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Streszczenie: Ciągłe pomiary pionowego turbulencyjnego strumienia dwutlenku
węgla netto Ęo, prowadzone są W zachodniej części centrumŁodzi od lipca 2006
roku. Wyniki wskazują na dominację transportu Co' od powierzchni czynnej do at-
mosfery orazna istnienie wyraźnego roczne8o rytmu tego strumienia z maksimum
w zimie (rzędu 30_40 pmol'm'.s') i minimum w lecie (0_10 pmol.m'.s'). Taką
zmiennośĆ F, o' można wytlumaczy Ć sezonowymi zmianami emisj i dwutl enku wę gl a
o charakterze antropogenicznymi naturalnym. celem niniejszego opracowania jest
prezentacja przypadkow kształtowania się ekstremalnie wysokich i niskich wartości
pionowego turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto na terenie zurbani-
Zowanym na tle panujących warunków meteorologicznych.

Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, metoda kowariancyjna, obszar żródłowy, klimat
miasta, teren zurbani zow any

summary: continuous measurements of vertical turbulent carbon dioxide net flux
Ąn, are carried out in the west part of Łódź centre since July 2006. Results show
domination of upward co, transport from the active surface to the atmosphere. Dis-
tinct annual course of Ę., flux with wintertime maximum (of the order of 30-40
pmol.m't's') and summertime minimum (0-10 pmol.m'.st; is also clearly visible.
Such Ęo, variability can be explained by seasonal changes ofanthropogenic and natu-
ra1 carbon dioxide emission. The aim of this work is the presentation of extremely
high and low vertical turbulent carbon dioxide net flux values occurrence on the ur-
ban terrain against the background ofmeteorological conditions.

Key words: carbon dioxide, covariance method, source area, urban climate, urban
terrain
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Wstęp
Zagadnienie obiegu dwutlenku węgla w środowisku jest jednym z najszerzej dys-
kutowanych obecnie problemów klimatologicznych. Gaz ten w wyniku asymilacji
przez roś7iny podczas fotosyntezy bierze udział, w produkcji biomasy. Jest równiez
gazem cieplarnianym, który pomimo śladowej ilości w atmosferze, znacząco wpły-
wa na bilans radiacy1ny kuli ziemskiej. Jego StęZenie jest od wielu lat monitorowa-
ne, przy czy.rn pomiary w1kazująutrzymującą się tendencję wzrostową zawartości
w powietrzu atmosferycznym (IPCC 2oo7). Coraz większa w ostatnich latach do-
stępno ść pr zy r ządow umożliwi aj ących stosow anie zaaw ansowanych technik po-
miarowych (jak wykorzystana w tym opracowaniu metoda kowariancji wirów)
spowodowa|a wzrost zainteresowania problemem pomiarów intensyrvności tur-
bulenryjnej wymiany dwutlenku węgla pomiędzy ziemią i atmosferą. Jednym z
czynników determinujących intensyrvność tej wymiany jest sposób użytkowania
ziem| W sezonie ciepłym na terenach naturalnych lub rolniczych pokrytych roślin-
nością dominacja procesów biologicznych, takich jak oddychanie roślin oraz foto-
synteza, powoduje, że pochłanianie Co2 przeważanad jego emisją (Baldocchi i in.
2000, Schmid i in. 2000). W chłodnej części roku, kiedy procesy biologiczne słabną
lub zanikają, pionowa wymiana dwutIenku węglawyraźnie traci na intensywności.
Na terenach zurbanizowanych, gdzie nad obszarami pokrytymi roślinnością prze-
ważająróznego rodzaju powierzchnie sztuczne, procesy biologiczne w zdecydowa-
nie mniejszym stopniu determinują wymianę Co2. Decydujący wpłyrv na zmien-
nośĆ i kierunek strumienia Fcoz' W mieście ma natomiast obecność dwutlenku
węgla pochodzenia antropogeniCznego. Emisja tego gazu na terenach miejskich
jest szczególnie silna w sezonie zimowym, co jest konsekwencją spalania paliw ko-
palnych podczas ogrzewania mieszkań i domów oraz ruchu samochodowego
(Grimmond i in. 2002, Nemitz t in. 2002, Moriwaki, Kanda 2004, Gratani, Varone
2005, Coutts i in. Ż0o7, Vesala i in. 2008, Pawlak i in. 2009). W sezonie letnim
emisja antropogeniczna jest wyraźnie mniejsza (mieszkania nie są ogrzewane,
ruch samochodowy jest mniejszy, zwłaszcza w wakacje) oraz w pewnym stopniu
równoważonaprzez pochłanianie dwutlenku węglaprzez rośliny (Grimmond i in.
Ż002, Moriwaki, Kanda 2oo4,Yesala i in. 2008, Pawlak i in. 2009).

Mimo faktu, że miasta sąznaczącYmi źródłami dwutlenku węgla dla atmosfery
długie, co najmniej kilkuletnie serie pomiarowe zmienności strumienia F.o, wcip
należą do rzadkości (Grimmond i in. 2oo2, Nemitz i in. 2002, Velasco i in. 2005,
Vogt i in. 2006, Coutts i in.2007 , Pawlak i in. 2009). Pomiary strumieni turbulen-
cyjnych masy i energii są prowadzone w Łodzi od listopada 2000 roku (Fortuniak
2003, offerle i in. 2003, Pawlak iin.Ż004, offerle i in. 2005, Pawlak i in. 2005, For-
tuniak i in. 2006, Offerle i in. 2006a, b, Pawlak iin.2007, Fortuniak i in. 2008, Paw-
laki in.2009, Fortuniak2010). Ciągłepomiarypionowego strumieniaturbulencyj-
nego dwutlenku węgla netto rozpoCzęto w centrum Łodzi w lipcu 2006 roku i są
one prowadzone do dziś.

Pomiary Ęo, wykonyrłanew Łodzi potwierdzają istnienie opisanego vvyże1 ryt-
mu rocznego tego strumienia. Wynika z nich równiez, że specyficzne warunki po-
godowe sprzyjająkształtowaniu się strumieniaĘo, znacznieprzekraczającego war-



Ekstremalne wartości turbulencyjnego strumienia dwutlenku WęgIa netto w centrum Łodzi... 165

tości przyjęte Za maksymalne. Celem pracy jest przedstawienie przykładów takich
właśnie epizodów oraz charakterystyka warunków meteorologi cznych im towa-
rzyszących. Ponadto w pracy zaprezentowano typowe przl,padki, kiedy strumień
F ,o, osiągał bardzo małe wartoś ci świadczące o zaniku bądź równoważeniu Się !vy-
miany turbulencyjnej dwutlenku węglamiędzy powierzchnią miejską a atmosferą.

obszar badań

Punkt pomiarowy turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto jest zlokali-
zowany w zachodniej części centrum Łodzi (5l"45'45''N, I9"26'43,,E, 2o4 m
n.p.m.) przy uI. Lipowej 81 (rys. 1). Badana część miasta, podobnie jak całe cen-
trum, charakteryzuje się równomierną, bardzo gęStą zabudową o wysokości nie
przekraczającej 15-20 m. Wśród budynków dominują kamienice zbudowane w XX
wieku, zktorych większość ogrzewana jest węglem lub koksem w przydomowych
kotłowniach. otoczenie centrum to dzielnice przemysłowe oraz powstałe * d.,'-
giej połowie XX wieku nowe dzielnice cztero- lub dziesięciopiętrowych bloków

Rys. 1. Zdjęcie lotnicze centrum Łodzi (białąkropką oznaczono punkt pomiarowy przy ul.
. Lipowej)

Zr ódło : www.modgi k.lodz.pl.
Fig. 1. Aeria1 photo of the centre of Łódź (white dot indicates measurement point at Lipowa

Street)
Source: www.modgik.lodz.pl
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mieszkaniowych. w promieniu 500 m od punktu pomiarowego dominuje równo-
mierna gęstość zabudowy oraz powierzchnie sztuczne (budynki, ulice, chodniki
itd.), które stanowią 5o_7oTo całej powierzchni, natomiast 30To wszystkich płas-
kich powierzchni stanowią dachy (Kłysik 1998). Budynki zbudowane są głównie z
betonu lub cegieł i najczęściej przykryte są płaskimi lub lekko nachylonymi dacha-
mi pokrytymi smołą Iub, rzadziej, blachą. Ulice i chodniki pokryte są asfaltem,
kostką lub płytami betonowymi. Roślinnośc zajmu1e mniej niż 40% powierzchni
(Kłysik 1998), przy Czym w najbliższym otoczeniu punktu pomiarowego brak
zwartych kompleksow roślinności, która jest rozproszona między budynkami i
Wewnątrz kanionów ulicznych. Drzewa, głównie liściaste, o wysokości od 8 do 15

m, występują jedynie na 7oTo wszystkich powierzchni (Kłysik 1998).
Obszary połozone nieco dalej od punktu pomiarowego (od 1000 do 1500 m)

charakteryzują się asymetriązabudol+ry pomiędzy częściąwschodnią azachodnią
(rys. 1). sztuczne powierzchnie pokrywają około 80% części wschodniej, podczas
gdy w części zachodniej odsetek ten stanowi 55To (Kłysik 1998). Niedaleko od
punktu pomiarowego znajdująsię dwa parki: park Poniatowskiego połozonyw od-
ległości -900 m w kierunku południowym oraz parkZdrowie połozony na zacho-
dzie w odległości -1700 m.

Średnia wysokośc budynków w odległości nie przekraczającej 500 m od punktu
pomiarowego została oszacowana na 11 m (offerle 2003). Jedynym elementem
wyrażnie przewyższającym otaczającą zabudowę jest nowy blok mieszkalny wybu-
dowany - 180 m na zachód od punktu pomiarowego. System pomiarowy zainstalo-
wany jest na szczycie 2O-metrowego masztu zbudowanego na 17-metrowym bu-
dynku (rys.2,l"o,ry), którego wysokość nie wyróżnia się zbytnio na tle otoczenia.
Poziom pomiarów rzędu 37 m ponad dwukrotnie przev,ryższający średnią wyso-
kość zabudovny pozwala na przyjęcie za|'ożenia, ze intensyrvność turbulencyjnej
wym i any C o, mi ędzy p ow i er z chnią czy nną a atmo s ferą mi erz on a j e s t p owy żej w ar -

stwy tarcia (Grimmond, oke 1 999). Duża wysokość pomiarów powoduje, że czuj-
niki pomiarowe rejestrują zmienność strumienia Ęo, uśrednionego dla pewnej po-
wierzchni. średni obszar żródłov"ry czujników turbulencyjnej wymiany masy i
energii zainstalowanychprzy uL Lipowej 8I (przy P : 90To) zostaŁ oszacowany dla
chwiejnej stratyfikacji atmosfery przezFortuniaka (2009) i stanowi onw przybliże-
niu okrąg o średnicy 1 km. W przypadku stratyfikacji obojętnej lub stałej obszar ten
może byĆ zdecydowanie większy i obejmować parki na południu i zachodzie. W
dalszej części pracy przedstawiono rejony Żrodłowe oszacowane dla badanych
przypadków wystąpienia ekstremalnych wartości Ęo, (rys. 6). obszar źródłov'ry
czujników promieniowania na tym Samym poziomie prawdopodobieństwa stano-
wi okrąg o średnicy Ż2o m (Fortuniak 2010).

Metoda pomiarowa

Do pomiarów intensywności turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla netto nad
opisaną częściącentrum Łodzt zast'osowano metodę kowariancji wirów (ang. eddy
covariance). System pomiarowy zainstalowano około 1 m ponizej szczYtu masztu
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na ramieniu wysuniętym na 1 m od osi masztu (rys. Ż, prav'ry). Teoretyczne podsta-
wy metody (Lee i in. Żoo4,Fortuniak 2010) zakładają, ze turbulenryjny Strumień
masy stanowi kowariancja fluktuacji pionowej prędkości wiatru oraz fluktuacji stę-
żenia mierzonej wielkości. Zgodnie z powyższym założeniem pionowy strumień
dwutlenku węgla wyznaczono za pomocą zalezności

F.or:*VCOi, (1)

gdzie:
F.o, 'pionowy turbulencyjny strumień dwutlenku węgla netto (pmol'm '.s '),
w'- fluktuacje pionowej prędkości wiatru (m's'),
PCo, _ fluktuacje stężenia dwutlenku węgla (mol.m 3).

Strumień pozytywny oznaczapionowy transport Co, do góry (przewaga emisji
od powierzchni czynnej do atmosfery), podczas gdy strumień ujemny oznacza
strumień skierowany w dół, czyli absorpcję dwutlenku węg7a przez powierzchnię
Czynną. Pomimo proStoty powyższe1zależności metodyka pomiaru jest skompliko-
wana i wymaga spełnienia szerokiego wachlarza kryteriów. Nalezą do nich na
przykład wspomniana wcześniej duza wysokość instalacji zestawu pomiarowego,
duza częstotliwość pomiaru rzędu 10 lub więcej Hz, odpowiednia długośĆ prze-
dzia|u uśredniania danych, Szereg poprawek koniecznych zewzględu na odległość
między przyrządami czy zmiany gęstości dwutlenku węgla w powietrzu, dokładna

R.r,'s. 2. Maszt przy uI. Lipowej (lewe zdjęcie) oraz przyrządy pomiarowe strumienia dwu-
tlenku węgla (prawe zdjęcie). Fot. W. Paw]ak

:is. 2. Tower at the Lipowa Street (1eft photo) and carbon dioxide flux measurement set
(right photo). Phot. \\{ Pawlak
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procedura oceny danych i eliminacji wartości błędnych Czy ocena stacjonarności
uzyskanych wyników Problematyka kryteriów koniecznych do spełnienia pra-
widłowości pomiaru strumienia turbulencyjnego metodą kowariancji wirów jest

dyskutowana w literaturze światowej od co najmniej kilkudziesięciu lat' W pol_

skiej literaturze problemu szczegółowe teoretyczne podstawy metody kowariancji
wirów opisał Fortuniak (2010).

Fluktuacje w' oraz pCo,' mierzone są z częstotliwością 70 Hz za pomocą ane-

momerru sonicznego RMYoung 81000 (RMYoung, USA) oraz podczerwonego

analizatoragazowego Co,/H,oLi7500 (Li-coł USA) (rys.2,prav'ry). obaczujniki
podłączone są do dataloggeraŻIX firmy Campbell Scientific (USA), a dane zapo'
mocą portu RS232 gromadzone są w komputerze PC w postaci 1S-minutowych pli-
ków. Krótko- i długofalowe składniki bilansu radiacyjnego mierzone są za pomocą

bilansomierza CNR1 (Kipp&Zonen, Holandia) i rejestrowane ptzez datalogger

cR1OX (CampbellScientific, USA) jako 1-minutowe średnie. Bilans radiacyjny jest

następnie obliczanyjako algebraiczna suma zmierzonych składników. Dodatkowe

czujniki mierzą zmienność podstawowych elementów meteorologicznych, takich
jak wilgotnośĆ i temperatura powietrza (sonda HMP 45C, Vaisala, Finlandia), ciś-
nienie atmosferyczne (CS1OO, CampbellScientific, UsA), kierunek (W200Ę Vec-

tor Instruments, USA) i prędkość wiatru (AR100R, Vector Instruments, USA). Ich

wartości zapisywane są jako 10-minutowe średnie.
W badanym przypadku zastosowano T-godztnny przedział uśredniania danych.

Krótsze przedziały, rzędu \5 minut, wydająsię dawać niedoszacowane oraz niezb1t
stabilne wyniki. Przed przystąpieniem do właściwego obliczania Strumieni wyeli-
minowano dane w' oraz pCo,' o nierzeczywistych wartościach (ang. 'spike detec-

tion', Vickers, Mahrt t997). Ponadto zastosowano podwójną rotację układu
współrzędnych wiatru (Kaimal, Finnigan 1994) oraz maks;'malizację kowariancji
w przedziale +/-2 s konieczną zeuwagi na odległość między anemometrem a ana-

lizatorem gazowym (Fortuniak 2010). Ponadto uwzględniono poprawki na tempe-
raturę anemometru sonicznego (Schotanus i in. 1983) oraz poprawkę WPL na

zmiany stęzenia dwutlenku węgla w powietrzu (Webb i in. 1980). Po przeprowa-
dzeniu obliczeń dla całego okresu badawczego lipiec 2006_marzec 2010 za pomocą
trzechtestów zweryfikowano wyniki w celu zachowaniapostulatu o stacjonarności
Szeregu (Fortuniak 2010). Dane były odrzucane, jezeli wszystkietrzy testy Sugero-

wały ich niestacjonarność. Całkowity odsetek danych brakujących lub odrzuconych
Stanowi -36To, przy Czym 9Vo związane było ze stwierdzoną niestacjonarnością, a
Ż7Tobyło efektem przerw w dostawie prądu oraz opadów lub osadów atmosferycz-
nych, które uniemożliwiają prawidłowy pomiar przez anemometr soniczny i anali-
zatot gazovry.

Rezultaty

Na rysunku 3 przedstawiono zmienność jednogodzinnych średnich wartości bilan-

su radiacyjnego Q*, temperatury powietrza T otaz strumienia Fę62 między lipcem
2006 a marcem 2010 roku na punkcie pomiarowym przy uI. Lipowej 81 w Łodzi.
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Najważniejszą CeChą charakterystyczną zmienności Strumienia F662 w badanym
okresie jest zdecydowanaprzewagajego wartości dodatnich, co oznacza, żebadana
część centrumŁodzi intens1rvnie emituje dwutlenek węgla do atmosfery. Ponadto
zmienność F.o, potwierdza występowanie znanego z literatury rocznego rytmu pio-
nowej turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla między gęsto zabudowaną po-
wierzchnią miejską a atmosferą. Rytm ten jest w przybIiżeniu odwrotny do zmienno-
ści temperatury powietrza i charakteryzuje się maksimum w zimie (rzędu 30 40
pmol.m_2.s 1) oraz minimum w lecie (0-10 pmol.m 2's 1). Maksymalne wartości Fcoz
obserwowane sązawsze w dzień, zewzględu na dobrze rozwiniętą turbulencję.

opisana zmiennośĆ rocznaF,n,jest, jak wspomniano wcześniej, tylko pośrednio
związana z rocznym rytmem temperatury powietrza. Strumień dwutlenku węg1a
na terenie miejskim jest bowiem determinowany przede wszystkim przez antropo-
geniczne źródła CO, takie jak spalanie paliw kopalnych podczas ogrzewania
mieszkań i w ruchu samochodowym, których intensywność jest efektem między
innymi zmian temperatury powietrza. Antropogeniczne źródIa najwięcej CO, do-
starczajądo powietrza miejskiego w zimie (Kłysik 1996, Nemitziin.Żoo2, Grata-
mi, Varone 2005, offerle i in. 2005, Vesala i in. 2008). W lecie ich intensyr,łrnośćza-
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Rys. 3. Zmienność bilansu radiacy-jnego Q*, temperatury powietrza T oraz turbulencyjnego
strumienia dwutlenku węglaFro, w okresie od lipca 2006 do marca 2010 roku (wszyst_
kie wartości to jednogodzinne średnie, strzałki a_d obrazują omawiane przypadki eks-
tremalnych wartości F.n')

Fig. 3. Variability of radiation balance Q*, air temperature ?l and turbulent flux of carbon di-
oxide F.o, in the periodJuly 2006-March 2010 (a11 values are 1-hour means, arrows a-d
indicates described cases ofF.n, extreme vaiues)
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nika (brak ogrzewania mieszkań) lub wyraźnie traci fla znaczeniu (wakacyjne
obniżenie intensywności ruchu samochodowego). Istotny wpływ na letnie obniże-
nie się intens}rvności wymiany dwutlenku węgla na badanym terenie ma pojawie-
nie się procesów biologicznych, z których najwazniejsze jest pochłanianie dwu-
tlenku węglaprzez rośliny w ciągu dnia podczas fotosyntezy.

Z przeprowadzonych w Łodzt pomiarów turbulenryjnego strumienia dwutlen-
ku węgla wynika, że zdarzają się sytuacje, kiedy wartośC Fro,wyraźnie przekracza
typowe zimowe maksymaIne wartości rzędu 3O_4o pmol'm ''s ' lub wartości mak-
symalne w danej porze roku. Taka sytuacja miała chociażby miejsce w pierwszych
dniach stycznia 2008 roku (rys.4, Iewy,przypadek,,a" na rys. 3). Ostatnie dni
grudnia 2007 roku były stosunkowo ciepłe, napłyrvowi powietrzaz sektora SW od-
powiadały temperatury powietrza od -5"C do O"C w ciągu dnia. Przełomowi roku
towarzyszył,azmianakierunku napływu powietrza nad sektor E i SE, co spowodo-
wał'o wyraźne obnizenie temperatury powietrza oraz zadecydowało o tym' że ob-
szar źródłowy czujników obejmował gęsto zabudowane otoczenie punktu pomia-
rowego, jak równiez fragment ul. Mickiewicza będącej jedną z głownych arterii
komunikacyjnych miasta (rys. 6a). Między 2 a 5 stycznia temperatura powietrza
była niższa od _5"C a minimalne odnotowane wartości sięgnęły _15'C. Strumień
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Rys. 4. Jednogodzinne średnie wartości strumienia dwutlenku węgla Fror, bilansu radiacy1-
nego Q*' strumieni ciepła jawnego Q,, i utajonego Q., temperatury powietrzaT orazkje-
runku i prędkości wiatru w wybranych dniach stycznia 2008 i listopada 2009 roku

Fig. 4. One-hour mean values of carbon dioxide flux F.or, radiation balance Q*, fluxes ot

sensible Q" md latent Qu heat, air temperature I wind speed and direction in selectec
days ofJanuary 2008 and November 2009
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ciepła jawnego Q' był Stosunkowo wysoki jak na tę porę roku i przewyzszałwartośĆ
bilansu radiacyjnego Q*. Taka sytuacja świadczy o silnej emisji ciepła antropoge-
nicznego zwl'ązanego z ogrzewaniem mieszkań przez cała dobę (Kłysik 1996'
offerle i in. 2005), czemu towarzyszyła intensywna emisja antropogenicznego Co.
oraz wzrost strumienia Ęu, do 60 pmol'm'.s ' 3 stycznia po południu. Dodatko-
wym czynnikiem kształtującym wzrost F r,.rbyła równiez emisja CO.zwlązana z ru-
chem samochodowym. Niskiej temperaturze powietrza towarzyszy wtedy dużalicz-
ba korków i wolne przemieszczanie się pojazdow emitujących duze ilości Co, do at-

mosfery, czemu możnarownieżprzypisaĆfakt, że maksyrnalne wartości 3l,4 su1cznia

wystąpiły w trakcie popołudniowego szczwu komunikaryjnego. W kolejnych dniach
Stycznia nastąpił wzrost temperatury powtetrza oraz obniżenie wartości Ęu,.

Warunki pogodowe mogą wymusić wzrost F.n, nie tylko w czasie ztmy (rys. 4,

prawy' przypadek ,,b" narys. 3). W ostatnich dniach październikaL)}9 napływowi
powietrza z sektora NW towarzyszyły temperatury od 0"C do 10'C. W pierwszych
dniach listopada napływ powietrza zmienił się na południowy i południo-
wo-wschodni, co spowodowało wyraźne obniżenie temperatury powietrza orazza-
decydowało o tym' ze, podobnie jak w poprzednim przypadku, obszar źrodłowy
czujników obejmował gęsto zabudowane otoczenie punktu pomiarowego oraz
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Rys. 5. Jednogodzinne średnie wartości strumienia dwutlenku węgla F.or, bi1ansu radiacyj-
nego Q*, strumieni ciepła jawnego Qr'' i utajonego Qo, temperatury powietrzaT orazkie-
runku i prędkości wiatru w wybranych dniach lipca 2006 i listopada 2009 roku

Fig. 5. One-hour mean values of carbon dioxide flux F6p2, radiation balance Q*, fluxes of
sensible Q, and latent Qu heat, air temperature I wind speed and direction in selected
days ofJuly 2006 and November 2009
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11) Wlodzimierz Pawlł,

fragment ul. Mickiewicza (rys.6b). Między 1 a 4 listopada temperatura powietrza
byłaniższaniz O'C, a minimalne odnotowane wartości sięgnęły -5'C. Spadek tem_

peratury w1łvołał intensywną emisję antropogeniCznego Cororaz wzrost strumie-
nia F.o' do ponad 30 pmol.m '.s ' 3 listopada po południu. Równieżw tymprzypaĆ'
ku maksymalne wartośCi F,,o, odnotowano w godzinach popołudniowych, cc
świadczy o istotnym wpłyrvie ruchu samochodowego na kształtowanie się F.o, r'.

mieście. W kolejnych dniach listopada nastąpił wzrost temperatury powietrza orr
obniżenie Wartości Fcor.

Sezon letni nie jest okresem sprzyjającym intensyrvnej turbulencyjnej wymia-
nie netto dwutlenku węgla. Pomiędzy 16 a 19 lipca 2006 roku temperatura powie -

trzaniezależnie od pory doby byŁawyższaniz 10"C (rys' 5, Iewy, przypadek,,c'' n.
rys. 3). Napłyrv powietrza Z Sektora północnego spowodował, że obszar źrodłolr-,

Rys. 6. obszary źródłowe na poziomach P :25To, 5oTo, 75To i 907o średnich strumieni tu:-
bulencyjnych F.o, mierzonych podczas stratyfikacji chwiejnej w godzinach 10-14 .,,

dniach 2_5 styczttiaŻOo8 (a), 1_4listopada2009 (b)' 16_191ipca2006 (c) oraz 274aI.'
stopada2009 (d) naposterunkupomiarowym przyuI. Lipowej 81wŁodzi.Kołanarysc-
wane linią przerywanąobrazlĄą odległośĆ 250 i 500 m od punktu pomiarowego

Fig. 6. Source areas at P : P :25Vo,5OTo,75Vo i 907o calculated for turbulentF.o, fluxe.
measured at 1o am _ Ż p^ measured during unstable stratification in the periods 2__'

January2008 (a),|aNovember2009 (b), 16_19January2006 (c) andŻ7-3o November
2oo9 (d) inŁódż at Lipowa 81 measurement station. Dotted line circles indicates 25C '

500 m distance from the measurement point

a) 2^5.41.2008 b) 1-4.11.2009
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czujników obejmował gęSto zabudowany fragment centrum Łodzi położony na
północ od punktu pomiarowego (rys. 6c). Brak ogrzewania mieszkań oraz obnizo-
na w okresie wakacyjnym intensywność ruchu samochodowego przyczyniły się do
tego, że turbulencyjna wymiana netto dwutlenku węgla była bardzo niska i nie
ptzekraczała w badanym okresie 15 pmol.m'.s '. Dodatkowym czynnikiem redu-
kującym wartość F.n, było pochłanianie dwutlenku węgla przez rośliny rozproszo-
ne w kanionach ulicznych. Nalezy podkreślić, że wartości F,,,,rzędu 0_10 pmo-
l.m-'.s ' są obserwowane w ciągu całego Lata, a ich podwyższenie odnotowane jest
jedynie w przypadku napłyr'vu powietrza z sektora S lub SE. obszar Ż.ródłowy czuj-
ników obejmuje wtedy dwie wazne arterie komunikacyjne, czyli ul. Zeromskiego i
Mickiewicza.

Zdecydowanie rzadszym przypadkiem jest mało intensyrvna turbulencyjna wy-
miana dwutlenku węgla w chłodnej części roku. Pomiędzy 27 a 30listopada 2009
roku temperatlra powietrza ntezależnte od pory doby była wyższa niż 3"C 1

osiągałamaksymalnewartościrzędu 10'C (rys.5, praw,przypadek ,,d" narys.3).
Napłyrv powietrza z sektora południowego spowodował, że obszar fuódlowy czuj-
ników obejmował gęsto zabudowany fragment centrum Łodzi ale nie sięgał do naj-
większych arterii komunikacyjnych w tym rejonie (rys. 6d). Prawdopodobne
zmniejszenie intensyrvności ogrzewania mieszkań skutkowało tym, ze turbulen-
cyjna wymiana netto dwutlenku węgla była niska, maksymalnie rzędu 15 trrmo-
l.m '.s '. Na początku grudnia nastąpił spadek temperatury powietrza oraz wzrost
wartości F.,,'.

Podsumowanie

Z pomiarów pionowego turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto prze-
prowadzonych w centrum Łodzi od lipca 2006 do marca 2010 roku wynika, że eks-
tremalnie wysokie wartości F.o' pojawiają się zdecydowanie rzadziej niz minimal-
ne. Dni charakteryzujące się niewielką wymianą turbulencyjną dwutlenku węgla
występują się w całym okresie letnim i są związane z niewielkim oddziaływaniem
antropogenicznych źrodeł Coz. Z kolei epizody z bardzo wysokimi wartościami
Ę;o: obserwowane są relatywnie rzadko i towarzyszązawsze wyraźnemu spadkowi
temperatury powietrza. Na podwyższenie obserwowanego F69, ma równiez wpływ
kierunek wiatru, który decyduje o tym, jaka częśc badanej powierzchni miasta sta-
nowi obszar źródłovły dla systemu pomiarowego. W opisanych przypadkach (2_5
stycznia 2008 i 1_4 listopadaŻoo9) dobowa emisja dwutlenku węgla sięgała odpo-
wiednio 95i73 g.m 2.d 1ibył'aokołotrzykrotniewiększaodśredniejdobowejemi-
sjiwstyczniuilipcu.

Badania przeprowadzono w ramach projektow badawczych N N306 276935
oraz N N306 519638 finansowanychprzez Ministerstwo Nauki i SzkolnictwaWyż-
szego ze środków na naukę w latach 2o08_z0l3.
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