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WARUNKI TERMICZNE W POCZDAMIE W LATACH 1896–2015 

 
Томчик А. М., Ясик Д. Термические условия в г. Потсдам (Германия) в 1896–2015 гг. Цель исследований – анализ 

термических условий и их изменений в г. Потсдам за последние 120 лет. Основой работы были данные, получен-

ные из баз данных Deutscher Wetterdienst за период 1896–2016. На основе вышеуказанных данных была определе-

на средняя температура воздуха в конкретные годы, месяцы, времена года. На очередном этапе отмеченные перио-

ды были разделены по термическим свойствам на 5 классов (очень теплый, теплый, нормальный, прохладный, хо-

лодный). В исследуемый период был обнаружен статистически существенный рост средней годовой температуры 

воздуха, а также средней весенней, летней и осенней температур. В последние годы наблюдается рост числа лет, 

относимых к теплым или очень теплым. 

Tomczyk A. M., Jasik D. Thermal conditions in Potsdam between 1896 and 2015. The article aimed at analysing the ther-

mal conditions and their fluctuations in Potsdam during the last 120 years. The article was based on the data obtained 

from the database of Deutscher Wetterdienst for the period of 1896–2016. The data were used to calculate the mean air 

temperature in the particular years, months and seasons. In the next stage of the analysis, the above-mentioned periods 

were classified into 5 classes with regard to thermal conditions (very hot, hot, normal, cold, very cold). In the analysed 

multiannual period, there was a statistically significant increase in the mean annual air temperature, as well as, mean tem-

perature in spring, summer and autumn observed. In recent years, there was an increase in a number of years classified 

as hot or very hot recognised.   
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Zarys treści 

 
Celem niniejszej pracy jest analiza warunków termicz-

nych oraz ich zmienności w Poczdamie w okresie ostat-

nich 120 lat. Podstawą pracy były dane pozyskane z baz 

danych Deutscher Wetterdienst dla lat 1896–2016. Na 

podstawie powyższych danych obliczono średnią tem-

peraturę powietrza w poszczególnych latach, miesią-

cach i porach roku. W kolejnym etapie powyższe okre-

sy podzielono pod względem termicznym na 5 klas (bar-

dzo ciepła, ciepła, normalna, chłodna, bardzo chłodna). 

W badanym wieloleciu stwierdzono statystycznie istot-

ny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, a tak-

że średniej temperatury wiosną, latem i jesienią. W ostat-

nich latach zaobserwowano wzrost liczby lat uznanych 

za ciepłe i bardzo ciepłe.   

 
WSTĘP 

 
Według autorów Piątego Raportu IPCC (2013), wzrost 

średniej globalnej temperatury powierzchni Ziemi 

w latach 1880–2012 wyniósł 0,85°C, a pierwszą deka-

dę XXI uznaje się za najcieplejszą od momentu roz-

poczęcia pomiarów instrumentalnych. Prowadzone 

dotychczas badania warunków termicznych w róż-

nych regionach Europy jednoznacznie wskazują na 

wzrost temperatury powietrza, który nasila się w szcze-

gólności od ostatniej dekady XX wieku (BR[ZDIL i in., 

1996; WIBIG, GŁOWICKI, 2002; KLEIN TANK, KÖNNEN, 

2003; KÜRBIS i in., 2009; NORDLI i in., 2014; WÓJCIK, 

MIĘTUS, 2014; MIGAŁA, URBAN, TOMCZYŃSKI, 2015). 

Przejawem obserwowanych zmian jest m. in. skraca-

nie długości termicznej zimy i wydłużanie termiczne-

go lata (SZYGA-PLUTA, 2011; TOMCZYK, 2013), a także 

wydłużanie okresu wegetacyjnego (MENZEL, FABIAN, 

1999; SKOWERA, KOPEĆ, 2008; LINDERHOLM i in., 2008; 

NIERÓBCA i in., 2013; TYLKOWSKI, 2015; TOMCZYK, 

SZYGA-PLUTA, 2016). Konsekwencją zmian klimatu jest 

również coraz częstsze występowanie zjawisk ekstre-

malnych, m. in. takich jak upały (SHEVCHENKO i in., 

2014; UNKAŠEVIĆ, TOŠIĆ, 2015; TOMCZYK, BEDNORZ, 

2016).   
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Celem niniejszej pracy jest analiza warunków ter-

micznych oraz ich zmiany w Poczdamie w okresie os-

tatnich 120 lat.  

 

DANE I METODY 
 

W niniejszej pracy wykorzystano dobowe wartości 

średniej temperatury powietrza dla stacji w Poczda-

mie w okresie 1896–2016. Dane pozyskano z ogólno-

dostępnych baz danych Deutscher Wetterdienst  

(www.dwd.de).  

Na podstawie powyższych danych, wyliczono 

średnią temperaturę powietrza dla poszczególnych 

lat, miesięcy oraz pór roku. Następnie dla wyznaczo-

nych charakterystyk klimatologicznych określono tren-

dy zmian w wieloleciu oraz określono ich istotność sta-

tystyczną (p ≤ 0,05). Anomalie średniej temperatury 

powietrza wyliczono jako różnicę między średnią tem-

peraturą powietrza w danym roku, miesiącu i porze 

roku, a średnią dla powyższych okresów – w wielo-

leciu. W kolejnym etapie przeprowadzono klasyfika-

cję termiczną lat, miesięcy i pór roku na podstawie me-

tody zaproponowanej przez LORENC (1994, 2000), zmo-

dyfikowanej przez MIGAŁĘ i in. (2015). W metodzie 

tej ocena warunków termicznych dokonywana jest 

na podstawie porównania pomiędzy średnią tempe-

raturą powietrza w danym okresie a średnią dla te-

go okresu w badanym wieloleciu, powiększoną lub 

pomniejszoną o wielokrotność odchylenia standardo-

wego. W klasyfikacji tej wyróżniono pięć klas: bar-

dzo ciepła: t > T + 1,5σ; ciepła: T + 1,5σ ≥t > T + 0,5σ; 

normalna: T + 0,5σ ≥ t ≥ T − 0,5σ; chłodna: T − 0,5σ > 

t ≥ T − 1,5σ; bardzo chłodna: t < T − 1,5σ. 

 

WYNIKI 
 

Rok 
 

Średnia roczna temperatura powietrza w Poczdamie 

w latach 1896–2015 wynosiła 8,8°C. W poszczegól-

nych latach wahała się ona od 6,6°C w 1940 roku 

do 10,9°C w 2014 roku (rys. 1A). Równie wysoką śred-

nią roczną temperaturę powietrza odnotowano w la-

tach: 2015 (10,7°C), 2007 (10,5°C), 1934 (10,4°C), 2000 

(10,4°C), 1999 (10,2°C), 2008 (10,2°C), 2006 (10,1°C), 

2011 (10,1°C), 1989 (10°C), 1990 (10°C). W poszcze-

gólnych 10-leciach średnia temperatura powietrza 

zmieniła się od 8,3°C (1896–1905) do 9,9°C (2006–

2015) (tab. 1). Na rys. 1B przedstawiono przebieg ano-

malii średniej temperatury powietrza wraz z 5-letnią 

średnią ruchomą, na której podstawie można wyróż-

nić na przemian występujące okresy chłodniejsze oraz 

cieplejsze. Kilkuletnie okresy cieplejsze ze średnią tem-

peraturą powietrza powyżej średniej wieloletniej no-

towano w pierwszej połowie lat 30. XX wieku, od po-

łowy lat 40. do połowy lat 50. XX wieku oraz w dru-

giej połowie lat 70. XX wieku. Obecnie obserwowany 

wzrost notowany jest od początku lat 90. XX wieku: 

w tym okresie wystąpiły tylko dwa lata z ujemnymi 

anomaliami (rok 1996 i 2010). Spośród 120 lat, zgod-

nie z przyjętą klasyfikacją, wydzielono 7 lat bardzo 

ciepłych (w tym 6 od 1999 roku), 32 lata ciepłe, 46 lat 

normalnych, 28 lat chłodnych oraz 7 lat bardzo chłod-

nych (po raz ostatni w roku 1996) (rys. 1C). W bada-

nym wieloleciu stwierdzono statystycznie istotny 

wzrost średniej temperatury powietrza, który wyno-

sił 0,11°C na 10 lat. Na powyższe zmiany znaczący 

wpływ miał wzrost średniej temperatury powierza od 

początku XXI wieku, kiedy to na ogół przewyższała 

ona średnią z wielolecia 1896–2015, a poszczególne la-

ta (poza rokiem 2010) były klasyfikowane jako cie-

płe i bardzo ciepłe.  

 
Tabela 1. Średnia temperatura powietrza (°C) w poszcze-

   gólnych 10-leciach 

Таблица 1. Средняя температура воздуха (°C) в отдель-

   ные  десятилетия 

Table 1. The mean air temperature (°C) in the particular 

decades 

 

Lata Rok Wios

na 

Lato Jesień Zima 

1896–1905 8,3 7,7 16,9 8,2 0,4 

1906–1915 8,5 8,2 16,8 8,3 0,6 

1916–1925 8,4 8,6 16,6 8,1 0,3 

1926–1935 8,7 8,1 17,5 9,4 -0,1 

1936–1945 8,5 8,2 17,7 8,9 -0,9 

1946–1955 8,9 8,8 17,7 9,3 -0,5 

1956–1965 8,4 8,0 17,0 9,1 -0,2 

1966–1975 8,8 8,2 17,7 9,1 0,3 

1976–1985 8,7 8,4 17,3 9,2 -0,5 

1986–1995 9,1 9,0 17,6 8,9 1,1 

1996–2005 9,4 9,3 18,0 9,3 1,0 

2006–2015 9,9 9,8 18,7 10,0 1,5 

 

Wiosna 

  

Średnia temperatura powietrza wiosną w Poczdamie 

w latach 1896–2015 wynosiła 8,5°C i zmieniała się od 

6,1°C w 1941 i 1955 roku do 11,7°C w 2007 roku  

(rys. 2A). Średnia temperatura powietrza w poszcze-

gólnych 10-leciach zmieniała się od 7,7°C (1896–1905) 

do 9,8°C (2006–2015) (tab. 1). W badanych latach 

okresy z cieplejszą wiosną, a więc z dodatnimi anoma-

liami temperatury powietrza, można wyróżnić w pier-

wszej połowie lat 20. XX wieku, w drugiej połowie 

lat 30. XX wieku, na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, 

w połowie lat 80. XX wieku oraz od początku lat 90. 

XX wieku do chwili obecnej (rys. 2B). W rozpatry-
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wanych latach wyróżniono 9 sezonów bardzo cie-

płych, z czego 5 odnotowano w ostatnim 10-leciu 

(2006–2015) oraz 8 sezonów bardzo chłodnych, spo-

śród których ostatni miał miejsce w roku 1987. W os-

tatnim 40-leciu zaobserwowano wzrost liczby sezo-

nów ciepłych i bardzo ciepłych oraz spadek liczby 

sezonów chłodnych i bardzo chłodnych (rys. 2C). 

 

                                                                       
 

Rys. 1. A: średnia roczna temperatura powietrza, B: anomalie temperatury powietrza wraz ze średnią ruchomą  

(5-letnią), C: klasyfikacja termiczna sezonu (liczba lat z poszczególnymi klasami termicznymi w 10-leciach:  

1 – bardzo ciepły, 2 – ciepły, 3 – normalny, 4 – chłodny, 5 – bardzo chłodny) 

Рис. 1. А: cредняя годовая температура воздуха, В: aномальные температуры воздуха и скользящая средняя  

(5-летняя), С: термическая классификация сезона (число лет термических классов за последние 10-летия:  

1 – очень теплый, 2 – теплый, 3 – нормальный, 4 – прохладный, 5 – холодный) 

Fig. 1. A: the mean annual air temperature, B: air temperature anomalies together with moving average (5-year),  

C: season thermal classification (number of years with individual thermal classes in the decades:  

1 – very hot, 2 – hot, 3 – normal, 4 – cold, 5 – very cold) 
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W badanym wieloleciu stwierdzono statystycznie 

istotny wzrost średniej temperatury powietrza, który 

wynosił 0,13°C/10 lat. 

Średnia temperatura powietrza w poszczególnych 

miesiącach sezonu wiosennego wynosiła – odpowied-

nio: w marcu 3,8°C, kwietniu 8,4°C i w maju 13,4°C.  

Najmniejszym zakresem wahań temperatury powie-

trza odznaczał się maj (7,1°C), a największym – ma-

rzec (8,8°C). W każdym miesiącu wiosennym stwier- 

dzono wzrost średniej temperatury powietrza, lecz 

zmiany statystycznie istotne – w kwietniu (0,19/10 lat) 

oraz w maju (0,11/10 lat). 

 

 

Rys. 2. A: średnia temperatura powietrza wiosną, B: anomalie temperatury powietrza wiosną wraz ze średnią ruchomą 

(5-letnią), C: klasyfikacja termiczna sezonu (liczba lat z poszczególnymi klasami termicznymi w 10-leciach: 

1 – bardzo ciepły, 2 – ciepły, 3 – normalny, 4 – chłodny, 5 – bardzo chłodny) 

Рис. 2. А: средняя температура воздуха весной, В: аномальные температуры воздуха весной и скользящая средняя 

(5-летняя), С: термическая классификация сезона (число лет термических классов за последние 10-летия: 

1 – очень теплый, 2 – теплый, 3 – нормальный, 4 – прохладный, 5 – холодный) 

Fig. 2. A: the mean air temperature in spring, B: air temperature anomalies in spring together with moving average  

(5-year), C: season thermal classification (number of years with individual thermal classes in the decades: 

1 – very hot, 2 – hot, 3 – normal, 4 – cold, 5 – very cold) 
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Lato 

 

W latach 1896–2015 średnia temperatura powietrza 

w Poczdamie wynosiła latem 17,5°C. Najchłodniej-

szy sezon odnotowano w 1907 roku (15,2°C), a naj-

cieplejszy – w 2003 roku (20,1°C) (rys. 3A). Średnia 

temperatura powietrza w poszczególnych 10-leciach 

zmieniała się od 16,6°C (1916–1925) do 18,7°C (2006–

2015) (tab. 1). W analizowanych latach można wyróż-

nić trzy okresy wyraźne cieplejsze: od lat 30. do po-

czątku lat 50. XX wieku, przełom lat 60. i 70. XX w. 

oraz obecnie obserwowane ocieplenie, które rozpoczę-

ło się z początkiem lat 90. XX wieku (rys. 3B). W XXI 

stuleciu temperatura powietrza była średnio wyższa 

od średniej wieloletniej o około 1°C. W latach 1896–

1905 nie odnotowano ani jednego sezonu ciepłego  

i bardzo ciepłego, natomiast w latach 2006–2015 – 

ani jednego sezonu chłodnego i bardzo chłodnego. 

W badanym okresie stwierdzono 8 sezonów bar-

dzo ciepłych, z czego połowa wystąpiła w ostatnim 

10-leciu (rys. 3C). Z kolei z 8 sezonów bardzo chłod-

nych, ostatni miał miejsce, podobnie jak w przypad-

ku wiosny, w 1987 roku. W analizowanym 120-leciu 

tempo wzrostu średniej temperatury powietrza wy-

nosiło 0,13°C na 10 lat. Zaobserwowane zmiany by-

ły istotne statystycznie.  

Spośród miesięcy letnich najchłodniejszy był czer-

wiec (16,5°C), a najcieplejszy – lipiec (18,3°C). Z ko-

lei najmniejszym zakresem wahań średniej tempera-

tury powietrza charakteryzował się sierpień (7,4°C), 

a największym – lipiec (9,2°C). W każdym miesiącu let-

nim stwierdzono wzrost średniej temperatury powie-

trza, lecz zmiany istotne statystycznie stwierdzono 

tylko w lipcu (0,13/10 lat) oraz sierpniu (0,19/10 lat). 

 

Jesień 

 

Średnia temperatura powietrza jesienią w Poczdamie 

w badanym okresie wynosiła 9°C i zmieniała się od 

6,3°C w 1912 i 1922 roku do 12,5°C w 2006 roku  

(rys. 4A). W poszczególnych 10-leciach średnia tempe-

ratura powietrza wahała się od 8,1°C (1916–1925) do 

10°C (2006–2015). W analizowanym wieloleciu można 

wyróżnić kilka cieplejszych okresów: od połowy lat 

20. do początku lat 40. XX wieku, od połowy lat 40. 

do początku lat 70. XX wieku, od początku lat 80. do 

początku lat 90. XX wieku oraz od początku XXI w. 

(rys. 4B). Podobnie jak w przypadku sezonu letnie-

go, w latach 1896–1905 nie odnotowano ani jednego 

sezonu ciepłego i bardzo ciepłego. Z kolei w latach 

1976–1985 i 2006–2015 nie wystąpił ani jeden sezon 

chłodny i bardzo chłodny. W rozpatrywanym wielo-

leciu odnotowano 4 sezony bardzo ciepłe (w tym 2 

w ostatnim 10-leciu) oraz 9 bardzo chłodnych, z cze-

go ostatni stwierdzono w 1993 roku (rys. 4C). W ba-

danym wieloleciu istotny statystycznie wzrost średniej 

temperatury powietrza wynosił 0,12°C na 10 lat. 

Średnia temperatura powietrza w poszczególnych 

miesiącach jesieni wynosiła: we wrześniu – 13,9°C, 

październiku – 9°C i w listopadzie – 4,1°C. Najmniej-

szy zakres wahań średniej temperatury powietrza no-

towano w październiku (7,7°C), a największy w –  lis-

topadzie (8,5°C). W każdym miesiącu analizowanej 

pory roku stwierdzono istotny statystycznie wzrost 

średniej temperatury powietrza: we wrześniu i paź-

dzierniku – 0,10°C/10 lat, a w listopadzie – 0,14°C /10 lat. 

 

Zima 

 

Zimą średnia temperatura powietrza w Poczdamie 

w latach 1896/1897–2015/2016 wynosiła 0,3°C. Naj-

chłodniejszy sezon wystąpił w latach 1939/1940  

(-6,3°C), a najcieplejszy – w 2006/2007 (4,6°C) (rys. 5A). 

Średnia temperatura powietrza w poszczególnych 10-

leciach zmieniała się od -0,9°C (1936/1937–1945/1946) 

do 1,5°C (2006/2007–2015/2016) (tab. 1). W badanym 

okresie warunki termiczne sezonu zimowego charak-

teryzowały się dużą zmiennością, a dłuższe okresy 

z dodatnimi anomaliami można wyróżnić od począt-

ku lat 10. do początku lat 20. XX wieku, w pierw-

szej połowie lat 30. XX wieku, w połowie lat 70. XX w. 

oraz od końca lat 80. XX stulecia (rys. 5B). W XXI wie-

ku nieco chłodniejszy był koniec pierwszej dekady. 

W rozpatrywanym 120-leciu odnotowano 9 sezonów 

bardzo chłodnych, z czego najwięcej – aż 3 – w latach 

1936/1937–1945/1946, sezony bardzo ciepłe natomiast 

notowano tylko 3-krotnie (rys. 5C). Tempo zmian śred-

niej temperatury powietrza wynosiło 0,08°C na 10 lat 

i nie było istotne statystycznie.  

Spośród miesięcy zimowych najchłodniejszy był 

styczeń (-0,4°C), a najcieplejszy – grudzień (0,8°C). 

Najmniejszym zakresem wahań średniej temperatu-

ry powietrza charakteryzował się grudzień (13,1°C), 

a największym – luty (17°C). W każdym miesiącu tej 

pory roku wystąpił wzrost średniej temperatury po-

wietrza, aczkolwiek zmiany te nie były statystycz-

nie istotne. 

 

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE 
 

W latach 1896–2015 w Poczdamie stwierdzono istotny 

statystycznie wzrost średniej rocznej temperatury po-

wietrza, który wyniósł 0,11°C na 10 lat. Tylko zimą 

zmiany średniej temperatury powietrza nie były sta-

tystycznie istotne. Spośród miesięcy, największy 

wzrost średniej temperatury powietrza stwierdzono 

w kwietniu i sierpniu (0,19°C/10 lat). KUNDZEWICZ  

i HUANG (2010), bazując na wartościach średniej  
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Rys. 3. A: średnia temperatura powietrza latem, B: anomalie temperatury powietrza latem wraz ze średnią ruchomą  

(5-letnią), C: klasyfikacja termiczna sezonu (liczba lat z poszczególnymi klasami termicznymi w 10-leciach: 

1 – bardzo ciepły, 2 – ciepły, 3 – normalny, 4 – chłodny, 5 – bardzo chłodny) 

Рис. 3. А: cредняя температура воздуха летом, В: aномальные температуры воздуха летом и скользящая средняя 

(5-летняя), С: термическая классификация сезона (число лет термических классов за последние 10-летия: 

1 – очень теплый, 2 – теплый, 3 – нормальный, 4 – прохладный, 5 – холодный) 

Fig. 3. A: the mean air temperature in summer, B: air temperature anomalies in summer together with moving average 

(5-year), C: season thermal classification (number of years with individual thermal classes in the decades:  

1 – very hot, 2 – hot, 3 – normal, 4 – cold, 5 – very cold) 
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Rys. 4. A: średnia temperatura powietrza jesienią, B: anomalie temperatury powietrza jesienią wraz ze średnią ruchomą 

(5-letnią), C: klasyfikacja termiczna sezonu (liczba lat z poszczególnymi klasami termicznymi w 10-leciach: 

1 – bardzo ciepły, 2 – ciepły, 3 – normalny, 4 – chłodny, 5 – bardzo chłodny) 

Рис. 4. А: cредняя температура воздуха осенью, В: aномальные температуры воздуха осенью и скользящая 

средняя (5-летняя), С: термическая классификация сезона (число лет термических классов за последние 10-летия: 

1 – очень теплый, 2 – теплый, 3 – нормальный, 4 – прохладный, 5 – холодный) 

Fig. 4. A: the mean air temperature in autumn, B: air temperature anomalies in autumn together with moving average 

(5-year), C: season thermal classification (number of years with individual thermal classes in the decades: 

1 – very hot, 2 – hot, 3 – normal, 4 – cold, 5 – very cold) 
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Rys. 5. A: średnia temperatura powietrza zimą, B: anomalie temperatury powietrza zimą wraz ze średnią ruchomą  

(5-letnią), C: klasyfikacja termiczna sezonu (liczba lat z poszczególnymi klasami termicznymi w 10-leciach: 

1 – bardzo ciepły, 2 – ciepły, 3 – normalny, 4 – chłodny, 5 – bardzo chłodny) 

Рис. 5. А: cредняя температура воздуха зимой, В: aномальные температуры воздуха зимой и скользящая средняя 

(5-летняя), С: термическая классификация сезона (число лет термических классов за последние 10-летия: 

1 – очень теплый, 2 – теплый, 3 – нормальный, 4 – прохладный, 5 – холодный) 

Fig. 5. A: the mean air temperature in winter, B: air temperature anomalies in winter together with moving average  

(5-year), C: season thermal classification (number of years with individual thermal classes in the decades:  

1 – very hot, 2 – hot, 3 – normal, 4 – cold, 5 – very cold) 

 

maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza 

w Poczdamie wykazali, iż najintensywniejsze ocieple-

nie wystąpiło latem. Wzrost temperatury powietrza 

wykazano również drogą analizy jej zmiany w okre-

sach 12-miesięcznych, a okres od czerwca 2006 roku 

do lipca 2007 roku w Poczdamie uznano za najcieplej-

szy od 1893 roku (KUNDZEWICZ, JÓZEFCZYK, ÖSTERLE, 

2007; KUNDZEWICZ i in., 2009). Prowadzone badania 

wykazały również wzrost liczby dni letnich, upalnych 

i nocy ciepłych przy jednoczesnym spadku liczby dni 
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i nocy zimnych (KUNDZEWICZ, JÓZEFCZYK, 2008, KUN-

DZEWICZ, HUANG, 2010). 

Podobny kierunek zmian temperatury powietrza 

wykazały również badania prowadzone w Polsce, acz-

kolwiek tempo tych zmian było różne, w zależności 

od przyjętego wielolecia (MAROSZ i in., 2011; MI-

CHALSKA, 2011; WÓJCIK, MIĘTUS, 2014, MIGAŁA i in., 

2015). Na obserwowane zmiany znaczący wpływ miał 

wzrost temperatury powietrza obserwowany od po-

czątku XXI wieku, kiedy to średnia temperatura po-

wietrza na ogół przewyższała średnią z wielolecia 

1896–2015.  

Zgodnie z przyjętą w niniejszej pracy klasyfika-

cją termiczną, w badanym okresie odnotowano 7 lat 

bardzo chłodnych i bardzo ciepłych. Ostatni rok bar-

dzo chłodny wystąpił w 1996 roku. Od 40 lat obser-

wowany jest systematyczny wzrost lat klasyfikowa-

nych jako ciepłe i bardzo ciepłe, przy jednoczesnym 

spadku liczby lat chłodnych i bardzo chłodnych. Po-

dobny kierunek zmian zaobserwowano m. in. w Lu-

blinie (FILIPIUK, 2011), Warszawie (MAJEWSKI, ODO-

ROWSKA, ROZBICKA, 2012), Popradzie i Łomnicy  

(PIĘKNY, 2013) oraz na Wybrzeżu Słowińskim (TYL-

KOWSKI, 2013). 
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