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3.2 Warunki meteorologiczne

Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszyst-
kich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê¿eñ substancji
zanieczyszczaj¹cych. Wynika to z zasadniczej roli zmian warunków meteorolo-
gicznych w kszta³towaniu imisji zanieczyszczeñ. Sprawno�æ pracy czujników me-
teorologicznych by³a w roku 1999 bardzo wysoka (tab. 3.2.1), za wyj¹tkiem pomia-
rów wilgotno�ci wzglêdnej w stacji AM4. Wyników tych w opracowaniu nie
uwzglêdniono.

�rednia temperatura poszczególnych miesiêcy we wszystkich stacjach by³a
wy¿sza ni¿ w roku 1998. Wyra¿a siê to wzrostem �redniej temperatury rocznej w
porównaniu z rokiem poprzednim o 0,7-0,9oC. W ujêciu przestrzennym najwy¿sz¹
�redni¹ temperaturê roczn¹ zanotowano w stacjach AM1 i AM8, a wynosi³a ona
odpowiednio 9,1 i 9,0oC. Obie stacje po³o¿one s¹ w centrum miasta, w�ród
zwartej zabudowy. Najni¿sz¹ temperaturê (7,2oC) zanotowano natomiast 
w Gdañsku Szadó³kach (AM5), stacji po³o¿onej w dzielnicy peryferyjnej. Pomimo,
¿e odleg³o�æ pomiêdzy tymi stacjami jest niewielka, ró¿nica �redniej temperatury
rocznej wynios³a a¿ 1,9oC. �wiadczy to o bardzo du¿ym wp³ywie warunków
lokalnych, zwi¹zanych z charakterem terenów miejskich (np. warunki prze-
wietrzania), na rozk³ad temperatury. Potwierdzono statystycznie istotn¹ zale¿no�æ
pomiêdzy temperatur¹ powietrza a prêdko�ci¹ wiatru, która w warunkach
miejskich wydaje siê byæ szczególnie silna, co obrazuje ryc. 3.2.1.
Równie¿ �rednia temperatura w podziale na okres grzewczy i letni by³a wyra�nie
wy¿sza w stacjach zlokalizowanych w centrum - AM1 i AM8 (tab. 3.2.3). 
W Tczewie zanotowano natomiast najwy¿sz¹ amplitudê pomiêdzy �redni¹

Tabela 3.2.1. Sprawno�æ dzia³ania czujników meteorologicznych (w %)



13

Fundacja ARMAAG Raport 1999Wyniki pomiarów z sieci ARMAAG

Ryc. 3.2.1. Zale¿no�æ �redniej miesiêcznej temperatury powietrza w stacjach sieci ARMAAG od �red-
niej miesiêcznej prêdko�ci wiatru

Tabela 3.2.2. �rednia temperatura powietrza zanotowana w poszczególnych stacjach sieci ARMAAG

temperatur¹ okresu grzewczego i letniego (12,3oC), co spowodowane jest
najprawdopodobniej du¿o wiêksz¹ odleg³o�ci¹ od Ba³tyku, ni¿ w przypadku
pozosta³ych stacji.

�rednia dobowa temperatura powietrza waha³a siê od -11,3oC w Tczewie
do +24,5oC w Gdañsku Wrzeszczu. Najni¿sza warto�æ chwilowa temperatury
powietrza wyst¹pi³a w stacji AM7 i wynios³a -18,3oC, najwy¿sza za� w AM1
+33,4oC. Wszystkie te warto�ci zanotowano odpowiednio 30 stycznia i 5 lipca.

Warto�ci �rednie wilgotno�ci wzglêdnej waha³y siê od 74,8% w Gdañsku
Wrzeszczu do 84,9% w Gdañsku Nowym Porcie. W ka¿dej stacji odnotowano
wy¿sz¹ wilgotno�æ wzglêdn¹ w okresie grzewczym ni¿ w letnim.
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Prêdko�æ i kierunek wiatru przedstawiono na ryc. 3.2.2 i  3.2.4 oraz w tab. 3.2.3.
Najni¿sze �rednie prêdko�ci wiatru zmierzono w AM1, co spowodowane jest
po³o¿eniem w�ród zwartej zabudowy i os³on¹ wysokich drzew, najwy¿sze za� w

Tabela 3.2.3. �rednie warto�ci niektórych parametrów meteorologicznych dla okresu grzewczego
i letniego

Ryc. 3.2.2. Roczne ró¿e wiatrów z podzia³em na przedzia³y prêdko�ci



stacjach po³o¿onych w wiêkszej odleg³o�ci od centrum, na terenach bez zwartej
zabudowy - w Gdañsku Stogach i Gdañsku Szadó³kach. Dla ka¿dej stacji
prêdko�ci wiatru notowane w okresie grzewczym by³y wy¿sze ni¿ w letnim.

Kierunki wiatrów kszta³towa³y siê w ró¿ny sposób w zale¿no�ci od
lokalizacji stacji. Generalnie przewa¿a³y wiatry z sektora po³udniowego i zachod-
niego. Wp³yw szczegó³owej lokalizacji stacji najbardziej zaznacza siê w AM3 
w Gdañsku Nowym Porcie. Stacja ta po³o¿ona jest w pasie zieleni pomiêdzy
dwoma blokami mieszkalnymi, co uniemo¿liwia w praktyce rejestracjê wiatrów 
z kierunku NW i SE (ryc. 3.2.4). W zwi¹zku z tak znacznym zniekszta³ceniem,
wyników z AM3  nie brano pod uwagê przy konstruowaniu ró¿y wiatrów dla ca³ego
Gdañska.

Jako uzupe³nienie przedstawiono zestawienie �redniodobowych warto�ci
ekstremalnych poszczególnych parametrów meteorologicznych mierzonych na
stacjach sieci ARMAAG (tab. 3.2.4).
Oprócz podstawowych parametrów meteorologicznych, których wyniki przed-
stawiono wy¿ej, w stacji AM6 w Sopocie prowadzono pomiary promieniowania
ca³kowitego. Najwy¿sz¹ warto�æ �redni¹ dobow¹ zanotowano w dniu 28 maja,
najni¿sz¹ za� 20 listopada. Zauwa¿yæ nale¿y wysok¹ warto�æ �redni¹ w maju, co
spowodowane by³o najprawdopodobniej d³ugim okresem pogody radiacyjnej,
jednak pe³niejsza analiza jest niemo¿liwa ze wzglêdu na brak danych dotycz¹cych
zachmurzenia. Rezultaty pomiarów przedstawiono w tab. 3.2.5 i na ryc. 3.2.3.
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Tabela 3.2.4. Warto�ci ekstremalne (�redniodobowe) parametrów meteorologicznych
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Tabela 3.2.5. Wyniki pomiarów promieniowania ca³kowitego w stacji AM6 w Sopocie. Wszystkie 
warto�ci podane s¹ w W/m2. Warto�ci ekstremalne odnosz¹ siê do �rednich dobowych

Ryc. 3.2.3. Zmienno�æ dobowa natê¿enia promieniowania ca³kowitego w dniu z wysokimi (28 maja) 
i niskimi (24 pa�dziernika) warto�ciami
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Ryc. 3.2.4. Czêsto�æ wystêpowania kierunków wiatrów (%) na obszarze aglomeracji gdañskiej 
w 1999 roku
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