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ODDZIA YWANIE BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO 
I SZTUCZNYCH RÓDE  CIEP A NA INTENSYWNO
MIEJSKIEJ WYSPY CIEP A W WARSZAWIE

Dariusz Go aszewski, Grzegorz Majewski, 

Wies awa Przewo niczuk

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Wykorzystuj c dane meteorologiczne pochodz ce z automatycznych stacji po-

miarowych, podj to prób  oszacowania intensywno ci miejskiej wyspy ciep a w Warszawie. 

Podstaw  opracowania stanowi y warto ci temperatury powietrza (udost pnione przez WIO )

pomierzone na wysoko ci 2 m n.p.g., zgromadzone w okresie od 01.09.2003 r. do 31.08.2006 

r. na czterech stacjach t a miejskiego w Warszawie, jednej w Piastowie oraz na stacji t a regio-

nalnego w Legionowie, zlokalizowanej poza zasi giem wp ywu aglomeracji warszawskiej. 

Na podstawie danych okre lono ró nice temperatury powietrza mi dzy poszczególnymi sta-

cjami a stacj  w Legionowie, pozwalaj ce na okre lenie intensywno ci i czasu wyst powania 

wyspy ciep a. Sporz dzono tak e rozk ady cz sto ci tych ró nic oraz grafi cznie zobrazowano 

rozwój i zanik wyspy w ró nych porach doby z uwzgl dnieniem pór roku.

S owa kluczowe: wyspa ciep a, klimat miasta, temperatura powietrza

WST P

Pod wp ywem g stej zabudowy miejskiej ulegaj  modyfi kacji wszystkie sk adniki

bilansu cieplnego pod o a atmosfery. Pomimo i  dop yw promieniowania s onecznego

jest tu nieco mniejszy ni  na terenach podmiejskich, obszar miasta, jak wykaza y liczne 

badania, stanowi „wysp  ciep a” w porównaniu z otoczeniem niezabudowanym. Spo-

wodowane jest to wprowadzeniem budownictwa kubaturowego akumuluj cego ciep o,

materia ów o wi kszej pojemno ci cieplnej, powierzchni sztucznych o zró nicowanym

albedo, wydzielaniem ciep a podczas procesów spalania paliw i utrudnionym wypromie-

niowaniem tego ciep a, zmniejszon  wielko ci  parowania rzeczywistego. 
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Zjawisko miejskiej wyspy ciep a (MWC) i przyczyny jej wyst powania s  opisywane 

w literaturze zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Bada si  i próbuje oszacowa  jej in-

tensywno , czyli ró nic  temperatury mi dzy miastem a terenami je otaczaj cymi. Jest 

stwierdzone, e intensywno  MWC jest ci le zale na zarówno od pory roku, jak i od 

pory dnia. Oprócz tego ka da MWC posiada cechy indywidualne, zale ne od wielko ci

i uk adu urbanistycznego miasta, emisji ciep a sztucznego, charakteru rze by terenu, ro-

dzaju materia ów budowlanych [Klimat miasta 1991, Lorenc 2004].

Dotychczasowe badania wykaza y, e termiczna wyspa ciep a w Warszawie jest cz -

stym zjawiskiem, ale nie wyst puje codziennie. W niniejszej pracy podj to prób  okre-

lenia intensywno ci MWC wywo anej aglomeracj  warszawsk .

MATERIA  I METODA

Badania oparto na danych meteorologicznych udost pnionych przez WIO , pocho-

dz cych z automatycznych stacji pomiarowych, pracuj cych na rzecz monitoringu jako-

ci powietrza w województwie mazowieckim, zlokalizowanych w ró nych dzielnicach 

Warszawy i poza granicami miasta. By y to nast puj ce stacje:

MzWarUrsynów (stacja t a miejskiego),

MzWarTarKondra (stacja t a miejskiego),

MzWarNiepodKom (stacja komunikacyjna),

MzWarKrucza (stacja t a miejskiego),

MzLegionZegIMGW (stacja t a regionalnego),

MzPiastPu ask (stacja t a miejskiego).

Wy ej wymienione stacje s  elementami Systemu Oceny Jako ci Powietrza, a wyniki 

pomiarów udost pniane s  w trybie on-line. 

W celu okre lenia intensywno ci miejskiej wyspy ciep a obliczano ró nice mi dzy

temperatur  powietrza na poszczególnych stacjach a temperatur  zmierzon  na stacji t a

regionalnego w Legionowie (MzLegionZegIMGW), która znajduje si  poza Warszaw .

Stacja ta po o ona jest w odleg o ci oko o 10 km od pó nocnych granic tego miasta, co 

powoduje, i  przy stosunkowo ma ej cz sto ci wiatrów z kierunku po udniowego zazna-

cza si  tu ma y wp yw aglomeracji.

Podstaw  do oblicze  stanowi y rednie 10-minutowe warto ci temperatury powie-

trza mierzonej na wysoko ci 2 m n.p.g. za pomoc  czujników umieszczonych w os onach

radiacyjnych, zarejestrowane na wy ej wymienionych stacjach w okresie od 01.09.2003 

roku do 31.08.2006 roku. Korzystaj c z tych danych, okre lono nast puj ce charaktery-

styki klimatologiczne:

rednie godzinowe, dobowe, miesi czne i roczne warto ci temperatury powietrza, 

temperatury ekstremalne (tab. 1),

liczb  dni charakterystycznych: przymrozkowych, mro nych, bardzo mro nych

i gor cych wed ug kryteriów: tmin < 0 C, tmax < 0 C, tmax < –10, tmax > 25 C (tab. 1) 

Na podstawie rednich godzinowych ró nic temperatury powietrza mi dzy stacjami 

w Warszawie a stacj  w Legionowie sporz dzono:

–

–

–

–

–

–

–

–
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rozk ady cz sto ci tych ró nic w ciep ej (miesi ce IV–IX) i ch odnej (miesi ce

X–III) porze roku, podczas dnia i nocy,

wykres przebiegu rocznego rednich miesi cznych ró nic dla wszystkich stacji 

pomiarowych i porównanie  warto ci rednich rocznych tych ró nic (tab. 1, rys. 1, 2),

grafi czny obraz rozwoju i zaniku miejskiej wyspy ciep a w ci gu roku, w ró nych

porach doby, przedstawiony za pomoc  izoplet rednich ró nic temperatury mi dzy sta-

cjami po o onymi w Warszawie a stacj  zamiejsk  (rys. 3). Do sporz dzenia tych wykre-

sów u yto programu Surfer-8.

Opis stacji (na podstawie danych WIO  w Warszawie)

Stacja Legionowo (MzLegionZegIMGW), po o ona na terenie IMGW, na pod o u

trawiastym. Odleg o  od przeszkód typu drzewa, budynki jest du a. Stacja charaktery-

zuje si  dobrym przewietrzaniem, odleg o  od g ównych ulic wynosi oko o 80 m. Przy-

j ta reprezentatywno  obszarowa tej stacji wynosi kilkadziesi t kilometrów rednicy.

Stacja Krucza (MzWarKrucza), po o ona w centrum Warszawy, na terenie o zwartej 

zabudowie (tworz cej rodzaj studni), któr  stanowi  pi ciopi trowe budynki, spe niaj ce

funkcj  mieszkaniow  i handlow . W odleg o ci oko o 10 m od stacji znajduje si  par-

king, natomiast w odleg o ci oko o 50 m od stacji znajduje si  ulica Krucza, charaktery-

zuj ca si  nat eniem ruchu oko o 20 000 poj./dob .

Stacja komunikacyjna (MzWarNiepodKom), po o ona w Alejach Niepodleg o ci,

w centrum Warszawy, zlokalizowana jest w kanionie ulicznym, przy jezdni 6-pasmowej 

ulicy, z lini  tramwajow . Po zachodniej stronie stacji, w odleg o ci 5 m, znajduj  si

budynki 5-kondygnacyjne, a od strony wschodniej, w odleg o ci oko o 30 m, równie 

wysokie budynki.

Stacja Targówek (MzWarTarKondra), usytuowana przy ulicy Kondratowicza 

w Warszawie, w pó nocnej cz ci miasta, znajduje si  na terenie Szpitala Bródnowskiego. 

W odleg o ci oko o 5 m od strony zachodniej znajduje si  park, a od strony wschodniej, 

w odleg o ci 50 m, budynki szpitala. Odleg o  od szerokiej i ruchliwej ulicy Kondrato-

wicza wynosi oko o 100 m.

Stacja Wokalna (MzWarUrsynów), po o ona na Ursynowie, tj. w po udniowej cz ci

miasta na pod o u trawiasto-betonowym. W odleg o ci 150–300 m znajduj  si  budynki 

4-pi trowe, pobliska zabudowa jest lu na. Odleg o  do ulicy Bartoka, charakteryzuj cej

si  do  du ym nat eniem ruchu, wynosi oko o 200 m.

Stacja Piastów (MzPiastPu ask), zlokalizowana przy ulicy Pu askiego, poza aglome-

racj  warszawsk  (ok. 2 km od zachodniej granicy Warszawy), tak aby reprezentowa a

t o obszaru miasta o liczbie mieszka ców mniejszej ni  50 tysi cy. Znajduje si  na terenie 

szko y, na pod o u trawiastym i betonowym, odleg o  od jezdni pobliskiej ulicy wy-

nosi 25–30 m (ulica charakteryzuje si  ma ym nat eniem ruchu). Od strony pó nocnej

znajduje si  droga i budynki jednorodzinne, a od strony wschodniej, w odleg o ci 100 m, 

budynki 8-pi trowe. Od strony po udniowej, w odleg o ci 30 m, znajduje si  sala gimna-

styczna szko y, a od strony zachodniej, w tej samej odleg o ci, 3-kondygnacyjne budynki 

szko y.

–

–

–
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WYNIKI

Na podstawie ró nic temperatury powietrza u rednionej dla ca ego okresu badaw-

czego mo na stwierdzi , e kontrasty termiczne mi dzy stacjami po o onymi w centrum 

miasta a stacj  w Legionowie nie s  du e, a najwi ksze wynosz : 1,3 C – dla stacji przy 

ulicy Kruczej i 0,9 C dla stacji komunikacyjnej w Alejach Niepodleg o ci (rys. 1). War-

to ci rednie miesi czne ró nic temperatury nie przekraczaj  2 C, a ich przebieg roczny, 

przedstawiony na rysunku 2, wiadczy o istnieniu miejskiej wyspy ciep a przez ca y rok. 

Dotyczy to wszystkich stacji po o onych w mie cie, z wyj tkiem stacji w Piastowie, na 

której pojawiaj  si  ujemne kontrasty termiczne w stosunku do stacji w Legionowie. Naj-

wi ksze ró nice zaobserwowano w miesi cach letnich, z wyra nym maksimum w lipcu 

na wszystkich stacjach (rys. 2). W okresie zimowym ró nice te nie przekracza y 1 C.

Taka prawid owo  by a te  zaobserwowana przez innych badaczy [Kossowska-Cezak 

1999, Klimat i bioklimat miast 1995, Lorenc 2004].

Wyst powanie MWC w Warszawie potwierdzaj  warto ci podstawowych charaktery-

styk klimatologicznych zestawione w tabeli 1, zarówno rednich i ekstremalnych warto-

ci temperatury, jak i liczby dni charakterystycznych w badanym okresie.

Warto ci redniej temperatury powietrza dla ca ego okresu badawczego na stacji za-

miejskiej w Legionowie i na stacji w Piastowie ró ni  si  o zaledwie 0,1 C. Natomiast 

najwi ksze warto ci tych rednich wyst powa y na stacjach znajduj cych si  w centrum 

Warszawy, przy ulicy Kruczej i w Alejach Niepodleg o ci, a wi c po o onych w ród wy-
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Rys. 1.  rednie ró nice temperatury powietrza (z okresu od 01.09.2003 r. do 31.08.2006 r.) mi -

dzy analizowanymi stacjami a stacj  w Legionowie

Fig. 1.  Mean values difference of air temperature (from a period 01.09.2003–31.08.2006) be-

tween analyzed stations and the station in Legionowo
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sokiej i g stej zabudowy, pozbawionej zieleni. W miar  oddalania si  od centrum tempe-

ratura obni a si , zmniejsza si  te  liczba dni gor cych, a wzrasta liczba dni mro nych.

Wyj tek stanowi stacja MzWarNiepodKom, gdzie liczba dni gor cych jest najmniejsza 

– 92. Na uwag  zas uguje te  najni sza amplituda temperatury powietrza na obu stacjach 

ródmiejskich. Na jej wielko  wp yn a nieco wy sza ni  na innych stacjach temperatu-

ra minimalna, co mo na wyt umaczy  tym, e w centrum miasta jest wi cej sztucznych 

róde  ciep a, zw aszcza przy ruchliwych arteriach komunikacyjnych. Latem natomiast 
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Rys. 2.  rednie miesi czne warto ci ró nic temperatury powietrza mi dzy analizowanymi stacja-

mi a stacj  w Legionowie

Fig. 2.  Monthly mean values difference of air temperature between analyzed stations and the 

station in Legionowo

Tabela 1.  Wybrane charakterystyki klimatyczne na analizowanych stacjach w okresie od 01.09.2003 r. 

do 31.08.2006 r.

Table 1.  Selected climate statistics at analyzed station from 01.09.2003 to 31.08.2006

Stacja

Station

tmax

[ C]

tmin

[ C]

t

[ C]

Liczba dni z temperatur

Number of days with temperature
t r

tmin < 0 

[ C]

tmax < 0 

[ C]

tmax < –10 

[ C]

tmax > 25 

[ C]

MzWarKrucza 35,1 –22,7 57,8 244 108 32 121 9,4

MzWarNiepodlKom 33,5 –22,6 56,1 280 135 32 92 8,9

MzWarTarKondra 35,4 –25,7 61,1 305 131 41 107 8,2

MzWarUrsynów 34,8 –26,1 60,9 310 137 43 108 8,3

MzPiastPu ask 35,1 –26,6 61,7 320 147 53 109 8,1

MzLegionZegIMGW 35,1 –25,9 61,0 319 136 52 98 8,0
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budynki mog  ogranicza  dop yw promieniowania s onecznego, co wyra nie wida  na 

przyk adzie stacji komunikacyjnej zlokalizowanej w kanionie ulicznym. W odleg o ci

kilku metrów od aparatury pomiarowej, od strony zachodniej, znajduje si  zacieniaj ca j

kilkukondygnacyjna zabudowa. Wyst pi a tu nie tylko najmniejsza liczba dni gor cych,

ale te  ni sza ni  na innych stacjach temperatura maksymalna, przy stosunkowo wysokiej 

temperaturze redniej.

Analiza przebiegu rednich godzinnych warto ci ró nic temperatury mi dzy miastem 

a stacj  zamiejsk  wykaza a, e w pojedynczych przypadkach MWC mia a intensywno

dochodz c  do 5°C. Najbardziej znamienne jest to, e ró nice przekraczaj ce 1,1 C wy-

st powa y tylko na dwóch stacjach: w Alejach Niepodleg o ci i przy ulicy Kruczej (tab. 

2, rys. 1) i podczas letnich nocy stanowi y oko o 80% wszystkich przypadków. Zim

wyspa ciep a o takiej intensywno ci pojawia a si  rzadziej, przewa a y wówczas ró ni-

ce w zakresie 0,6–1,1 C. Na tych dwóch stacjach nie zanotowano w badanym okresie 

Tabela 2.  Rozk ad cz sto ci ró nic temperatury powietrza mi dzy stacjami w Warszawie a stacj

w Legionowie w okresie 01.09.2003 r do 31.08.2006 r.

Table 2.  Frequency distribution of values difference of air temperature between stations in Warsaw 

and the station in Legionowo in a period 01.09.2003–31.08.2006

Stacja

Station

Zakres ró nic – Range of differences

Pora dnia 

Time of the day
< 0°C 0–0,2°C 0,3–0,5°C 0,6–0,8°C 0,9–1,1°C > 1,1°C

Sezon ch odny – Cold season

MzWarKrucza
noc – night [%] – – – 25,0 47,2 27,8

dzie  – day [%] – – 2,8 45,8 36,1 15,3

MzWarNiepodlKom
noc – night [%] – – 26,4 40,3 27,8 5,6

dzie  – day [%] – 12,5 34,7 41,7 9,7 1,4

MzWarTarKondra
noc – night [%] 10,7 32,1 57,1 – – –

dzie  – day [%] – 48,6 50,0 1,4 – –

MzWarUrsynów
noc – night [%] – 36,1 63,9 – – –

dzie  – day [%] – 66,7 33,3 – – –

MzPiastPu ask
noc – night [%] 30,6 69,4 – – – –

dzie  – day [%] 54,2 45,8 – – – –

Sezon ciep y – Warm season

MzWarKrucza
noc – night [%] – – 1,4 11,1 8,3 79,2

dzie  – day [%] – – – 8,3 20,8 70,8

MzWarNiepodlKom
noc – night [%] – 1,4 4,2 6,9 6,9 80,6

dzie  – day [%] – 23,6 34,7 20,8 13,9 6,9

MzWarTarKondra
noc – night [%] 26,4 45,8 27,8 – – –

dzie  – day [%] 4,2 22,2 50,0 20,8 2,8 –

MzWarUrsynów
noc – night [%] 1,4 19,4 44,4 34,7 – –

dzie  – day [%] 1,4 54,2 36,1 8,3 – –

MzPiastPu ask
noc – night [%] 25,6 60,3 14,1 – – –

dzie  – day [%] 26,4 56,9 12,5 4,2 – –
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ani jednego przypadku „wyspy ch odu”, czyli ujemnych kontrastów termicznych. Takie 

przypadki wyst powa y stosunkowo cz sto (tab. 2) na stacjach oddalonych od ródmie -

cia Warszawy (Piastów i Targówek) oraz sporadycznie – 1,4% przypadków, tylko w okre-

sie lata, na stacji przy ulicy Wokalnej na Ursynowie. Uogólniaj c, mo na stwierdzi , e

wyspa ciep a o najwi kszej intensywno ci pojawia a si  najcz ciej w samym centrum 

miasta podczas letnich nocy i s ab a w miar  oddalania si  od centrum.

Najbardziej obrazowo powstawanie i zanik MWC w ci gu doby podczas ca ego roku 

przedstawiaj  izoplety na rysunku 3. Mo na tu zauwa y  mikroklimatyczne ró nice mi -

dzy poszczególnymi stacjami, pomimo podobnej zmienno ci dobowej i rocznej nat enia

MWC. Bardzo podobny jest przebieg izolinii na obu stacjach w centrum Warszawy (rys.  

3a, b). Wyst puje tu zale no  rozwoju MWC od pory dnia w ciep ej porze roku. Wida

wyra nie, e intensywny rozwój MWC wyst puje po zachodzie s o ca i utrzymuje si

przez ca  noc. Ten du y kontrast termiczny, w stosunku do stacji zamiejskiej, stopnio-

wo zmniejsza si  po wschodzie s o ca, ale wyst puje przez ca  dob , osi gaj c mini-

mum oko o godziny 18 latem. W miesi cach zimowych nie wida  tak wyra nej ró nicy

w intensywno ci wyspy ciep a mi dzy dniem i noc  jak latem; miejska wyspa ciep a,

charakteryzuj ca si  kontrastem termicznym poni ej 1 C, wyst puje przez ca  dob ,

z tendencj  do minimum, przypadaj cego na czas zachodu s o ca.

Zupe nie inaczej wygl da przebieg izoplet na stacjach pomiarowych oddalonych od 

centrum Warszawy, przy czym mo na mówi  o pewnym podobie stwie tego przebie-

gu na stacjach Piastów i Targówek. Jak wida  na rysunku 3c, d, najsilniej zaznaczona 

miejska wyspa ciep a pojawi a si  w badanym okresie w lipcu i sierpniu w zupe nie in-

nym okresie doby ni  na wy ej omawianych stacjach w centrum miasta i mia a znacznie 

mniejsz  intensywno . Ta odmienno  wynika oczywi cie ze specyfi ki po o enia tych 

stacji. Obie s siaduj  z terenami zielonymi, posadowione w pobli u wysokie budynki 

i betonowa nawierzchnia nie maj  tu takiego wp ywu na modyfi kacj  bilansu cieplne-

go jak w centrum miasta. Niemniej jednak na stacji Targówek (rys. 3d), która le y na 

terenie Warszawy, przez ca y rok wyst puj  niewielkie, dodatnie ró nice temperatury 

w stosunku do stacji zamiejskiej. Natomiast na stacji Piastów (rys. 3c), le cej poza aglo-

meracj  warszawsk , w ch odnej porze roku na ogó  brak jest dodatnich kontrastów lub 

s  bardzo niewielkie – rz du 0,2 C. Ponadto mo na tu zauwa y  „wyspy ch odu” o in-

tensywno ci si gaj cej –0,3 C. Mo na stwierdzi , e przez wi ksz  cz  roku miejska 

wyspa ciep a na tym terenie nie wyst puje, co ma równie  swoje odbicie w warto ci

temperatury redniej policzonej dla ca ego okresu badawczego (tab. 1). 

Na rysunku 3e przedstawione s  izoplety ró nic temperatury powietrza mi dzy sta-

cj  Wokalna, znajduj c  si  na terenie osiedla mieszkaniowego Ursynów, a stacj  za-

miejsk . Równie  tu wida  wyst powanie w ciep ej porze roku miejskiej wyspy ciep a

podczas nocy, o intensywno ci mniejszej ni  w centrum miasta, dochodz cej do 0,7 C,

oraz pojawiaj ce si  latem w ró nych porach dnia kontrasty termiczne wysoko ci 0,5 C.

W ch odnej porze roku ró nica temperatury w stosunku do obszarów zamiejskich rz du

0,2–0,3 C utrzymywa a si  przez ca  dob .

Podsumowuj c uzyskane w pracy wyniki, mo na zauwa y , e zasadnicz  cech

przebiegu rocznego warszawskiej miejskiej wyspy ciep a jest jej wi ksza intensywno

latem ni  zim . Latem cz ciej wyst puj  warunki pogodowe sprzyjaj ce jej powstawa-

niu, takie jak ma e lub ca kowity brak zachmurzenia i ma a pr dko  wiatru. Zim rednie
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pole temperatury jest mniej zró nicowane, gdy  silny wiatr utrzymuje si  cz sto przez 

ca  dob .

Na przebieg dobowy MWC, charakteryzuj cy si  wi kszymi kontrastami termiczny-

mi w nocy ni  w dzie , ma wp yw: specyfi ka budownictwa kubaturowego akumuluj ce-

go ciep o i rodzaj u ytych materia ów budowlanych stosowanych w mie cie – g ównie

w jego centrum. Du e ilo ci ciep a nagromadzone w betonowych cianach budynków 

i nawierzchniach ulic wolniej trac  ciep o w nocy ni  tereny poza miastem. Du  rol

odgrywa tu tak e struktura przestrzenna miasta. Wielu badaczy proponuje redukcj  od-

dzia ywania MWC przez m.in. wprowadzenie na terenach miejskich odpowiednich roz-

miarów i wysoko ci obszarów zieleni. Zmniejszenie intensywno ci i powierzchni wyspy 

ciep a mo e by  osi gni te przez rozlu nienie zabudowy i pokrycie wszystkich wolnych 

przestrzeni zieleni . Mo e to by  osi gni te tak e za pomoc  sprawnego przewietrzania 

tych rejonów, co mo na osi gn  poprzez zaprojektowanie ci gów zieleni niskiej, zbior-

ników wód otwartych, kierunku zabudowy uwzgl dniaj cej topografi  oraz cyrkulacj

zarówno lokaln , jak i regionaln  powietrza.

WNIOSKI

Z przeprowadzonej w niniejszej pracy analizy rednich godzinnych ró nic tempera-

tury powietrza mi dzy stacjami monitoringu atmosfery na terenie aglomeracji warszaw-

skiej i stacj  t a regionalnego w Legionowie wynika, e w badanym okresie:
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Rys. 3.  Grafi czny obraz rozwoju i zaniku 

miejskiej wyspy ciep a w ci gu roku 

w ró nych porach doby dla analizo-

wanych stacji 

Fig. 3.  Graphical image of appearance and 

disappearance of the urban heat island 

in the sequence of the year, at diffe-

rent time of twenty-four hours for 

analyzed stations
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warszawska miejska wyspa ciep a wyst powa a przez ca y rok i podczas ca ej

doby,

jej intensywno  mierzona wielko ci  w/w ró nic temperatury powietrza by a naj-

wi ksza w centrum miasta podczas nocy letnich,

w miar  oddalania si  od centrum miasta, na obszarach o rzadszej zabudowie, 

warszawska miejska wyspa ciep a równie  wyst powa a, ale jej intensywno  s ab a

i mia a inny przebieg dobowy ni  w centrum, z maksimum latem i w ci gu dnia,

na stacji w Piastowie, zlokalizowanej poza aglomeracj  warszawsk , niewielkie 

dodatnie kontrasty termiczne w stosunku do stacji zamiejskiej pojawia y si  w ciep ej

porze roku w ci gu dnia. 
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THE EFFECT OF BUILDING AND ANTHROPOGENIC SOURCES ON HEAT 
ISLAND INTENSITY IN WARSAW

Abstract. Taking advantage of meteorological data which come from automatic stations, 

published by WIO , it was tried to assess the intensity of urban heat island in Warsaw. This 

was based on air temperature values measured at the height of 2 m above the ground which 

were gathered in a period from IX 2003 to VIII 2006 in four urban background stations in 

Warsaw, one of them in Piastów and one regional background station in Legionowo. The 

last one was situated behind the infl uence of Warsaw agglomeration. On the base tempera-

ture values the differecences between each of Warsaw and Legionowo stations were stated 

what allowed to defi ne the intensity and the time of occurrence of  the urban heat island. 

The schedule of frequency of those differences was made and the special graphs shows 

development and disappearance of the heat island in various parts of  the day depending on 

different seasons.

Key words: urban heat island, urban climate, air temperature 
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