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51 miast z odpowiednimi danymi wykazało statystycznie 
istotną korelację między wyższą dzienną temperaturą  
w lecie a niską jakością powietrza (mierzoną stężenia-
mi ozonu w warstwie przyziemnej). Temperatura jest 
wymuszana przez zwiększenie urbanizacji i globalnego 
ocieplenia wywołanego przez człowieka, co może pod-
ważyć ciężko wywalczoną poprawę jakości powietrza 
i zdrowia publicznego w ciągu ostatnich kilku dekad.
W dwóch trzecich analizowanych miast (41 z 60) wydaje 
się, że urbanizacja i zmiany klimatyczne łączą się, aby 
zwiększyć letnie upały szybciej niż sama zmiana klima-
tu podnosi temperatury w regionie. W trzech czwartych 
(45 z 60) zbadanych miast obszary zurbanizowane ocie-
plają się szybciej niż sąsiednie obszary wiejskie.

Miasta są prawie zawsze gorętsze niż otaczają-
ce je obszary wiejskie, ale globalne ocieplenie potę-
guje ten upał i jeszcze go pogarsza. W przyszłości ta-
kie połączenie urbanizacji i zmiany klimatu może 
podnieść temperaturę w miastach do poziomów za-
grażających zdrowiu ludzkiemu, obciążyć zasoby 
energetyczne i obniżyć wydajność gospodarczą. 
Na świecie prowadzonych jest wiele badań „miej-
skich wysp ciepła”. Przykładowo amerykańska orga-
nizacja Climate Central opublikowała w 2014 roku na 

swoim portalu raport (także w wersji interaktywnej) 
pokazujący w bardzo przemawiający do czytelników 
sposób, jak bardzo temperatura w miastach latem 
różni się od temperatury terenów poza. 
Raport zawiera analizę temperatury mierzonej latem  
w 60 największych miastach USA. Analiza ta wykazała, że 
w ciągu ostatnich 10 lat 57 miast miało mierzalne efekty 
miejskiej wyspy ciepła. Jednodniowe temperatury miej-
skie w niektórych obszarach miejskich były o 27°F (15°C) 
wyższe niż na otaczających obszarach wiejskich, a śred-
nio we wszystkich 60 miastach, maksymalna jednodnio-
wa różnica temperatury wynosiła 17,5°F (9,7°C).
Zanieczyszczenie powietrza ma istotny wpływ na 
podniesienie temperatury w miastach. Wszystkie  
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Hot and Getting Hotter: Heat Islands Cooking U.S. Cities

Przykładowe 2 miasta z raportu: Chicago i Los Angeles. Zdjęcia pokazują maksymalną i przeciętną różnicę temperatury latem w mieście i poza nim. Różnica temperatury  
1°F odpowiada różnicy temperatury 0,556°C, czyli np. dla Los Angeles maks. różnica temperatury 27°F to około 15°C, a przeciętna różnica to 2,4°F, czyli 1,3°C
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