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ZARYS TREŒCI

W opracowaniu podjêto próbê oceny warunków klimatycznych Konina, uwzglêdniaj¹c przede
wszystkim stosunki termiczno-wilgotnoœciowe oraz specyfikê wynikaj¹c¹ z po³o¿enia tego miasta na
tle ró¿nych typów rzeŸby. Omówiono w nim rezultaty w³asnych pomiarów dokonanych psychro-
metrem aspiracyjnym Assmanna PM – 8211 i sond¹ termiczno-wilgotnoœciow¹ HM 34C w obrêbie
starej i centralnej czêœci Konina, w specjalnie do tego celu wyznaczonych dziesiêciu punktach
pomiarowych, od 24 czerwca do 21 wrzeœnia 2005 r. Badania te pozwoli³y wykryæ kontrasty
termiczne zachodz¹ce pomiêdzy Starym a Nowym Koninem, które szczególnie dobrze by³y za-
uwa¿alne w porze wieczornej.

WPROWADZENIE

Miasto Konin le¿y w œrodkowej Polsce,
we wschodniej czêœci województwa wiel-
kopolskiego, nad rzek¹ Wart¹. Pó³noc-
ne, przemys³owe jego dzielnice po³o¿o-
ne s¹ nad jeziorami Gos³awskim i P¹t-
nowskim. Wspomniane miasto sk³ada siê
z dwóch czêœci, z po³o¿onego na lewym
brzegu Warty Starego Konina i prawo-
brze¿nego Nowego Konina. W sk³ad rzeŸ-
by Konina wed³ug podzia³u KRYGOWSKIE-

GO (1956, 1961) wchodz¹: równole¿ni-
kowo przebiegaj¹ca Pradolina Warszaw-
sko-Berliñska (tzw. odcinek Koniñski)
oraz skrawki dwóch wysoczyzn dylu-
wialnych: GnieŸnieñskiej od pó³nocy i Tu-
reckiej od po³udnia.

Chc¹c w pe³ni zrozumieæ obecne
zró¿nicowanie klimatyczne miasta, ko-
nieczna jest znajomoœæ podstawowych
faktów z jego przesz³oœci. Obecny stan
geokompleksów Konina jest rezultatem
przekszta³ceñ stanu pierwotnego (KUBIŒ

1991; TYLKOWSKI 2000). Opis teraŸniej-

szoœci bez odwo³ania siê do przesz³oœci
nara¿a to opracowanie na szybk¹ dez-
aktualizacjê. Wielu badaczy analizuj¹c
aktualny stan œrodowiska Konina posze-
rza³o swój przedmiot zainteresowañ o pro-
gnozê dalszego biegu zdarzeñ (BARTKOW-
SKI 1981; KOZACKI 1972; KUBIŒ 1991).

Wed³ug KUBIŒ (1991), rozwój osadni-
czy Konina od czasów najdawniejszych
nale¿y wi¹zaæ z „wêdrówk¹” centrum
organizmu miejskiego, zwi¹zan¹ ze zmia-
n¹ funkcji pe³nionych przez to miasto
i postêpem cywilizacyjnym.

Pierwsze grodzisko zosta³o za³o¿one
przy ujœciu Powy do Warty i pe³ni³o
funkcje brodowe (komunikacyjne), w mia-
rê rozwoju dróg bitych trac¹ce na zna-
czeniu na rzecz handlu. Nastêpn¹ osad¹
by³o Stare Miasto, daj¹ce pocz¹tek Koni-
nowi w Ÿród³ach historycznych (pierw-
sze funkcje administracyjne). Kolejnym
centrum miasta by³ obecny Stary Konin,
po³o¿ony w miejscu przewê¿enia pra-
doliny przy brodzie (moœcie), bêd¹cy
jednostk¹ administracyjn¹ regionu rol-
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niczego (BARTKOWSKI 1981). Oœrodek ten
kolejno jako miasteczko pruskie i ro-
syjskie nie rozwija³ siê prê¿nie i by³
ma³o znacz¹cym skupiskiem miejskim
w Wielkopolsce.

W 1922 r. linia kolejowa przez Konin
po³¹czy³a Poznañ z Warszaw¹. Linia ta
budowana wzd³u¿ wysoczyzny na pra-
wym brzegu Warty swoimi pocz¹tkami
siêga³a po³owy XIX w., kiedy to pro-
wincjonalne miasteczko rosyjskie Konin
uzyska³o po³¹czenie ¿elazn¹ kolej¹ z War-
szaw¹. Fakt ten by³ impulsem do roz-
woju Konina w stronê pó³nocn¹. Jednak
powa¿n¹ przeszkod¹ by³a sama Prado-
lina Warszawsko-Berliñska ze wzglêdu
na coroczne stany powodziowe, du¿e na-
wodnienie i specyficzne grunty ma³o przy-
datne pod zabudowê. Stopniowo jednak
zabudowa „pod¹¿a³a” w stronê stacji ko-
lejowej. W roku 1926 badania geologiczne
wykry³y na prawym brzegu wystêpowa-
nie masowych iloœci wêgla brunatnego
z trzeciorzêdu. Rozbudowa przewa¿a³a
na tym brzegu (BARTKOWSKI 1981).

Nie bez znaczenia dla obecnego kszta³-
tu granic Konina by³y lata powojenne,
a szczególnie lata 60., kiedy to rozpo-
czêto przemys³ow¹ eksploatacjê wêgla
brunatnego na ówczesnych pó³nocnych
peryferiach miasta. Towarzyszy³ jej roz-
wój powi¹zanego z kopalniami sektora
energetycznego. Od tego czasu mo¿na
w³aœciwie mówiæ o rozbudowie Nowego
Konina na prawym brzegu Warty. Funk-
cje produkcyjne (przemys³owe) przyczy-
ni³y siê do wzrostu liczby ludnoœci i za-
trudnienia, a co siê z tym wi¹¿e – wy-
musza³y nak³ady finansowe na budowê
i rozwój infrastruktury technicznej i spo-
³ecznej Konina (KACZMAREK 1996).

Wed³ug ChOIÑSKIEGO (1978) od 1953 r.
œrodowisko Konina tak bardzo zosta³o
przekszta³cone, ¿e dawne mapy topo-
graficzne tego terenu s¹ ju¿ nieaktualne.
Od tego czasu datuj¹ siê trwa³e zmiany
topoklimatów w mieœcie (zw³aszcza jego

nowej, pó³nocnej czêœæ). Do tego samego
stwierdzenia dochodzi TYLKOWSKI (2000),
analizuj¹c mapy okolic Konina z lat 40.,
60. i 80. XX w. Wed³ug niego to antropo-
presja, wyra¿aj¹ca siê znacznymi prze-
obra¿eniami w latach 1940–1981, przy-
czyni³a siê do lokalnych zmian pod³o¿a
(szczególnie w pó³nocnym Koninie). Przy-
rost powierzchni Konina w latach 1975–
–1995 wyniós³ 5171 ha.

KUBIŒ (1991) wyró¿ni³a w Koninie trzy
czêœci o diametralnie ró¿nym krajobrazie.
Pó³nocne jego dzielnice to krajobraz prze-
mys³owy kontrastuj¹cy z wiejsk¹ zabu-
dow¹ mieszkaniow¹, centrum miasta to
zabudowa handlowo-us³ugowa, a Stary
Konin ma charakter ma³omiasteczkowy.

CEL I METODA BADAÑ

Zasadniczym celem opracowania by³
opis zró¿nicowania mezo- i mikrokli-
matycznego Starego i Nowego Konina,
czyli charakterystyka klimatu lokalnego.
Starano siê tak¿e dokonaæ oceny warun-
ków klimatycznych tych dwóch jedno-
stek przestrzennych na drodze analizy
podstawowych parametrów meteorolo-
gicznych mierzonych w wybranych punk-
tach. Realizacji tych celów sprzyja okres
letni, kiedy ró¿nice lokalne wywo³ane
zmiennoœci¹ cech fizycznych pod³o¿a szcze-
gólnie siê uwidaczniaj¹.

Du¿a rozci¹g³oœæ po³udnikowa mia-
sta Konina i znaczny udzia³ procentowy
w powierzchni miejskiej terenów prze-
mys³owych w du¿ym stopniu uniemo¿li-
wiaj¹ dok³adny pomiar stosunków kli-
matycznych ca³ej tej jednostki z uwzglêd-
nieniem szeregu diametralnie ró¿nych
czynników modyfikuj¹cych ich uk³ad,
a dzia³aj¹cych lokalnie w odleg³ych od
siebie czasem o kilka kilometrów miej-
scach. Problemem przy badaniach tere-
nowych dokonywanych przez jedn¹ oso-
bê jest tak¿e realizacja w miarê mo¿li-
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woœci jednoczesnych w czasie pomiarów
rejestruj¹cych ca³e zró¿nicowanie stosun-
ków mikroklimatycznych Konina (zw³asz-
cza jego pó³nocnej, przemys³owej czêœci)
w jego obecnych granicach.

Maj¹c na uwadze wszystkie wymie-
nione lokalne uwarunkowania struktury
fizjograficznej Konina, zdecydowano siê
zawêziæ obszar badañ na terenie No-
wego Konina do jego czêœci centralnej
bezpoœrednio s¹siaduj¹cej ze Starówk¹.

Pominiêto zatem czêœæ pó³nocn¹, prze-
mys³ow¹ Nowego Konina, która w ostat-
nim czasie na skutek ogromnych prze-
obra¿eñ œrodowiska przyrodniczego by³a
przedmiotem rozlicznych zainteresowañ
klimatologów i innych naukowców (KO-

ZACKI 1972; WOŒ, TAMULEWICZ 1976, 1979;
KUBIŒ 1988, 1990, 1991, 1992; TYLKOWSKI

2000).
Obserwacje terenowe obejmowa³y

zatem centraln¹ czêœæ Nowego Konina,
po³o¿on¹ w pobli¿u Zalewu Warty (Ka-
na³u Ulgi) nad ³¹kami (dzielnica Czar-
ków), oraz Stary Konin (okolice placu
Wolnoœci i parku im. Chopina). Doty-
czy³y one dziesiêciu punktów pomia-
rowych (ryc. 1). Po³owa z nich zosta³a
zlokalizowana w Nowym Koninie, a dru-
ga czêœæ w Starym Koninie. Na lewym
brzegu Warty znajdowa³y siê punkty
numer: 7 – plac, 8 – ratusz, 9 – park,
10 – koœció³. Na prawym zaœ: 1 – dom,
2 – jezioro, 3 – las, 4 – skarpa, 5 – PKP,
6 – trasa. Punkt trasa zosta³ zaliczony do
obrêbu Starego Konina, bowiem od No-
wego Konina dzieli go teren ³¹k.

Do pomiarów u¿ywano psychrome-
tru aspiracyjnego Assmana PM – 8211
z napêdem sprê¿ynowym oraz sondy ter-
miczno-wilgotnoœciowej HM 34C. Po-
miaru dokonywano od 24 czerwca do
21 wrzeœnia 2005 r., z licznymi przer-
wami zwi¹zanymi z pochmurn¹ pogod¹
b¹dŸ imprezami kulturalnymi odbywa-
j¹cymi siê na terenie obszaru badañ. Od
3 sierpnia w dalszej analizie warunków

meteorologicznych wykorzystana by³a
sonda termiczno-wilgotnoœciowa. W cza-
sie przebiegu obserwacji dokonywano
odczytu temperatury i wilgotnoœci z dwóch
poziomów, mianowicie z 5 i 150 cen-
tymetrów nad powierzchni¹ gruntu ra-
no (7°°–9°°), we wczesnych godzinach
popo³udniowych (14°°–16°°) i wieczorem
(19°°–21°°).

CHARAKTERYSTYKA
PUNKTÓW POMIAROWYCH

1. Punkt pomiarowy dom

Punkt zlokalizowany jest w Nowym
Koninie w okolicach skrzy¿owania ruch-
liwej ulicy Poznañskiej, bêd¹cej czêœci¹
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Ryc. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych na
terenie miasta Konina

1 – dom, 2 – jezioro, 3 – las, 4 – skarpa, 5 – PKP, 6 – trasa,
7 – plac, 8 – ratusz, 9 – park, 10 – koœció³ (Ÿród³o: Mapa

Polski 2001 Cartal)

Fig. 1. Location of research sites in area of
Konin

1 – house, 2 – lake, 3 – forest, 4 – scarp, 5 – PKP, 6 – track,
7 – square, 8 – town hall, 9 – park, 10 – church (source:

Map of Poland 2001 Cartal)



trasy przelotowej z Poznania do War-
szawy, z ulic¹ Dworcow¹ (fot. 1).

W s¹siedztwie znajduje siê zabudo-
wa jednorodzinna z nasadzeniami krze-
wiastymi (tuje, modrzewie) i nieliczne
drzewa (jab³onie). Po przeciwnej stronie
jezdni dominuje zabudowa regularna
blokowa Osiedla II i III. Warto zauwa-
¿yæ, i¿ jest ona bogata w nasadzenia
drzew i krzewów, co jest widoczne na
za³¹czonej fotografii bloków przy ulicy
Bydgoskiej (fot. 1), przez niektórych
uwa¿anej za najbardziej zielon¹ ulicê
w Koninie.

Powierzchnia, na której zlokalizowa-
no punkt pomiarowy jest sztuczna, asfal-
towa i s¹siaduje z pobliskim betonem
chodnika dla pieszych. Gdzieniegdzie,
na przyk³ad w pobli¿u ogrodzenia po-
sesji, wystêpowa³y ma³e kêpki trawy.

2. Punkt pomiarowy jezioro

Punkt po³o¿ony jest w Nowym Ko-
ninie, a konkretnie w strefie przejœciowej
³¹k polderu zalewowego Warty pomiê-
dzy Starym a Nowym Koninem na te-
renie B³oni Czarkowskich (fot. 2). Zosta³
on zlokalizowany w s¹siedztwie epizo-
dycznego jeziorka bêd¹cego prawdopo-
dobnie charakteru zakolowego. Nieste-
ty, od d³u¿szego czasu poziom wody
w zbiorniku jest znikomy. Na ten stan
na³o¿y³y siê dodatkowo trwaj¹ce od ma-
ja 2005 r. susze w Wielkopolsce. Przez
ostatnie piêæ lat zaostrza siê ich cha-
rakter, zanikaj¹ ma³e cieki i jeziora. Do-
datkowym czynnikiem zniekszta³caj¹-
cym pierwotny obraz jest obecnoœæ na
powierzchni terenu w okolicy punktu
jezioro rur (fot. 2) dostarczaj¹cych ciep³¹
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Fot. 1. Po³o¿enie punktu pomiarowego dom na
tle zabudowy Nowego Konina

Phot. 1. Situation of research site house on the
background of New Konin buildings

Fot. 2. Po³o¿enie punktu pomiarowego jezioro na
tle panoramy Nowego Konina

Phot. 2. Situation of research site lake on the
background of New Konin landscape



wodê dla mieszkañców Konina. Przesta-
rza³y i czêsto rozkradany system izola-
cyjny wp³ywa na wyzwalanie dodatko-
wego ciep³a antropogenicznego.

3. Punkt pomiarowy las

Punkt po³o¿ony jest na skraju lasu
w bliskim s¹siedztwie zarastaj¹cego Ka-
na³u Ulgi (fot. 3). Las ten jest w prze-
wa¿aj¹cej wiêkszoœci lasem topolowym
z niewielk¹ domieszk¹ kar³owatego dê-
bu. Widoczne jest silne przerzedzenie
tego zbiorowiska roœlinnego, wykorzy-
stywane przez miejscow¹ ludnoœæ jako
dzikie wysypisko œmieci. Mo¿na s¹dziæ,
i¿ w przesz³oœci zasiêg tego lasu by³
wiêkszy, o czym œwiadcz¹ martwe pnie
drzew.

Las s¹siaduje z ³¹k¹, w sk³ad której
wchodz¹ zbiorowiska traw i trzcin. Nie-
stety bogactwo flory i fauny czêsto ule-
ga zniszczeniu przez czêste wypalania
(pogorzeliska). Niema³y wp³yw na stan
œrodowiska w punkcie las ma pobliska
ruchliwa ulica Przemys³owa, prowadz¹-
ca do elektrowni, huty i kopalni, a tak¿e
bêd¹ca tras¹ wylotow¹ na Bydgoszcz.
Poza tym jest to dogodna trasa, któr¹
pielgrzymi doje¿d¿aj¹ do Lichenia.

4. Punkt pomiarowy skarpa

Punkt ten jest po³o¿ony w Nowym
Koninie na terenie Osiedla II, w obni-
¿eniu wzglêdem otaczaj¹cej zabudowy
blokowej o oko³o 2,5 m. S¹siaduje z bu-
dynkiem szko³y. Dno skarpy zabudowa-
ne jest betonowym chodnikiem i pe³ni
funkcjê parkingu dla mieszkañców i pra-
cowników pobliskich budynków lub in-
stytucji (fot. 4).

Badania by³y przeprowadzane na
ma³ym fragmencie trawnika, wyizolo-
wanym z powierzchni betonowej, który
obejmuje roœlinnoœæ z wierzchni¹ war-
stw¹ gleby. W pobli¿u rosn¹ pojedyncze
nasadzenia drzew (klon). Teren od po-
³udnia s¹siaduje ze skwerem widoko-
wym stanowi¹cym czêœæ parku pora-
staj¹cego zbocze pradoliny. Opada on
w kierunku po³udniowym ku dnie pra-
doliny, od którego oddziela go ni¿ej le-
¿¹ca ulica Przemys³owa. Spadek wystê-
puje te¿ w kierunku po³udniowo-za-
chodnim do obni¿enia znajduj¹cego siê
pomiêdzy ulicami Przemys³ow¹ a Po-
znañsk¹.

5. Punkt pomiarowy PKP

Punkt pomiarowy po³o¿ony jest
w samym centrum Nowego Konina, w po-
bli¿u stacji kolejowej Konin, na wy-
sokoœci 107,4 m n.p.m. Nieopodal tego
punktu znajduj¹ siê: terminal miêdzy-
narodowy ORBIS, postój taksówek, sta-
nowiska krajowe PKS i budynek dworca

Klimat lokalny Konina... 93

Fot. 3. Lokalizacja punktu pomiarowego las
w obrêbie dzielnicy Kurów

Phot. 3. Situation of research site forest in Kurów
district



PKP. Po przeciwnej stronie torów po³o-
¿one jest osiedle mieszkaniowe Zatorze
ze zwart¹, regularn¹ zabudow¹ blokow¹
(wysokoœci ok. 111 m n.p.m.), powsta³e
w latach 80. XX w. wraz z obiektami
handlowo-us³ugowymi (fot. 5).

Powierzchnia, na której przeprowa-
dzono badania, jest trawiasta. Nieopodal
rosn¹ drzewa liœciaste, takie jak topo-
le i œwierki. S¹siaduj¹ z nimi nasadze-
nia klonu oraz brzozy na pobliskim skwe-
rze.

6. Punkt pomiarowy trasa

Punkt po³o¿ony jest w Starym Ko-
ninie, w bezpoœrednim s¹siedztwie Trasy
Warszawskiej, bêd¹cej wylotem z Konina
w kierunku Warszawy i Poznania. Teren
ten jest okreœlany mianem Wyspy War-
ciañskiej o powierzchni 90 ha, albowiem

okolony jest z jednej strony sztucznie
stworzonym Kana³em Ulgi, po³¹czonym
z drugiej strony z po³udnikowo zakrê-
caj¹c¹ w tym rejonie Wart¹.

Pomiary przeprowadzono na powierzch-
ni trawiastej o ekspozycji po³udniowo-
-zachodniej (sztuczny nasyp wzd³u¿
szosy). W s¹siedztwie zauwa¿a siê wp³yw
nasadzeñ lipy o nisko zwisaj¹cych ko-
ronach i rozmaitych krzewów (fot. 6).

7. Punkt pomiarowy plac

Punkt zlokalizowany jest w centrum
Starego Konina, w obrêbie placu Wol-
noœci. Obszar tego placu w przesz³oœci
stanowi³ rynek miejski. Do dziœ jednak
zachowa³ siê historyczny uk³ad urba-
nistyczny Starówki. Od prostok¹tnego
w zarysie placu rozchodz¹ siê promie-
niœcie w¹skie uliczki.
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Fot. 4. Lokalizacja punktu skarpa, w tle zabu-
dowa II Osiedla

Phot. 4. Situation of research site scarp on the
background of II Settlement buildings

Fot. 5. Po³o¿enie punktu pomiarowego PKP,
w tle zabudowa Osiedla Zatorze

Phot. 5. Situation of research site PKP on the
background Settlement Zatorze buildings



W pobli¿u placu znajduje siê koryto
Warty odgrodzone od lewobrze¿nej czêœ-
ci Konina wa³ami przeciwpowodziowy-
mi. W planach Urzêdu Miejskiego w Ko-
ninie jest realizacja pomys³u, aby wy-
budowaæ nad dolin¹ Warty bulwary.
Warto wspomnieæ, i¿ centrum Starówki
le¿y na dawnej wyspie, a Warta kiedyœ
przep³ywa³a przez miasto czterema od-
nogami, dzisiaj w wiêkszoœci zasypa-
nymi lub skanalizowanymi.

Powierzchnia placu Wolnoœci jest wy-
brukowana kostk¹ kwarcytow¹, boczne
uliczki wy³o¿ono kostkami betonowymi
(fot. 7). Otaczaj¹ce kamieniczki z zamk-
niêtymi podwórzami zosta³y odrestau-
rowane w 1996 r., sam plac przybra³
swoj¹ obecn¹ postaæ w roku 2000. Wczeœ-

niej na tym miejscu by³y parkingi asfal-
towe, a kamienice by³y zaniedbane. Kon-
cepcja rewitalizacji pojawi³a siê w latach
80. ubieg³ego wieku.

Po stronie wschodniej placu równo-
legle do kamieniczek widoczne s¹ na-
sadzenia drzew liœciastych (olchy). W cen-
tralnej czêœci wy³o¿ono drewniane do-
nice z kwiatami i krzewami (tuja, gatun-
ki p³o¿¹ce).

8. Punkt pomiarowy ratusz

Punkt po³o¿ony jest w pobli¿u ratu-
sza miejskiego (fot. 8), na skrzy¿owaniu
ulic 1 Maja i Wiosny Ludów. Ratusz
otoczony jest zabytkowymi kamienicz-
kami, na balkonach których latem wisz¹
niezliczone kêpy kwiatów i pn¹czy.

Powierzchnia punktu pomiarowego
jest pokryta kostk¹ brukow¹ betonow¹,
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Fot. 6. Lokalizacja punktu trasa. Po lewej stronie
ulica Wojska Polskiego, a po prawej Trasa War-

szawska

Phot. 6. Situation of research site track. On the
left side Wojska Polskiego Street, on the right

Warsaw Trace

Fot. 7. Lokalizacja punktu pomiarowego plac
w centrum dzisiejszej Starówki

Phot. 7. Situation of research site square in centre
of present Old City



w pobli¿u wystawiono donice z krzewa-
mi (tuje i gatunki p³o¿¹ce). Na co dzieñ
otoczenie ratusza pe³ni funkcjê deptaka.

Punkt ratusz posiada wiele cech
wspólnych z punktem plac. Teren wokó³
ratusza zajmuj¹ kamieniczki, a sam ob-
szar ma charakter wrzecionowatego pla-
cu. Jednak w przeciwieñstwie do po-
przedniego punktu stan warunków œro-
dowiskowych jest modyfikowany przez
przebiegaj¹c¹ naprzeciw ruchliw¹ na co
dzieñ ulicê Koœcieln¹ i zauwa¿alne jest
pochylenie powierzchni terenu na od-
cinku od placu do ratusza. Sytuacje za-
obserwowane w punkcie ratusz mog¹
byæ ekstrapolowane na s¹siaduj¹cy teren
wokó³ koœcio³a œw. Bart³omieja.

9. Punkt pomiarowy park

Punkt po³o¿ony jest w Starym Koni-
nie przy ulicy Adama Mickiewicza, w bez-
poœrednim s¹siedztwie parku im. Fry-

deryka Chopina (fot. 9). Wzd³u¿ ulicy
Mickiewicza widoczne s¹ nasadzenia
ma³ych kasztanowców, olchy i jarzêbi-
ny. Ponadto przy okolicznych budyn-
kach wystêpuj¹ œwierki, pn¹cza. Zabu-
dowania z regu³y s¹ jednopiêtrowe. Od-
stêpstwem jest tutaj trzypiêtrowy bu-
dynek bezpoœrednio przy parku, gdzie
w przysz³oœci bêd¹ mieœci³y siê biura.

Badania prowadzono na powierzch-
ni trawiastej w pobli¿u jezdni i chod-
nika. Powierzchnia terenu ma s³abo za-
znaczaj¹c¹ siê ekspozycjê po³udniowo-
-zachodni¹. Dok³adna analiza rzeŸby
obszaru w okolicach ulic Mickiewicza
i Koœciuszki na podstawie map geode-
zyjnych wykaza³a niewielkie wzrosty
i spadki wysokoœci o oko³o 0,1 m w pro-
mieniu 20 m na po³udnie od punktu
pomiarowego. Hipsometria jest s³abo zró¿-
nicowana. Ulica Mickiewicza w linii pro-
stej ³¹czy park Chopina z placem Zam-
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Fot. 8. Lokalizacja punktu pomiarowego ratusz

Phot. 8. Situation of research site town hall

Fot. 9. Lokalizacja punktu pomiarowego park

Phot. 9. Situation of research site park



kowym, u³atwiaj¹c przep³yw i wymianê
powietrza pomiêdzy tymi dwoma ele-
mentami architektury Starówki.

10. Punkt pomiarowy koœció³

Punkt zlokalizowany jest na skrzy-
¿owaniu ulic D¹browskiego i Kolskiej
z ulic¹ 3 Maja, w bezpoœrednim s¹siedz-
twie koœcio³a ewangelicko-augsburskie-
go z XIX w., w starej czêœci miasta. Po-
wierzchnia, na której przeprowadzono
pomiary, sk³ada siê z kostki brukowej
(fot. 10).

Wzd³u¿ ulicy ci¹gn¹ siê nasadzenia
krzewów p³o¿¹cych (irgi). Punkt po³o-
¿ony jest na terenie Pradoliny Warszaw-
sko-Berliñskiej i wyniesiony 84,9 m n.p.m.
Obszar po³o¿ony na po³udnie od tego
punktu (w³¹czaj¹c budynek i plebaniê
luterañsk¹) podnosi siê i stanowi zbocze
pradoliny oraz strefê graniczn¹ z Wy-

soczyzn¹ Tureck¹, a konkretnie z jej sub-
regionem – Równin¹ Rychwalsk¹ (KRY-
GOWSKI 1961). Dok³adna analiza powierzch-
ni tego terenu na podstawie map geo-
dezyjnych wykazuje wzrost wysokoœci
o oko³o 2 m na dystansie 27,5 m (wyso-
koœæ skrajnego po³udniowego punktu dzia³-
ki minus wysokoœæ skrajnego pó³nocnego
punktu).

LOKALIZACJA PUNKTÓW
POMIAROWYCH NA TLE
HIPSOMETRII TERENU

Niektóre stanowiska pomiarowe w No-
wym Koninie uk³ada³y siê wzd³u¿ pro-
filu po³udnikowego, dlatego wybrano je
do skonstruowania wykresu ilustruj¹ce-
go najwiêksze zró¿nicowanie stosunków
wysokoœciowych w tej czêœci miasta na
osi pó³noc–po³udnie, na potrzeby tego
opracowania.

Pozosta³e punkty, tj. skarpa i las, by³y
oddalone od linii profilowej bardziej
na zachód, tote¿ ich nie uwzglêdniono.
Wprowadzono równie¿ dok³adnie usta-
lone przez geodetów dane wysokoœcio-
we dwóch punktów, niewyró¿nionych
w niniejszych badaniach, a znajduj¹cych
siê w linii profilu (osiedle Zatorze i hotel),
w celu wiêkszej precyzji opracowania.

Rozmieszczenie punktów w profilu
przedstawiono za pomoc¹ ryc. 2. Linia
profilowa od punktu PKP do punktu
dom biegnie równolegle do przebiegu
ulicy Dworcowej, a nastêpnie opada ku
B³oniom Czarkowskim.

Pierwsze trzy punkty po³o¿one naj-
dalej na pó³noc (osiedle Zatorze, PKP
i hotel) posiadaj¹ wysokoœci ponad
100 m n.p.m. Ró¿nice miêdzy nimi wy-
nosz¹ 9 m na dystansie 710 m. Na-
chylenie terenu wzrasta coraz bardziej
na po³udnie, w kierunku Starego Ko-
nina.

Odleg³oœæ miêdzy punktami hotel
a dom wynosi 440 m, a ró¿nice wyso-
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Fot. 10. Lokalizacja punktu pomiarowego koœció³

Phot. 10. Situation of research site town church



koœci wzrastaj¹ do 12 m. Punkt dom
znajduje siê ju¿ na krawêdzi wysoczyz-
ny i bezpoœrednio s¹siaduje z terenami
doliny Warty, w obrêbie której znajduje
siê punkt jezioro.

Ró¿nica wysokoœci pomiêdzy skraj-
nymi punktami profilu to oko³o 27 m.
Punkty pomiarowe w Nowy Koninie
bardzo siê od siebie ró¿ni¹ pod wzglê-
dem morfologii terenu, na któr¹ dodat-
kowo nak³adaj¹ siê czynniki antropo-
geniczne.

W Starym Koninie ró¿nice wysokoœ-
ci pomiêdzy najwy¿szym i najni¿szym
punktem, zlokalizowanymi na linii pro-
stej pó³noc–po³udnie, wynosi³y tylko 4 m
(ryc. 3). Z powodów analogicznych jak
w Nowym Koninie, pominiêto niektóre
punkty pomiarowe i dodatkowo zazna-
czono koryto Warty.

Czêœæ Starego Konina po³o¿ona po
lewej stronie Warty (punkt plac i koœció³)
jest nieznacznie wyniesiona od terenów
Wyspy Warciañskiej, bezpoœrednio przy-
leg³ych do niej od pó³nocy (punkt trasa).

Teren na po³udnie od placu Wol-
noœci zaczyna s³abo opadaæ do mniej
wiêcej punktu przy koœciele ewangelic-
kim. Przyczyny takiego stanu mog¹ byæ
ró¿ne i zosta³y szczegó³owo omówione

w licznych publikacjach naukowych
z dziedziny geomorfologii (m.in. KRY-
GOWSKI 1961).

KLIMAT KONINA W ŒWIETLE
PRZEPROWADZONYCH BADAÑ

Œrednie temperatury obliczone dla wszyst-
kich dziesiêciu punktów przy powierzch-
ni gruntu w porze rannej (godziny 7°°–

–9°°) pokazuj¹, i¿ obszar Starego Konina
mia³ wtedy temperaturê powierzchni czyn-
nych nieco wy¿sz¹ (20,7°C) od anali-
zowanych w Nowym Koninie (20,3°C).
Najwy¿sz¹ œredni¹ wartoœæ temperatury
bezpoœrednio przy gruncie zaobserwo-
wano w punkcie na obrze¿ach parku
(21,2°C) – ryc. 4A. Wynika to g³ównie
z faktu, ¿e badania prowadzone by³y
tam jako jedne z ostatnich w ci¹gu po-
miarowym i mo¿e byæ te¿ zwi¹zane z blis-
koœci¹ asfaltowej jezdni i powierzchni
chodnika. Park sk³ada siê z drzew liœ-
ciastych, które w znacznym stopniu prze-
puszczaj¹ promieniowanie s³oneczne
w g³¹b.

Stary Konin po³o¿ony jest w dolinie
Warty, która nagrzewa siê doœæ szybko.
W godzinach rannych notuje siê tutaj
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Ryc. 2. Rozmieszczenie wybranych punktów
pomiarowych w rejonie centrum Nowego Ko-

nina na profilu wysokoœciowym

Fig. 2. Disposition of selecting research sites in
the centre of New Konin on the profile of

sculpture

Ryc. 3. Rozmieszczenie wybranych punktów
pomiarowych w rejonie Starego Konina na pro-

filu wysokoœciowym

Fig. 3. Disposition of selecting research sites in
the region of Old Konin on the profile of

sculpture



wzrost natê¿enia ruchu pojazdów, co
przy nieprzystosowanych do du¿ej licz-
by samochodów w¹skich uliczkach po-
woduje czêste korki i wzmo¿on¹ emisjê
ciep³a antropogenicznego w postaci spalin
bezpoœrednio przy powierzchni gruntu.

W godzinach po³udniowych maksy-
malne œrednie temperatury powierzchni
czynnych zaznaczy³y siê w dalszym ci¹-
gu w punktach zlokalizowanych w Sta-
rym Koninie i najwiêksz¹ swoj¹ wartoœæ
osi¹gnê³y ko³o ratusza (ok. 28°C). Po-
dobnie sytuacja przedstawia³a siê w stre-
fie brzegowej parku i na placu. W przy-
padku placu wp³yw na taki stan rzeczy
mia³o wzmo¿one nagrzewanie siê ma-
teria³u buduj¹cego jego powierzchniê
(kostki kwarcytowe), a w okolicy parku
asfaltowe uliczki i alejki w jego pobli¿u
(niskie albedo). Najni¿sze œrednie war-
toœci temperatury przy gruncie odno-
towano, podobnie jak nad ranem, przy
punkcie dom – z powodu zas³oniêcia
horyzontu. Wzglêdnie niskie temperatu-
ry (ok. 27°C) panowa³y przy lesie i na
PKP, co niejako potwierdza tezê, ¿e prze-
rzedzone zbiorowiska roœlinne te¿ mog¹
oddzia³ywaæ na mikroklimat punktu.

Pod wieczór œrednie temperatury po-
wietrza w przygruntowej warstwie po-
wietrza (poziom 5 cm) – ryc. 4A – naj-
wiêksze by³y bezpoœrednio nad powierzch-
niami asfaltowymi i terenami wy³o¿o-
nymi chodnikiem lub kostk¹ brukow¹
(punkty: plac, ratusz, koœció³, dom). Sto-
sunkowo ni¿sze temperatury by³y przy
powierzchni na skraju parku i w lesie
(minimalna temperatura niew¹tpliwie
zwi¹zana z lokalizacj¹ punktu w formie
wklês³ej i przerzedzeniem roœlinnoœci).
Nad jeziorem zauwa¿alne by³o zjawisko
sp³ywu ch³odnego powietrza z s¹siadu-
j¹cych terenów wysoczyznowych. Dno
skarpy by³o nieznacznie cieplejsze od
otoczenia jeziora, co wi¹za³o siê z przy-
leg³ymi do niej terenami osiedla miesz-
kaniowego i p³ytami chodnikowymi.

Z ró¿nic miêdzy œrednimi tempera-
turami przy gruncie, obserwowanymi
w Starym Koninie i Nowym Koninie,
wynika, i¿ wiêksze wartoœci temperatur
notowane s¹ na Starówce. Kontrasty te
zaznaczaj¹ siê szczególnie w nocy, kiedy
ró¿nice œrednich temperatur nad po-
wierzchniami czynnymi mog¹ wynieœæ
0,7°C, a najs³abiej w po³udnie – oko³o
0,3°C.

Z analizy œrednich temperatur we
wszystkich punktach pomiarowych na
wysokoœci 150 cm ponad grunt wynikaj¹
minimalnie wy¿sze ich wartoœci w ci¹-
gu trzech pór dnia w Starym Koninie
(ryc. 4B). Rano ró¿nica pomiêdzy dwo-
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Ryc. 4. Œrednie wartoœci temperatury w po-
szczególnych punktach pomiarowych na wy-
sokoœciach: 5 cm (A) i 150 cm (B) ponad grun-
tem w trzech porach dnia, zanotowane podczas

badañ

Fig. 4. Average values of temperature in indivi-
dual research sites 5 centimetre (A) and 150 cen-
timetre (B) high above ground in three times of

the day during measurement



ma grupami stanowisk reprezentuj¹cy-
mi obie czêœci miasta wynosi³a 0,3°C,
w po³udnie zmala³a do 0,1°C, aby wie-
czorem osi¹gn¹æ wartoœæ 0,3°C.

Na wysokoœci 150 cm w po³udnie
najcieplej w ci¹gu przeprowadzonych
badañ by³o w dolinie Warty (punkt je-
zioro) i w obrêbie skarpy. Wp³ynê³o na
to ograniczone przewietrzanie obu form
terenu i silne nagrzewanie ich przy wy-
sokim k¹cie padania promieni s³onecz-
nych, zw³aszcza przy pogodzie bez-
chmurnej. Najch³odniej by³o w pobli¿u
punktu dom, przy Trasie Warszawskiej
(nasadzenia drzew) i w obrêbie parku
im. Chopina.

Kontrasty termiczne w pionie miê-
dzy Starym i Nowym Koninem by³y
szczególnie widoczne wieczorem. W go-
dzinach 19°°–21°° wszystkie stanowiska
w nowej czêœci miasta mia³y rozk³ady
temperatury inwersyjne (radiacyjne), na-
tomiast na pozosta³ym obszarze badañ,
oprócz okolic punktu trasa, przewa¿a³
spadek temperatury wraz z wysokoœci¹.

Œrednie wartoœci wilgotnoœci wzglêd-
nej obserwowane w czasie badañ na
poziomie zalegaj¹cym bezpoœrednio przy
gruncie (rys. 5A) nad ranem by³y na
wszystkich stanowiskach ma³o zró¿ni-
cowane. Najni¿sza wilgotnoœæ wystê-
powa³a w punktach najbardziej ciep³ych
(ratusz, park, koœció³ – 80%) i ma³o uroz-
maiconych wysok¹ roœlinnoœci¹. W po-
³udnie œrednie wilgotnoœci w poszcze-
gólnych punktach przy powierzchni czyn-
nej przyjmowa³y wartoœci od 60 do 70%.
Kontrast wilgotnoœciowy na wysokoœci
5 cm nad gruntem pomiêdzy Starym
i Nowym Koninem z nastaniem pory
wieczornej rós³. Œrednia wilgotnoœæ w zbio-
rowisku leœnym (punkt las) dochodzi³a
do 81%, podczas gdy w okolicy placu
i ratusza na Starówce waha³a siê od 66
do 67%.

Zró¿nicowanie œredniej wilgotnoœci
wzglêdnej na wysokoœci 150 cm nad

gruntem w Starym i Nowym Koninie
(ryc. 5B) w godzinach 7°°–9°° s³abiej siê
zaznacza³o (we wszystkich punktach war-
toœci wilgotnoœci wynosi³y 78%). Ma³e
ró¿nice wilgotnoœci rzêdu 1–2% odno-
towano tak¿e w po³udnie, przy czym
Stary Konin by³ nieznacznie suchszy od
Nowego.

Wieczorem wilgotnoœci wzglêdne w po-
szczególnych punktach by³y wiêksze o oko-
³o 4–6% od tych przy samym gruncie.
Wyró¿nia³y siê tutaj punkty zlokalizo-
wane w otoczeniu roœlinnoœci (las – 71%,
park – 67%). Nad wszelkimi formami
wklês³ymi tworzy³y siê wówczas mg³y
wywo³ane niskimi inwersjami tempera-
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Ryc. 5. Œrednie wartoœci wilgotnoœci wzglêdnej
w poszczególnych punktach pomiarowych na
wysokoœciach: 5 cm (A) i 150 cm (B) ponad
gruntem w trzech porach dnia, zanotowane

podczas badañ

Fig. 4. Average values of relative humidity in
individual research sites 5 centimetre (A) and
150 centimetre (B) high above ground in three



tury – zwane radiacyjnymi. G³ówn¹ ich
przyczyn¹ by³ sp³yw ch³odnego powie-
trza po zboczach ,w wyniku czego ciep-
lejsze powietrze unosi³o siê do góry.
Zjawisko to bardzo dobrze by³o widocz-
ne w nocy po zachodzie s³oñca i krótko
przed jego wschodem na terenie B³oni
Czarkowskich (okolice punktu jezioro).
Stanowiska jezioro i skarpa na wysokoœci
1,5 m w okresie przeprowadzania badañ
w godzinach 19°°–21°° mia³y œrednie wil-
gotnoœci wzglêdne rzêdu 66–67%.

PODSUMOWANIE

Z analizy zró¿nicowania stosunków me-
zo- i mikroklimatycznych dokonanej na
podstawie pomiarów wykonanych w Sta-
rym i Nowym Koninie wynika kontras-
towoœæ pomiêdzy tymi dwoma czêœcia-
mi miasta.

Klimat miasta czêsto jest rozumiany
jako pewien rozk³ad w czasie i przestrze-
ni elementów meteorologicznych, które
s¹ przedmiotem badañ oraz ró¿nic miê-
dzy nimi na terenie miasta w okreœlo-
nych dniach w warunkach pogody ra-
diacyjnej (KOZ£OWSKA-SZCZÊSNA 1992).

W œwietle uzyskanych danych z okre-
su od 24 czerwca do 21 wrzeœnia 2005 r.
(z przerwami w rejestracji elementów
meteorologicznych) nasuwaj¹ siê pewne
wnioski ogólne.

1. Mezoklimat Konina uwarunkowa-
ny jest wp³ywem du¿ych form rzeŸby
terenu (Pradolina Warszawsko-Berliñska
oraz wysoczyzny morenowe). Wiêksza
czêœæ Starego Konina le¿y w dolinie rze-
ki Warty, a ca³y obszar nowej czêœci
miasta posiada lokalizacjê wysoczyzno-
w¹. Wspomniane czynniki w sposób wy-
raŸny modyfikuj¹ stosunki mezoklima-
tyczne ca³ego Konina.

2. Przezwyciê¿enie dawnych za³o¿eñ
urbanistycznych zwi¹zanych z lokaliza-
cj¹ centrum miasta w dolinie rzeki w wie-

lu miastach Wielkopolski (Kalisz, Po-
znañ) w ogóle nie nast¹pi³o. W przy-
padku Konina by³o dzia³aniem korzyst-
nym pod wzglêdem kszta³towania sto-
sunków klimatycznych i dalszego roz-
woju miasta. Tereny wysoczyznowe, na
których ulokowano centrum, maj¹ gene-
ralnie lepsze warunki topoklimatyczne
od Starego Konina, a lokalizacja i rozpla-
nowanie zabudowañ mieszkalnych sprzy-
jaj¹ wymianie mas powietrza w ci¹gu
doby, niweluj¹c negatywne skutki funk-
cjonowania analizowanej jednostki osad-
niczej.

3. Stary Konin posiada mniej korzyst-
ne warunki topoklimatyczne ni¿ pozo-
sta³e czêœci miasta. Nad jego obszar sp³y-
waj¹ zanieczyszczone masy powietrza
z ulokowanych na wysoczyznach zak³a-
dów przemys³owych, czêste s¹ tak¿e in-
wersje radiacyjne w nocy. Na pogor-
szenie siê stosunków klimatycznych te-
go rejonu wp³yw maj¹ równie¿ niskie
emisje z niemodernizowanych palenisk
domowych, w wiêkszoœci szpec¹cego kra
jobraz starego budownictwa. Mamy wiêc
tutaj do czynienia z kumulacj¹ negatyw-
nych czynników maj¹cych swoje Ÿród³a
w uwarunkowaniach naturalnych i dzia-
³alnoœci cz³owieka, a przyczyniaj¹cych
siê do powstawania takich zjawisk, jak
smog dolinny czy s³abo zaznaczaj¹ca siê
wyspa ciep³a.

4. Z badañ mikroklimatycznyvh pro-
wadzonych w punktach ró¿ni¹cych siê
od siebie lokaln¹ morfologi¹ terenu wy-
nika, ¿e stanowiska po³o¿one w roz-
szerzeniach dolinnych ma³o przekszta³-
conych przez dzia³alnoœæ cz³owieka (je-
zioro, las) w czasie dnia silnie siê na-
grzewa³y, a w nocy pe³ni³y funkcjê zbior-
ników ch³odnego powietrza. Zmiany te-
renu dokonane wskutek procesów urba-
nizacyjnych (zabetonowanie pod³o¿a) zmo-
dyfikowa³y naturaln¹ cyrkulacjê powie-
trza oraz bilans energetyczny powierzch-
ni czynnej (punkty: skarpa plac ratusz
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i koœció³). Porównanie mikroklimatu obrze-
¿a parku w Starym Koninie, otoczonego
budownictwem mieszkaniowym, oraz
ma³o wyró¿niaj¹cego siê spoœród innych
punktów badawczych lasem w pobli¿u
Kana³u Ulgi, stabilizuj¹cym stosunki ter-
miczno-wilgotnoœciowe s¹siednich miejsc,
pokazuje rolê antropopresji w kszta³to-
waniu klimatu ma³ej skali zbiorowisk
roœlinnych.

5. W najbli¿szym czasie stosunki
mikro- i topoklimatyczne w obrêbie no-
wej czêœci miasta ulegn¹ transformacji
na skutek stopniowego zwiêkszania po-
wierzchni wodnych poprzez utworzenie
w dawnym wyrobisku odkrywki „P¹t-
nów” du¿ego zbiornika wodnego. Ta
sytuacja wp³ynie na ³agodzenie stosun-
ków termiczno-wilgotnoœciowych mody-
fikowanych przez emisjê zanieczyszczeñ
z elektrowni i huty. Planowana likwi-
dacja bazuj¹cej na starych technologiach
elektrowni Konin i oczekiwana budowa
„P¹tnowa II” przyczyni¹ siê do zmniej-
szenia negatywnych skutków antropo-
presji w pó³nocnych dzielnicach miasta.
Warto wspomnieæ, i¿ w ostatnich 10 la-
tach i obecnie tereny pogórnicze ulegaj¹
rekultywacji leœnej, co dodatkowo przy-
czyni siê do poprawy warunków to-
poklimatycznych Nowego Konina. Du¿e
znaczenie dla prognozowanych stosun-
ków klimatycznych centralnej czêœci No-
wego Konina i s¹siaduj¹cej z ni¹ Sta-
rówk¹ bêdzie mia³a budowa drugiej prze-
prawy przez Wartê, pozwalaj¹ca odci¹-
¿yæ o oko³o 80% obecnie jedyne po-
³¹czenie drogowe miêdzy star¹ a now¹
czêœci¹ miasta. Dotychczasowa przepra-
wa przez rzekê powoduje kumulacjê li-
niowych zanieczyszczeñ motoryzacyj-
nych wzmaganych dodatkowo przez za-
nieczyszczenia przemys³owe.
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THE LOCAL CLIMATE OF KONIN
IN ACCORDANCE WITH THE THERMAL/-HUMIDITY CONDITIONS

IN SUMMER 2005

S u m m a r y

The study aimed to analyse the meso- and
microclimatic diel variation of Old and New
Konin. Konin is a city located in the eastern part
of the Wielkopolska (Great Poland) in central
Poland. Increasing human impact in the Lignite
Open-cast District of Konin caused changes in
climate conditions. Man-made changes in the
environment were brought about by industra-
lization and urbanization. The local climate was
modified very considerably by many factories.
The city absorbed more and more adjacent villa-
ges and moved further and continually further
from its historical center because of a rapid
populations growth. At present, the municipal
area is 82 square kilometers.

The paper contains the results of topocli-
matic and microclimatic measurements taken in
the period from 24 June to – 21 September 2005
(with a pause) in Old and New Konin. Tem-
perature and relative humidity were measured
using the Assmann’s aspirational Psychrometer
on ten research sites: 1 – house; 2 – lake; 3 – forest;
4 – scarp; 5 – PKP; 6 – track; 7 – square; 8 – town
hall; 9 – park; 10 – church; three times a day: at
7.00 – 9.00 a.m., 2.00 – 4.00 p.m. and 7.00 – 9.00
p.m. on two levels: 5 and 150 centimeter above
ground. A half of ten research sites were located
in Old Konin (track, square, town hall, park,
church), the rest in New Konin.

The analysis of average temperatures, that
were calculated for all ten research sites direct
at the ground, shows thermal contrast between
Old and New Konin. Temperature in the mor-
ning in the old part of the city was higher by
about 0.4°C than in New Konin, at midday
0.3°C. The contrast was especially visible in the
evening (0.7°C) at 5 centimeter above ground.
Likewise temperatures formed on 150 centi-
metre above ground (contrast in the morning
0.3°C, at midday 0.1°C and in the evening
0.3°C). Old Konin is located in the River Warta
valley, which warms up very fast. Cool air
accumulated in this lowering in the evening
(inversion disintegration of temperature).

The analysis of diel variation in relative
humidity at a particular measurement point
shows that humidity is closely related to air
temperature. Average humidity was very high
at night in gathering of trees (research sites
number 4 and 9) and equaleds or exceededs
80%, whereas around noon and at night oscilla-
ted around the value of 60–70% in square and
near town hall. Both of these two research points
were located on flagstone. A small reservoir
near research site lake didn’t influence on the
changes of temperature and humidity in the
neighbourhood because it became overgrown.
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