłrla
Winter

Rok
Year

cx 0,1 0,r 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ux ?{ { Ż3'9 24,9 30,5 34,-3 50'Ż 66.8 50, r 37,9 )5^ 34.2 3l,0 r 07,3 184,8 t 11,4 86,9 517,3

I II UI TV \7 VI VII vIII Ix x XI XII Wiosna
Spring

Lato
Summer

"IesieriL
Autumr

Zima
Winter

Rok
Year

a -0,20 -0,09 0,0t -0,1 I 0,1 1 0,05 -0,10 -0.12 0.03 0.03 -0,06 -0,05 0,03 -0,I 0.0r -U.J4 -0.42

b 45,0 36,3 7,) 1 45,2 45.7 64,5 96,7 74,0 47.9 36,7 48,5 43;t llŻ'3 230,1 131,8 124,7 606,4

R2 0,094 0,02 0 4.026 0.0r5 a.ao2 0.003 0,023 0,01 0.001 0,005 0,005 0.0005 0,0045 0 0.00 0.0141

(a_wsp łczynnik regresji x = at + b, R2 - wsp łczynnik determinacji)



't9

1t"l

0.8

0.6

0.4

o.2

100

o
8oocoo
.! ąo
J

oooo
0

tt(")

0.8

0.6

0.4

oooooooNFO
NN

mm

ot
N

0.8

u.b

0.4

0.2

0

oooON

mm
'100

80

360
E

:40

tti"l

Ztma
Winter

0.2

0 oooooNFĘ
NN

mm

ooooN@oś
NNlÓÓ

ooao

Rys. 3' Rozkład liczebności sum sezonowych opadór.v atmosferycznych ijego dopasowanie roz-
kladem teoretycznym prawdopodobieństwa Gumbela (iinia ciągła) i rozkładem normalnym (linia

przerylvana)

Frequency distribution of seasonal precipitation totals with the probability density function and
cumulative distribution Gumbel function (solid line) and Gauss function (dashed line)
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Rys' 4. Rozkład liczebności sum rocznych opadów
atmosferycznych z rozkładem teoretycznym
prawdopodobieństwa Gumbela (linia ciągła)
i rozkładem normalnym (linia przerywana)

Frequency distribution of annual precipitation totals
with the plobability density tunction and

cumulative distribution Gumbel function (solid line)
and Gauss function (dashed line)

Przebieg sum miesięCznych opadów atmosferycznych charakteryzuje wy-

-.tępowanie okresów Z opadami wyższym1' i niższymi w stosunku do średniej
i badanego wielolecia (rys. 5)' Stosunkowo wilgotnym Styczniem Zaznaczyły
.ię pierwsze dwie dekady XX wieku. W roku 1915 suma opadów stycznia wy-
:iosła 109,7 mm (T- vo średniej miesięcznej), a w roku 1916 opad w styczniu

rosna

o

Jęsień
Autumn
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wynióSł 103,5 mm (Ż697o średniej miesięcznej). W latach 30-tych XX w. sty-
czeń charakteryzował się stosunkowo małymi opadami. w 1933 Zanotowano
sumę 7 mm (Żava średniej miesięcznej), w roku 1934 - 7,8 rnm (ŻŻ7o średniej
miesięcznej)' Najniższa suma Stycznia w Łodzi wystąpiła w 1997 i wyniosła 5
mm (I{vo średniej miesięcznej)' Najbardziej wilgotny lipiec (258 mm, tj. Ż85?o
średniej miesięcznej) wystąpił w roku 1957 araz rv roku 1997 z sumą opadów
Ż56 mm (Ż80vo średniej miesięcznej). Najbardziej suchy lipiec zaobserwowano
w roku I92B - ó,5 mm, co stanowiło 77o średniej miesięcznej.

W przypadku pór roku, najbardziej wilgotne wiosny charakteryzowały się
sumą opadów powyżej 200 mm (rys. 6). Takie przypadki wystąpiły w latach
L96Ż - 255,8 mm (Ż06vo), I97Ż - Ż05,6 (I66vo) i w 1929 - ŻŻI,7 mm (I79Vo).
Najbardziej mokre lato o sumie opadów 44Ż mm (2007o) było notowane
w I9Ż9 roku, natomiast najbardziej wilgotna jesień charakteryzowała się opa_
dami na poziornie 3Ż6 mm i wystąiła w 1931 roku. Najniższe sumy ro;Zne
opadów atmosferycznych nie przehoczyły 400 mm. W 1959 Suma roczna opa-
dów wyniosła363,9 mm (6Żvo). Na wiosnę w roku 195'7 zanotowano tylko 77,5
mm' natomiast najbardziej sucha jesień w 1959 roku charakteryzowała się sumą
opadów ŻI,7 mm (167o). NajwyŹsze sumy roczne opadów atmosferycznych
w Łodzi przekłoczyły 800 mm (rys. 7) i były notowane w drugiej dekadzie XX
w. W roku 1913 suma roczna opadów wyniosła 8Ż9 mm (I437a), w roku 1915
ro:zny opad wyniósł 854 mm (I47vo)'

Wartości miesięcznych, sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycz-
nych posłuzyły do wyznaczenia trendów liniowych w okresie badanych stu lat.
Istnienie trendów zmian sum opadów miesięcznych, sezonowych i rocznych
zbadano Za pomocą testu Mann-Kendalia (W i b i g 1990). Na 57o poziomie
istotności testu nalezy odrzucić wskazane trendy analizowanych wielkości.
Ujemnymi trendami charakteryzują się miesiące zimowe (1istopad-marzec),
a także kwiecień, lipiec i sierpień (tab' 3). W styczniu średnio w roku mie-
sięczne sumy opadów malały o 0,2 mm, w lipcu i sierpniu o ok. 0'1 mm. Taka
sytuacja odbiła się na sezonowych trendach liniowych sum opadów. W zimie
opady malały średnio na rok o 0,34 rrun' w lecie o 0'16 rnm. Po pierwszych
trzech dekadach XX w. zaobserwowano wyrózniamy spadek opadów zimo-
wych. Różnica w uzyskanych pomiarach spowodowana jest najprawdopodob-
niej zmianą lokalizacji stacji pomiarowej, brak jest bowiem jakichkolwiek prze-
słanek uzasadniających przyjęcie, iż uzyskane wyniki przedstawiają naturalne
zmiany klimatyczne. W tym okresie dane pomiary rvykonywane były na terenie
KEŁ, gdzie lokalne czynniki, np. zabudowa terenu, mogły wpływaó na"wartości
pomiarowe w tym okesie.
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Rys. 6. Sumy sezonowe opadów atmosferycznych (w mm) w Łodzi w okresie l903-2003
w odchyleniach od średniej miesięcznej (słupki) oraz średnia ruchoma dekadowa (linia ciągła)

Seasonal precipitation totals (in mm) as deviations from mean value
for the period time 1903-2003 (bars) and 1O-year running averages (solid line)
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1r s. 8. Funkcja gęstości spektralnej opadóW miesięcznych rv Łodzi w latach 1954-2003 (a)' funk_
cja gęstości spektralnej sutn miesięcznyclr opadów z wyeliminowanym cyklem rocznym

Power spectrum of the monthly plecipitation tota1s (a) inŁódź in the period 1954-2003
.:d power spectrum of monthly precipitation calculated for the date with eliminated annual cycle

Spektrum mocy miesięcznych Sum opadów atmosferycznych obliczone dla
,e rii 50 lat clrarakteryZnje się dobrze zaanaczonym i istotnym Statystycznie cy-
l.iem lZ-miesięCznym i nieco słabszym cyklem 6-miesięcznym (rys. 8a). Wy-
:.rzny bieg roczny miesięcznych sum opadów jest związany bezpośrednio cy-
i:]em zmian Soiarnych kształtujących rvarunki pogodowe w Polsce.

W celu blizszego zbadania cykli innych niŻ roczny i półroczny, analtzę
,pektrum mocy przepfowadzono dla szeregu pozbawionego wyżej wymienionej
_l-rienności (rys. 8b)' Redukcji dokonano Za pomocą klasycznej metody 1lorazu
;um miesięcznych opadów atmosferycznych ze średnią miesięczną. Analiza
.rektrum mocy widma wskazała na istnienie statystycznie istotnych cykli dla
_ kresów 3-4 miesięcznych, następnie cyk-lu 5-letniego i 25Jetniego.

PODSUMOWANIE

W świetle przeprorvadZonej ar},alizy miesięcznych, sezonowyclr i rocznych
.um opadów atmosferycznych W Łodzi w okresie 1903-2003 mozna stwierdzić,
.z średnia toczna suma opadów wynosi 578 mm' Najwięcej opadów notuje się
). porze letniej Z sumą ŻŻI mm, z maksimum w lipcu 91 ,4 mm. Zima charakte'
:izuje się dwukrotnie niższynri opadami (średnio 105 mm) a w styczniu i iutym
.:ednie sumy opadów wynOSZąodpowiednio34,9 i 32 mm.

Przebieg sum miesięcznych, w analizowanym wieloleciu, charakteryzuje
.,, \ Stępowanie okresów o stosunkowo wyzszych i nizszych wartościach w Sto-

.lnku do średniej miesięcznej. Największe opady miesięczne w styczniu osią-
:nęły wartości 109 mm' natomiast w lipcu 25B mm. Najbardziej wilgotne lato z
-'lmą44Ż mm wystąpiło w roku 1925. opady atmosferyczne charakteryzują się
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silnym rezimem rocznym. Wyraźnie zaznaczająsię okresy 6- i 12_miesięczne.
Wyróżniono również cykle 5_ i 25-letnie.
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|Iąriusz Siedlecki, Włodzimierz' Pąwlak

MONTHLY PRECIPITATION ToTALs IN ŁoDZ
IN THE PERIOD 1903.2003

SUMMARY

Ab strac t. The paper describes selected characteristics such as mean, standard deviation,
:\treme values ofmonthly, seasonal and annual plecipitation totals in Łódź'The frequency distri_
:ution of monthly, seasonal and annual plecipitation totals was fitted by of Gaussian and Gumbel
:lstributions. The analysis is based on date from two stations located inŁódź during the period
r 903-2003.
Thc second goal of this paper is to detect cyclical features of monthly precipitation with the Fou-
:er transform of auto-covariance function. The power of spectrum of the monthly precipitation in
":ódŹ was calculated in the period 1954-2003.

The analysis of monthly precipitation totals is basęd on data from two stations lo-
:ated in Łódź during the period 1903-2003. Thę first Station was located on north-east
:art of city on Tramwajowa street (q = 5Io46'2l"N,X = 79o28',40"E h = 2i7 m), where
rronthly precipitation data covęr the period 1903-1930. The sęcond station, ŁódżLub-
.lnek is locatęd at airport on the south west from the city (9 = 51"44'N,X= 19"24'E,h
= 184 m). The data was gathered bętwęen 1st May 1930 and 31st December 2003.

In analysed period mean annual precipitation was 578,6 mm (Fig. 1c). The maxi-
num of annual coursę of mean monthly values was in July (91.4 mm) and minimum in
r-ebruary (31.9 mm). The variability of monthly totals defined by standard deviation
.ras the largest in July (53.5 mm) and the lowest in March (L1 .2 mrn). Thę heavięst
nonthly precipitation was in Łódź in July 258,1 mm tn 1957, when the driest was Janu-
xy in 1997 with monthly precipitation totals 5 mm (Fig. ia).

The highest annual totai in analysed period was in 1913 (829 mm, l43Vo of annual
;r'erage), the driest year occuned in 1959 with 393,6mm of precipitation (627o of an-
rual average). The variability of annual totals described by standard deviation was 126
nm (Fig. 7).

The seasonal precipitation totals shows that, the high precipitation sum is noticed in
summer 2ŻI.6 mm (387o of annual average), than in spring 132.4 mm (Ż2.87a of annual
]\'eragę)' in autumn L23.] mm(2I.37o of annual average) and the lowest in winter l05
nm (187o ofannual average)(Fig. 1b).

The frequency distribution of monthly precipitation shows thę skewness with right
rand tail (Fig. 3). During January the highest frequency was noticed for 20-30 mm and
:0-40 mm' with about 20 numbęr of cases' in July the highest frequency was noticed
lor 50-60 mm and 60-70 mm, in about 15-20 number of cases' The skwenęss of sea-
sonal and annual precipitation with about 0.3. It means that this frequency distribution is
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close to the Gaussian distribution. For annual precipitation the highest frequency is no-
ticed fbr 500-550 mm and 550-600 mm, in about 16-19 number of causes, when the
highest frequency for summer precipitation totals with noticed for 200-210 mm, in
about 10 nurnber of cases (Fig. a). The comparison of the Gaussian distribution and
Gumbel distribution on the empirical distribution of monthly, seasonal and annual pre-
cipitation totals shows that Gumbel distribution curve can by positively adapted to em-
pirical monthly precipitation data.

Calculation of variables of monthly precipitation inŁódź is basęd on Fourier trans-

form of auto-covariance function. This analyse is madę for the period 1954-2003" The
powęr Spectrum of monthly precipitation tctals shows 6 and l2-monthly cyclical fea-

tures. These annual and sęmiannual cycles are connected with climatologically features
(Fig. 8).

Similar analyse was perfbrmed for data with annual cycles eliminated. The elimi-
nation was based on divide monthly values by mean monthly vahies. The power spec-

trum of these data shows 5 and Ż5 year cyclical featuręs.


