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1  Wstęp 
 

Zbigniew W. Kundzewicz, Øystein Hov i Tomasz Okruszko 
 
 

Obszar tematyczny zmian klimatu oraz ich konsekwencji, uznany za bardzo 
ważny w Norwegii i wielu krajach Unii Europejskiej, w Polsce na ogół nie ma 
porównywalnego statusu w publicznym dyskursie. Polacy są świadomi 
zmian klimatu, ale kwestia ta nie jest powszechnie uznawana za priorytet. 
Obserwowane skutki zmian klimatycznych w kraju nie są dramatyczne, a 
ich interpretacja jest złożona, istotnych jest bowiem wiele czynników. 
Połączenie dużej naturalnej zmienności zjawisk hydro-meteorologicznych 
oraz dużej niepewności w projekcjach na przyszłość, utrudnia publiczną 
dyskusję. Często zadawane pytanie dotyczy „wiary” lub „niewiary” w 
zmiany klimatu. W związku z tym zagadnienie zmian klimatu nie jest 
traktowane tak poważnie, jak na to zasługuje. Jeszcze silniej kwestionowana 
jest polityka łagodzenia zmian klimatu. Publiczne postrzeganie tej kwestii 
wynika z dobrze ugruntowanej mądrości, że „Polska siedzi na węglu". 
Historycznie biorąc, emisja dwutlenku węgla w Polsce była zawsze wysoka, 
a emisja na jednostkę PKB jest nadal znacznie wyższa niż w większości 
krajów UE i w Norwegii. Nie ulega wątpliwości, że stopniowo Polska musi 
„odwęglić” sektor energetyczny. Jednak wprowadzenie wysokiego podatku 
węglowego i ryzyko tzw. „wycieku emisji” (tzn. przeniesienia produkcji i 
emisji do krajów na wschód od Polski, co oznaczałoby utratę miejsc pracy w 
Polsce na rzecz krajów, które nie uczestniczą w takich działaniach 
fiskalnych) są powodem poważnych obaw w naszym kraju. W skrócie, 
„niewygodna prawda” w sensie Gore’a (Gore, 2006) jest szczególnie 
niewygodna w Polsce. Obydwa kraje, Polska i Norwegia, są potentatami w 
produkcji paliw kopalnych. W obydwu istnieje dość silna grupa sceptyków. 
Jednak decydenci i media w obu przypadkach przyjmują różne postawy 
wobec zmian klimatu i polityki klimatycznej. 

Niniejsza książka, poświęcona zmianom klimatu i ich konsekwencjom w 
wybranych sektorach w Polsce, zawiera przegląd wyników projektu CHASE-PL 
(„Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce”), 
realizowanego w latach 2014-2017 w ramach Polsko-Norweskiej 
Współpracy Badawczej. Projekt CHASE-PL został dobrze dostosowany do 
ogólnych celów Programu, który, z założenia, ma przyczynić się do 
zmniejszenia nierówności gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienia 
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dwustronnych stosunków między Norwegią i Polską poprzez wkład 
finansowy w priorytetowych dziedzinach, jak np. badania naukowe. Projekt 
CHASE-PL miał na celu zapewnienie istotnego intelektualnego wsparcia dla 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich niekorzystnym wpływom, 
przyczyniając się tym samym do trwałego rozwoju gospodarczego i ochrony 
środowiska. Oprócz obecnej książki, opublikowanej w języku angielskim i 
polskim, wyniki projektu zostały również przedstawione w artykułach 
naukowych w pierwszorzędnych czasopismach z listy ISI. 

Niniejsza publikacja składa się z pięciu części, które z kolei składają się z 
szesnastu rozdziałów. Część pierwsza, tworząca tło, zawiera trzy rozdziały. 
Po obecnym wprowadzeniu pojawiają się rozdziały – drugi i trzeci – 
poświęcone zmianom klimatycznym w wielkiej skali, jak również 
konsekwencjom zmian klimatu i adaptacji do nich (odpowiednio 
Kundzewicz, 2017a i 2017b). 

Przed analizą konsekwencji zmian klimatu i związanych z nimi zagrożeń 
(w części czwartej), skorzystano z osiągnięć nauki o klimacie, która pozwala 
wykryć zmiany klimatu (część druga) oraz generować projekcje dotyczące 
klimatu na przyszłość (część trzecia). 

Część druga książki, poświęcona obserwacjom zmian klimatu w Polsce, 
składa się z trzech rozdziałów. W rozdziałach odpowiednio - czwartym, 
piątym i szóstym, Graczyk i in. (2017a) przedstawili zaobserwowane 
zmiany temperatury, Pińskwar i in. (2017) - zmiany opadu, a Szwed i in. 
(2017) - zmiany pokrywy śnieżnej. 

Następnie, w części trzeciej, w której przygotowaniu prym wiedli 
norwescy eksperci, przedstawiono projekcje przyszłych zmian klimatu dla 
Polski i porównano je z okresem referencyjnym. W rozdziałach siódmym i 
ósmym, Mezghani i in. (2017a i 2017b) przedstawili projekcje zmian 
temperatury, opadu i pokrywy śnieżnej dla dwóch horyzontów czasowych i 
dla dwóch scenariuszy, a także omówili metodykę prognoz. 

W niniejszej publikacji przedstawiono analizę wpływu wielkoskalowych 
zmian klimatu w dorzeczach dwóch wielkich rzek - Wisły i Odry 
(pokrywających 88 % terytorium Polski), w których rozważano wpływ na 
zasoby wodne, biota i agrosystemy. Jest to duże i pionierskie zadanie, 
ponieważ dotychczas w Polsce nie prowadzono modelowania całych 
dorzeczy Wisły i Odry. Cel osiągnięto w następujących etapach: 
wielopunktowa kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego SWAT, 
identyfikacja potrzeb wodnych ekosystemów rzecznych i nadbrzeżnych, 
oraz określenie wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy i produkcję 
rolną. W odniesieniu do projekcji dla ekosystemów rzecznych i terenów 
podmokłych, przeprowadzono ocenę konsekwencji zmian klimatu za 
pomocą wskaźników. Ponadto, dla dwóch zlewni nizinnych średniej 
wielkości (w dorzeczach Wisły i Odry) -  Górnej Narwi i Baryczy, dokonano 
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kalibracji modelu mezoskalowego, który wykorzystano do oceny jakości 
wód. 

Część czwarta składa się z pięciu rozdziałów, w których poruszane są 
kwestie wpływu zmian klimatycznych na wybrane sektory w Polsce. W 
rozdziale dziewiątym, Piniewski i in. (2017a) omówili wpływ zmian 
klimatycznych na zasoby wodne. Wpływ na ilość wody określono dla 
dorzeczy Wisły i Odry, a wpływ na jakość wody - dla dorzeczy Baryczy i 
Górnej Narwi. Natomiast w rozdziale dziesiątym, Okruszko i in. (2017) 
przedstawili projekcje wpływu zmian klimatu na środowisko wodne i 
tereny podmokłe w Polsce. Dwa kolejne rozdziały poświęcone są wpływowi 
zmian klimatu na polski sektor rolny. W rozdziale 11, Kundzewicz i Kozyra 
(2017) omówili ogólnie konsekwencje zmian klimatu dla polskiego 
rolnictwa, a w rozdziale 12, Piniewski i in. (2017b) przedstawili modelowe 
prognozy wpływu zmian klimatu na uprawy wiosenne do horyzontu 
czasowego roku 2050. Te cztery rozdziały ujawniają znaczną zmianę 
przyszłych warunków abiotycznych, które mogą przekształcić 
funkcjonowanie ekosystemów i agrosystemów na terytorium Polski. W 
ostatnim (13) rozdziale czwartej części, Graczyk i in. (2017b) zbadali wpływ 
fal upałów na ludzką śmiertelność w dużych polskich miastach. 

Analiza zmian klimatu i ich konsekwencji byłaby niekompletna bez 
uwzględnienia niepewności, które są wszechobecne – zarówno w 
obserwacjach, interpretacji, jak i prognozach. Trzy związane z tym 
zagadnienia to: identyfikacja źródeł niepewności, kwantyfikacja elementów 
niepewności i opracowanie ram redukcji niepewności. Przedstawieniem 
niepewności oraz percepcji zajęto się w ostatniej, piątej części niniejszej 
książki. W rozdziale 14, Kundzewicz i in. (2017c) rozważali niepewność 
dotyczącą zmian klimatu i polityki łagodzenia tychże zmian. Następnie, w 
rozdziale 15, Kundzewicz i in. (2017a) omówili percepcję zmian 
klimatycznych i ich konsekwencji w Polsce i Norwegii. Na koniec, 
Kundzewicz i in. (2017b) przedstawili wyzwania związane z rozwojem 
krajowych serwisów klimatycznych w Polsce i w Norwegii. 

Książka, a także sam projekt CHASE-PL, łączą mocne strony obu krajów 
uczestniczących w projekcie. Skorzystano z norweskich doświadczeń 
dotyczących nauki o klimacie oraz z polskich – w dziedzinie nauki o 
konsekwencjach klimatu. Norwescy eksperci dostarczyli wspólne 
fundamenty klimatyczne, tworząc skalowane projekcje, podczas gdy polscy 
eksperci odegrali rolę lidera w analizie skutków zmian klimatu. 
Wartościowy wkład wnieśli także współautorzy spoza projektu. 

Redaktorzy i autorzy niniejszej pozycji są przekonani, że przedstawiony 
materiał przyczyni się w znaczący sposób do zwiększenia zrozumienia 
konsekwencji zmian klimatycznych w wybranych sektorach w Polsce. 
Książka prezentuje aktualny stan wiedzy w dziedzinie wykrywania zmian w 
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obserwowanych seriach czasowych zmiennych klimatycznych, projekcje 
zmian klimatu i ich konsekwencji oraz interpretację niepewności. 

Projekt CHASE-PL umożliwił opracowanie interaktywnego systemu 
mapowania sieciowego (climateimpact.sggw.pl), umożliwiającego 
zainteresowanym wykorzystanie wyników projektu w swoich własnych 
badaniach dotyczących zmian klimatu, a także redukcję istniejącej luki 
dotyczącej informacji na temat konsekwencji zmian klimatu wśród 
decydentów, interesariuszy oraz szerokiego społeczeństwa Polski. Jesteśmy 
głęboko przekonani, że swobodny i łatwy dostęp do przetworzonych 
danych historycznych oraz projekcji hydro-klimatycznych umożliwiają 
krytyczne porównanie różnych podejść do oceny skutków zmiany klimatu. 
Wnioski wyciągnięte z takich badań mogą pomóc w zwiększeniu 
świadomości o znaczeniu zmian klimatu i ich konsekwencji oraz w 
określeniu możliwych strategii adaptacyjnych. 

Można zauważyć historyczne, dyscyplinarne „rozłączenie” pomiędzy - z 
jednej strony - badaczami zintegrowanego cyklu wodnego, dokonującymi 
oceny i modelowania zasobów wodnych, a z drugiej strony - ekspertami 
tworzącymi ramy modelowania klimatu. Projekt CHASE-PL i niniejsza 
książka pozwalają na zbliżenie stanowisk tych dość odległych społeczności. 
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2.1. Ocieplenie postępuje! 

 
Ocieplenie postępuje! Rok 2016 okazał się najcieplejszy globalnie w historii 
obserwacji temperatury przy użyciu termometrów (czyli od roku 1880). 
Wiadomość tę ogłosiły agencje rządowe Stanów Zjednoczonych – Narodowa 
Administracja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) oraz 
Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA), jak również 
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) w styczniu 2017.  

Rysunek 2.1 przedstawia estymatę zmiany globalnej temperatury 
powierzchni, określoną w projekcie GISTEMP prowadzonym w NASA-GISS 
analizującym temperaturę powierzchni Ziemi. Wykorzystane zostały 
aktualne dane NOAA GHCN v3 (stacje meteorologiczne), ERSST v4 (obszary 
oceaniczne), oraz SCAR (stacje antarktyczne), połączone tak, jak opisano w 
pracy Hansena i in. (2010).  

Tabela 2.1 przedstawia z kolei ranking 20 globalnie najcieplejszych lat w 
historii obserwacji. Rekord średniej rocznej temperatury globalnej został 
niedawno poprawiony trzykrotnie, w kolejnych latach: 2014, 2015 i 2016. 
W latach 2015 i 2016 rekord został znacznie przekroczony (jednak 
przekroczenie było jeszcze wyższe w niezwykle ciepłym roku 1998, kiedy 
temperatura wzrosła znacznie powyżej trendu, patrz rys. 2.1). Spośród 17 
najcieplejszych na świecie lat w historii obserwacji, aż 16 miało miejsce od 
roku 2001. Innymi słowy, każdy rok XXI wieku należał do 17 najcieplejszych 
globalnie lat. Jedynym rokiem sprzed 2001 na liście 17 najcieplejszych był 
1998 (miejsce 9-12), podczas którego wystąpiła silna faza ciepła ENSO, t.j. 
El Niño. 
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Rys. 2.1. Oszacowanie anomalii globalnej zmiany temperatury powierzchni na 
podstawie analizy temperatury powierzchniowej w GISS NASA (GISTEMP). 
Przedstawione są wartości średnie roczne i krzywa lowess (lokalnie ważone 
wygładzenie rozproszonych punktów). Anomalia odnosi się do okresu bazowego: 
1951-1980. Źródło: zespół GISTEMP (2017). 

 
W latach 2014-2016 odnotowano silną, ciepłą fazę cyklu ENSO, tj. El 

Niño, której amplituda osiągnęła bardzo wysoką wartość mierzoną pod 
koniec 2015 roku za pomocą wskaźnika ONI (Oceaniczny Indeks Niño). Ten 
silny epizod El Niño miał wpływ na wieloletni trend ocieplenia. Oceaniczny 
Indeks Niño (ONI) opiera się na średniej temperaturze w regionie Niño 3.4, 
zob. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina 
/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf.  
 
Tabela 2.1. Ranking 20 globalnie najcieplejszych lat w historii obserwacji. Anomalie 
temperatury (w °C) odnoszą się do okresu bazowego 1951-1980. Źródło: NASA 
(http://climate.nasa.gov/system/internal_resources/details/original/ 
647Global_Temperature_Data_File.txt).  

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rok 2016 2015 2014 2010 2005 2007 2013 2009 
Anomalia 0,99 0,87 0,74 0,72 0,69 0,66 0,65 0,64 

 
9-12 13 14 15-16 17 18 19 20 

1998 
2002 
2006 
2012 

2003 2011 2001  
2004 

2008 1997 1995 1990 

0,63 0,62 0,60 0,54 0,53 0,44 0,46 0,44 

 

http://climate.nasa.gov/system/internal_resources/details/original/%20647Global_Temperature_Data_File.txt
http://climate.nasa.gov/system/internal_resources/details/original/%20647Global_Temperature_Data_File.txt
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Etapy cyklu ENSO - odpowiednio El Niño i La Niña, są zdefiniowane, jeśli 

próg ONI ≥ 0,5 lub ONI ≤ -0,5 zostanie przekroczony przez co najmniej pięć 
kolejnych okresów trzymiesięcznych. Średnia miesięczna wartość 
wskaźnika ONI od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. osiągnęła poziom 
2,3 wyrównując tym samym najwyższe poprzednio notowane rekordy (od 
października do grudnia 1997 r. i od listopada 1997 r. do stycznia 1998 r.). 
Stadium El Niño trwało od października - grudnia 2014 r. do kwietnia-
czerwca 2016 r. Następnie system klimatyczny wkroczył w fazę neutralną 
ENSO, a potem rozpoczęła się faza zimna - La Niña, od lipca - września 2016 r. 
do listopada 2016 r. - stycznia 2017 r. (powyżej pięciu miesięcy). Obecnie 
(luty 2017) oczekuje się przejścia do fazy neutralnej ENSO. 

Na rysunku 2.2 przedstawiono oszacowania anomalii globalnej 
temperatury nad lądem i oceanem wynikające z analizy temperatury 
powierzchniowej przeprowadzonej w GISS NASA (GISTEMP). Jest 
oczywiste, że zarówno Ziemia jak i ocean ocieplają się, a anomalie 
temperatury nad lądem są zazwyczaj wyższe niż w oceanach. 
 

 
Rys. 2.2. Oszacowania anomalii temperatury globalnej nad lądem i oceanem. 
Anomalia odnosi się do okresu bazowego 1951-1980. Źródło: zespół GISTEMP 
(2017). 

  
Dane z ostatnich lat przedstawione na rysunkach 2.1-2.2 i w tabeli 2.1, 

aktualizują i potwierdzają wyniki zawarte w najnowszym, Piątym Raporcie 
IPCC (AR5) - http://www.ipcc.ch/report/ar5/, którego pierwszy tom, 
poświęcony nauce o zmianie klimatu, został opublikowany w 2013 r. 

Anomalia temperatury nad powierzchnią lądów i oceanów
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Istotnym stwierdzeniem zawartym w raporcie IPCC (2013) było to, że 
ocieplenie systemu klimatycznego Ziemi nie ulega wątpliwości, a wiele 
obserwowanych zmian jest bez precedensu w skali czasu od dziesięcioleci 
do tysiącleci. Atmosfera i ocean ociepliły się, zmniejszyła się ilość śniegu i 
lodu, wzrósł poziom morza. Wzrosło (i ciągle wzrasta) atmosferyczne 
stężenie gazów cieplarnianych.  

Na rysunku 2.3 przedstawiono wiele zaobserwowanych charakterystyk 
zmieniającego się globalnego systemu klimatycznego. Globalnie uśrednione 
temperatury powierzchni lądowych i oceanicznych pozwalają na 
wyciągnięcie wniosku, że - według liniowego trendu - nastąpiło ocieplenie 
o 0,85 (0,65 do 1,06) °C, w okresie od 1880 do 2012 r., dla którego istnieje 
wiele niezależnych zestawów danych (IPCC, 2013, 2014), por. rys. 2.3a. 
Anomalie odnosiły się do okresu kontrolnego 1986-2005. 

Jednak oprócz silnego ocieplenia wielodekadowego, globalna średnia 
temperatura powierzchni wykazuje znaczną zmienność między dekadami i 
latami, która sprawia, że trendy oparte na krótkich okresach danych są 
bardzo wrażliwe na wybór roku początku i końca danych. Na przykład, 
ocieplenie w latach 1998-2012 w wysokości 0,05 (-0,05 do 0,15) °C na 
dekadę było stosunkowo słabe. Ten odcinek czasu, określany czasem 
kolokwialnie, choć nieprawidłowo jako „przerwa w ociepleniu”, rozpoczął 
się w bardzo ciepłym roku 1998, odpowiadającym silnemu El Niño. 
Dynamika ocieplenia nasiliła się w 2014 r. i w następnych dwóch latach, tj. 
2015-2016. 

Seria czasowa dekadowych wartości średnich temperatury globalnej (z 
uwzględnieniem oszacowania niepewności średniej dekadowej) 
przedstawiona na rys. 2.3a pokazuje, że każda z ostatnich trzech dekad była 
cieplejsza niż poprzednia. Mapa obserwowanych zmian temperatury 
powierzchni w latach 1901 do 2012 (rys. 2.3b), odpowiadająca trendom 
temperatury wyznaczonym przez regresję liniową z jednego zbioru danych 
(linia pomarańczowa na rys. 2.3a) pokazuje, że prawie cała Planeta 
doświadczyła ocieplenia powierzchni. Trendy zostały obliczone tam, gdzie 
dostępność danych pozwoliła na dokonanie mocnego oszacowania, podczas 
gdy pozostałe obszary pozostały białe. Wskazane są oczka siatki, w których 
znaleziono istotny trend. 

Rekonstrukcja temperatury w skali kontynentalnej wskazuje, z wysoką 
ufnością, że okresy wielodekadowe podczas średniowiecznej anomalii 
klimatycznej (w latach 950-1250), w niektórych regionach były tak ciepłe 
jak pod koniec XX wieku, ale nie występowały zgodnie w różnych regionach 
(IPCC, 2013). 
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Rys. 2.3. Wskaźniki ilustrujące obserwowane zmiany globalnego systemu 
klimatycznego. (a) Obserwowane globalnie uśrednione anomalie temperatury 
powierzchni lądów i oceanów (w odniesieniu do średniej z okresu 1986-2005, jako 
średnie roczne i dekadowe) z oszacowaniem średniej dekadowej niepewności dla 
każdej serii danych (szare cieniowanie). (b) Mapa obserwowanych zmian 
temperatury powierzchni, w okresie 1901-2012 otrzymana z trendów temperatury 
wyznaczonych za pomocą regresji liniowej z jednego zbioru danych (pomarańczowa 
linia w panelu a). Trendy zostały obliczone tam, gdzie dostępność danych umożliwiła 
uzyskanie silnej estymaty (tj. wyłącznie dla oczek siatki zawierających więcej niż 70 % 
kompletnych szeregów czasowych i ponad 20 % dostępnych danych w początkowym 
okresie analizy i ponad 10 % w okresie końcowym). Obszary niespełniające tego 
kryterium oznaczono kolorem białym. Oczka siatki, dla których trend jest istotny 
statystycznie na poziomie 10 %, oznaczono znakiem +. (c) Zasięg lodu morskiego w 
Arktyce (średnia od lipca do września) i Antarktyce (luty). (d) Zmiany średniego 
globalnego poziomu morza względem średniej z lat 1986-2005 dla najdłuższego 
istniejącego zbioru danych, przy czym wszystkie zbiory danych są wyrównane do tej 
samej wartości w roku 1993, tzn. w pierwszym roku satelitarnych pomiarów 
altymetrycznych. Wszystkie szeregi czasowe (kolorowe linie wskazujące różne serie 
danych) przedstawiają roczne wartości, a ocenę niepewności przedstawiono za 
pomocą kolorowego cieniowania. (e) Mapa obserwowanych zmian opadów w latach 
1951-2010; Trendy obliczono przy użyciu tych samych kryteriów, co w panelu b. 
Źródło: IPCC (2014a). 
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Ocieplenie oceanu dominuje jako zasadniczy odbiornik przyrostu 
energii zgromadzonej w układzie klimatycznym, co stanowi ponad 90 % 
energii zgromadzonej w latach 1971-2010, w dwóch trzecich w górnym 
oceanie (0-700 m). W skali globalnej płytsza część (górne 75 m) oceanu 
ocieplała się w ciągu dekady w okresie od 1971 do 2010 r. o 0,11 (0,09-0,13) °C 
(IPCC, 2013). 
 
 
2.2. Inne obserwacje klimatyczne 
 
2.2.1. Kurcząca się kriosfera  
 
Według raportu IPCC (2013), w ciągu ostatnich dziesięcioleci pokrywa 
lodowa Grenlandii i Antarktyki traci masę, postępuje kurczenie się 
lodowców, a powierzchnie arktycznego lodu morskiego i wiosennej 
pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w dalszym ciągu zmniejszają się.  

Średnia prędkość utraty lodu przez lodowce na całym świecie, z 
wyłączeniem lodowców na obrzeżach pól lodowych, wzrosła o ponad 21 % 
między okresami 1971- 2009 i 1993-2009. 

Średnie tempo utraty lodu z pokrywy lodowej Grenlandii wzrosło 
prawie siedmiokrotnie pomiędzy dziesięcioleciami 1992-2001 i 2002-2011, 
podczas gdy średnia prędkość utraty lodu z pokrywy lodowej w Antarktyce 
wzrosła niemal pięciokrotnie. Składały się na nią głównie straty na obszarze 
północnego Półwyspu Antarktycznego i w sektorze Morza Amundsena w 
zachodniej Antarktyce.  

Średnia roczna powierzchnia lodu morskiego w Arktyce zmniejszała się 
w latach 1979-2012 w tempie 3,5-4,1 % na dekadę i 9,4-13,6 % na dekadę 
dla letniego minimum (wieloletni lód morski), podczas gdy średnioroczna 
powierzchnia lodu morskiego w Antarktyce rosła w tempie od 1,2 do 1,8 % 
na dekadę. Rysunek 2.3c pokazuje temperaturę Arktyki (od lipca do 
września) i zasięg lodu morskiego w Antarktyce (luty). 

Powierzchnia pokrywy śnieżnej na półkuli północnej zmniejszyła się, a 
temperatura wiecznej zmarzliny wzrosła w większości regionów. Na 
północy europejskiej części Rosji zaobserwowano znaczne zmniejszenie 
grubości wiecznej zmarzliny i jej zasięgu. 
 
2.2.2. Poziom morza  
 
Rysunek 2.3d przedstawia średni globalny roczny poziom morza w 
porównaniu do okresu 1986-2005. Tempo wzrostu poziomu morza (SLR) 
od połowy XIX wieku określone w raporcie IPCC (2013), było większe od 
średniego tempa w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci. W końcu XIX i na 
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początku XX wieku nastąpiło przejście od stosunkowo powolnego do 
szybszego tempa wzrostu. W okresie od 1901 do 2010, średni globalny 
wzrost poziomu morza (SLR) wynosił 0,19 m, co oznacza że średni globalny 
poziom morza podnosił się w tym czasie średnio o 1,7 mm/rok. Tempo 
wzrostu poziomu morza przyśpiesza, osiągając 2,0 mm/rok w latach 1971-
2010 i 3,2 mm/rok w latach 1993-2010.  

W latach 1993-2010, średni globalny wzrost poziomu morza był 
zasadniczo zgodny z sumą obserwowanych udziałów następujących 
mechanizmów: rozszerzalności cieplnej wody oceanicznej na skutek jej 
ogrzania (1,1 mm/rok), zmian w lodowcach (0,76 mm/rok), utraty masy 
pokrywy lodowej Grenlandii (0,33 mm/rok), utraty masy pokrywy lodowej 
Antarktyki (0,27 mm/rok), oraz magazynowania wody na lądzie (0,38 
mm/rok). Suma tych elementów nieznacznie przekracza 2,8 mm/rok (w 
porównaniu do podanej wyżej estymaty, wynoszącej 3,2 mm/rok). Jednak 
nadal istnieje znaczna niepewność. 

 
2.2.3. Opady i ekstrema 
 
Rysunek 2.3e przedstawia mapę obserwowanych zmian opadów na świecie 
w latach 1951-2010. Na obszarach lądowych położonych w średnich 
szerokościach geograficznych półkuli północnej średnie sumy opadów 
wzrosły od 1901 roku. Stopień pewności tego stwierdzenia określono jako 
średni przed rokiem 1951 i wysoki po roku 1951. 

Zaobserwowano zmiany w wielu ekstremalnych zjawiskach 
pogodowych i klimatycznych. Ekstrema ciepłe (np. liczba gorących dni i 
tropikalnych nocy, częstotliwość fal upałów) rosną, podczas gdy ekstrema 
chłodu (np. liczba zimnych dni i nocy) maleją. Częstotliwość lub 
intensywność wysokich opadów atmosferycznych prawdopodobnie 
wzrosła w Ameryce Północnej i Europie. 
 
2.2.4. Węgiel i inne cykle biogeochemiczne  
 
Szczególna, 59-letnia seria istniejących obserwacji stężeń dwutlenku węgla 
w atmosferze, prowadzona w obserwatorium Mauna Loa (Hawaje, USA), 
wykazuje stały wzrost, modulowany przez pory roku (rys. 2.4). 

W ciągu roku, cykl sezonowy odpowiada rozwojowi faz wegetacji w 
trakcie pór roku. Ciąg obserwacji w Mauna Loa jest najdłuższą na świecie 
serią czasową wysokiej jakości pomiarów stężenia CO2 w atmosferze. 
Obserwacje rozpoczęto w marcu 1958 r. Najbardziej aktualna miesięczna 
wartość stężenia CO2 wyznaczona dla stycznia 2017 r. wyniosła 406,13 
ppm, tj. o 3,61 ppm więcej niż w styczniu 2016 r. (402,52 ppm). 
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Rys. 2.4. Obserwacje stężeń dwutlenku węgla w atmosferze w obserwatorium 
Mauna Loa: (a) stężenia w ostatnich latach, od 2013 roku i (b) kompletna seria 
danych, od 1958 roku. Źródło: NOAA. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ 

 
Według oszacowań zawartych w raportach IPCC (2013, 2014, 2014a), 

stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze: dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4) i tlenku azotu (N2O) wzrosły w znacznym stopniu od 1750 r. 
W 2011 r. stężenia tych gazów wyniosły odpowiednio 391 ppm (części na 
milion), 1803 ppb (części na miliard) i 324 ppb, i przekroczyły poziom 
przedindustrialny o około 40 %, 150 % i 20 %. 

Dzięki badaniom rdzeni lodowych wiemy, że obecnie stężenia CO2, CH4 i 
N2O znacznie przekraczają najwyższe stężenia, jakie wystąpiły ciągu 
ostatnich 800 000 lat. Średnie tempo wzrostu stężeń atmosferycznych w 
ciągu ostatnich stuleci jest bezprecedensowe w ciągu ostatnich 22 000 lat. 

Wzrost stężenia CO2 w atmosferze prowadzi do zakwaszenia oceanu, 
które jest określane ilościowo przez spadek pH wód powierzchniowych w 
oceanach o 0,1 od początku ery przemysłowej, co odpowiada wzrostowi 
stężenia jonów wodorowych o 26 %. 
 
 
2.3. Czynniki zmian klimatu  
 
Procesy naturalne oraz mające charakter antropogeniczny stanowią 
elementy, które zmieniają bilans energetyczny Ziemi, czyli są siłami 
napędowymi zmian klimatu. IPCC (2013) stwierdza, że cała naturalna 
zmiana wymuszenia radiacyjnego (RF), pochodząca z promieniowania 
słonecznego i stratosferycznych pyłów wulkanicznych, tylko w niewielkiej 
części przyczynia się do całkowitej zmiany wymuszenia radiacyjnego netto, 
za wyjątkiem krótkich okresów po wielkich erupcjach wulkanów.  

Wartość RF określa ilościowo zmiany strumieni energii, wynikające ze 
zmian czynników klimatycznych. Dodatnie wartości RF oznaczają 
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ocieplenie, podczas gdy ujemne - ochłodzenie. Najdokładniejszą wartością 
obliczoną dla antropogenicznego RF za rok 2011, w porównaniu z rokiem 
1750 jest 2,29 W·m−2. Wartość RF rosła silniej po 1970 roku, w porównaniu 
z poprzednimi dekadami. Wartość RF odpowiadająca zmianom 
atmosferycznych stężeń mieszanych gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O, i 
freony) wynosi 2,83 W·m−2, natomiast emisje samych CO2 i CH4 wyjaśniają 
wzrost RF, odpowiednio, o 1,68 W·m−2 i 0,97 W·m−2 (IPCC, 2013).             

Efekt pyłów występujących w atmosferze, który uwzględnia zmiany w 
chmurach wywołane obecnością pyłów, jest ujemny –0,9 W·m−2. Jest to 
wynik netto ujemnego wymuszenia radiacyjnego pochodzącego od prawie 
wszystkich pyłów i dodatniego wpływu absorpcji promieniowania 
słonecznego przez czarny węgiel. Pyły i ich interakcje z chmurami mają 
znaczny wpływ na średnie globalne wymuszenie radiacyjne, a niedostatki 
wiedzy o tych zjawiskach są źródłem znacznych niepewności w 
całościowych obliczeniach RF. 
 
  
2.4. Rozumienie systemu klimatycznego  
 
Rozumienie ostatnich zmian w systemie klimatycznym kształtowane jest 
przez połączenie obserwacji, badań procesów i symulacji modelowych. Z 
biegiem czasu dysponujemy bardziej szczegółowymi i dłuższymi seriami 
obserwacji oraz udoskonalonymi modelami klimatycznymi. Stanowisko 
dotyczące interpretacji zmian klimatu znacząco ewoluowało na przestrzeni 
ostatnich 25 lat, kiedy to wydano pięć kolejnych raportów IPCC (1990-
2013). Ostatni, piąty raport (IPCC, 2013), zawiera najmocniejsze ze 
wszystkich stwierdzenie odnośnie interpretacji zmian klimatu: „jest bardzo 
prawdopodobne, że więcej niż połowa obserwowanego wzrostu średniej 
globalnej temperatury powierzchni w latach 1951-2010 jest skutkiem 
antropogenicznego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych i innych działań 
antropogenicznych łącznie”. Określenie „bardzo prawdopodobne” zostało 
zdefiniowane jako odpowiadające prawdopodobieństwu na poziomie co 
najmniej 95 %.  
 
2.4.1. Poprawa modeli klimatycznych 
 
Wpływ człowieka na system klimatyczny jest oczywisty. Jest to widoczne 
choćby poprzez wzrastające stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, 
dodatnie wymuszenie radiacyjne i obserwowane ocieplenie.  

Modele klimatyczne uległy udoskonaleniu i obecnie są w stanie 
odtworzyć obserwacje w skali globalnej i kontynentalnej dotyczące 
przebiegu temperatury powierzchni w ciągu wielu dziesięcioleci, włączając 
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w to bardziej gwałtowne ocieplenie od połowy XX wieku oraz ochłodzenie 
następujące po wielkich erupcjach wulkanicznych.  

Długookresowe symulacje uzyskane za pomocą modeli pokazują trend 
w globalnej średniej temperaturze powierzchni Ziemi od roku 1951 do 
2012, który jest zasadniczo zgodny z obserwowanym, nawet jeśli pojawiają 
się różnice pomiędzy symulowanymi a obserwowanymi trendami dla 
pewnych okresów (np. 1998 do 2012).  

Obserwowane zmniejszenie tempa ocieplania się powierzchni Ziemi w 
okresie 1998-2012 w porównaniu do okresu 1951-2012 wynika ze 
zmniejszonego trendu wymuszenia radiacyjnego i udziału chłodzenia 
będącego skutkiem naturalnej wewnętrznej zmienności, która zawiera w 
sobie potencjalną redystrybucję ciepła wewnątrz oceanów.   
 
2.4.2. Ujęcie ilościowe reakcji systemu klimatycznego  
 
Wiedzę co do rozmiarów globalnego ocieplenia w reakcji na sumę 
wymuszeń dostarczają badania obserwacyjne i modelowe zmian 
temperatur, klimatycznych sprzężeń zwrotnych oraz zmian w bilansie 
energetycznym Ziemi. Sprzężenia zwrotne netto połączonych efektów 
zmian w parowaniu wody oraz różnic pomiędzy ociepleniem 
atmosferycznym i powierzchniowym są dodatnie, co wzmacnia zmiany 
klimatu. Radiacyjne sprzężenie zwrotne netto odpowiadające różnym 
typom chmur jest prawdopodobnie dodatnie, z niepewnością co do wpływu 
ocieplenia na chmury niskie.  

Gazy cieplarniane prawdopodobnie przyczyniły się do globalnego 
ocieplenia w okresie 1951-2010 o 0,5-1,3 °C, a inne wymuszenia 
antropogeniczne, w tym efekt chłodzący aerozoli jest prawdopodobnie w 
zakresie od −0,6 °C do 0,1 °C. Udział naturalnych wymuszeń 
prawdopodobnie zawiera się w zakresie −0,1 °C do 0,1 °C, a pochodzący z 
naturalnej wewnętrznej zmienności prawdopodobnie również zawiera się 
w zakresie −0,1 °C do 0,1 °C. Łączny udział powyższych szacunków jest 
zgodny z obserwowanym ociepleniem w tym okresie, w przybliżeniu 0,6-0,7 °C.  

Wpływ człowieka wywołał nie tylko ocieplenie atmosfery oraz oceanów, 
ale również zmiany globalnych cyklów wodnych, zmniejszenie się ilości 
śniegu i lodu, globalny wzrost poziomu morza i zmian niektórych 
ekstremów klimatycznych.  

Jest bardzo prawdopodobne (IPCC, 2013), że wymuszenia 
antropogeniczne mają znaczący udział w ogrzaniu górnej warstwy oceanu 
(0–700 m) i oddziałują na globalny cykl wodny (obserwowane wzrosty 
wilgotności w atmosferze, zmiany w globalnych schematach opadów nad 
lądem, intensyfikacja wysokich opadów nad lądem oraz zmiany w 
powierzchniowym i podpowierzchniowym zasoleniu oceanów).  
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2.4.3. Metodyka wydobywania danych 
 
Interpretacja zmian temperatury globalnej jest ważna dla zrozumienia 
sytemu klimatycznego oraz dla sporządzenia projekcji na przyszłość. W 
ciągu ostatnich dziesięcioleci podjęto potężne wysiłki mające na celu 
poprawienie dokładności odtwarzania przeszłych temperatur globalnych 
przez modele klimatyczne, jednak takie próby wciąż nie pozwalają na 
dokładne odtworzenie zaobserwowanego ciągu temperatur. Niewątpliwie, 
istnieje potrzeba dalszego rozwoju modeli klimatycznych.  

Sensowne jest jednak wykorzystywanie innych metod, np. tzw. podejść 
opartych na danych (wydobywania danych), pozwalających na uzyskanie 
rezultatów praktycznie nadających się do wykorzystania w sposób znacznie 
prostszy i szybszy niż modele klimatyczne (Stanisławska i in., 2013). 
Abstrahując od wcześniejszej wiedzy na temat beznadziejnie 
skomplikowanej fizyki procesów i bez zakładania struktury modelu, który 
zamyka w sobie całą dostępną wiedzę, Stanisławska i in. (2013) byli w 
stanie odtworzyć przeszłą temperaturę globalną, poprzez automatyczną 
identyfikację ewolucyjnych modeli obliczeniowych (podejście 
wydobywania danych). Wykorzystano istniejące ciągi czasowe temperatury 
globalnej i czynników klimatycznych dla 60 lat, przy czym okres 1950-1999 
służył do identyfikacji modelu, a okres 2000-2009 do jego weryfikacji. 
Stanisławska i in. (2013) wykazali, że obserwacje globalnej temperatury w 
przeszłości mogą być odtworzone przez obliczenia ewolucyjne z dość dobrą 
dokładnością.  

Poprzez usunięcie atmosferycznego stężenia CO2 z zestawów danych, 
Stanisławska i in. (2013) uzyskali znacząco gorsze rezultaty. Rysunek 2.5 
ilustruje wyniki testu modelu dla danych pozbawionych CO2.  

Po usunięciu tej zmiennej z zestawu danych, model ciągle może całkiem 
dobrze dopasowywać się do okresu, dla którego prowadzona jest 
identyfikacja, jednak nie działa dobrze dla okresu weryfikacji. Mamy do 
czynienia ze zjawiskiem nadmiernego dopasowania, otrzymując informację 
o tym, która zmienna jest naprawdę istotna. W przypadku braku obecności 
CO2 w danych, modele po prostu nie potrafią odtworzyć temperatury 
globalnej pierwszej dekady XXI wieku.   
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Rys. 2.5. Efekt usunięcia stężenia atmosferycznego CO2 z baz danych. Interpretacja 
osi: x – lata, y – wartości anomalii temperatur (wykres czarny – wartości 
obserwowane, wykres czerwony – wartości symulowane bez użycia stężeń CO2).  
 

 
2.5. Projekcje dla przyszłości 
 
2.5.1. Scenariusze 
 
W niniejszej pracy użyty został nowy zestaw przyszłych scenariuszy, tzw. 
Reprezentatywne Scenariusze Stężeń Dwutlenku Węgla (RCP), por. Moss i 
in. (2010); Meinshausen i in. (2011). RCP są identyfikowane poprzez 
przybliżone całkowite wymuszenie promieniowania w roku 2100 w 
stosunku do roku 1750: 2,6 W·m-2 dla RCP2.6, 4,5 W·m-2 dla RCP4.5, 6,0 W·m-2 

dla RCP6.0 i 8,5 W·m-2 dla RCP8.5. Cztery scenariusze RCP obejmują: jeden 
scenariusz mitygacji, prowadzący do bardzo niskiego poziomu wymuszenia 
(RCP2.6), dwa scenariusze stabilizacji (RCP4.5 i RCP6), a także jeden 
scenariusz zakładający bardzo wysokie poziomy emisji gazów 
cieplarnianych (RCP8.5). Scenariusze RCP reprezentują więc cały zakres 
polityk klimatycznych, w porównaniu do scenariuszy używanych wcześniej, 
nie uwzględniających polityki klimatycznej. Także w dalszych rozdziałach 
tej książki używane są scenariusze RCP (RCP4.5 i / lub RCP8.5). 

Nowe scenariusze wykorzystane zostały w nowych symulacjach 
przeprowadzonych z użyciem modeli klimatycznych w projekcie CMIP5 
(Projekt Porównania Sprzężonych Modeli, Faza 5) w ramach Światowego 
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Programu Badań nad Klimatem (WCRP). Dla wszystkich RCP, stężenia CO2 
w atmosferze w 2100 roku będą wyższe od obecnych, wskutek dalszego 
wzrostu łącznych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w XXI wieku. 
 

 
2.5.2. Projekcje klimatyczne 
 
Modele symulują zmiany klimatu w oparciu o zestaw scenariuszy 
wymuszeń antropogenicznych, wskazując, że dalsze emisje gazów 
cieplarnianych będą powodować dalsze ocieplenie i zmiany we wszystkich 
składnikach systemu klimatycznego. W celu ograniczenia zmian klimatu 
wymagane będzie znaczne i trwałe zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. 

Średnia globalna zmiana temperatury w okresie 2016-2035 w 
porównaniu z okresem 1986-2005 prawdopodobnie będzie w granicach 
0,3-0,7 °C, przy założeniu, że nie nastąpią większe erupcje wulkaniczne, ani 
też zmiany wielkości całkowitego promieniowania słonecznego. Z kolei dla 
okresu 2081-2100 przewiduje się, że, zależnie od przyjętego scenariusza 
RCP, prawdopodobne zmiany będą oscylować w granicach 0,3-1,7 °C (przy 
scenariuszu RCP2.6), 1,1-2,6 °C (RCP4.5), 1,4-3,1 °C (RCP6.0) oraz 2,6-4,8 °C 
(RCP8.5). Region arktyczny będzie ocieplał się szybciej niż globalna średnia, 
a ocieplenie nad lądem będzie silniejsze niż nad oceanem (IPCC, 2013). 

Rysunek 2.6a przedstawia średnie wartości projekcji zmiany średniej 
temperatury uzyskane za pomocą wielu modeli, dla okresu 2081-2100 wg 
scenariusza RCP2.6 (po lewej) i RCP8.5 (po prawej stronie). 

Przewiduje się, że globalna zmiana temperatury powierzchni Ziemi pod 
koniec XXI wieku, w porównaniu do średniej z okresu 1850-1900 
prawdopodobnie przekroczy 1,5 °C przy scenariuszach RCP4.5, RCP6.0 i 
RCP8.5, tj. dla wszystkich scenariuszy RCP z wyjątkiem RCP2.6. Ocieplenie 
prawdopodobnie będzie wyższe niż 2 °C dla RCP6.0 i RCP8.5, ale 
prawdopodobnie nie przekroczy 2 °C dla RCP2.6. Wzrost temperatury nie 
powinien przekroczyć 4 °C dla RCP2.6, RCP4.5 i RCP6.0 (IPCC, 2013). 
Ocieplenie będzie nadal wykazywać dużą zmienność, zarówno w 
poszczególnych latach jak i dziesięcioleciach, i nie będzie regionalnie 
jednolite. 

W XXI wieku ocean będzie się nadal ocieplać. Ciepło będzie przenikać z 
powierzchni do głębszych warstw oceanu i przez to wpływać na cyrkulację 
oceaniczną. Najlepsze estymaty ocieplenia górnej 100-metrowej warstwy 
oceanu wynoszą od około 0,6 °C (wg RCP2.6) do 2,0 °C (wg RCP8.5). 

W ciągu XXI wieku, wraz ze wzrostem średniej globalnej temperatury, 
pokrywa lodowa w Arktyce będzie się kurczyć i stawać się coraz cieńsza, a 
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wiosenna pokrywa śnieżna na Półkuli Północnej będzie maleć. Również 
globalna objętość lodowców będzie się zmniejszać.  

Zmiany w globalnym obiegu wody nie będą jednolite. Rysunek 2.6b 
przedstawia średnie - na podstawie wielu modeli - projekcje zmian 
średniego rocznego opadu, w procentach, dla okresu 2081-2100, wg 
scenariuszy RCP2.6 (po lewej) i RCP8.5 (po prawej stronie). Przewiduje się, 
że różnice w wielkości opadów pomiędzy obszarami wilgotnymi i suchymi 
oraz pomiędzy wilgotnymi i suchymi porami roku będą wzrastać - obszary 
lub sezony suche będą stawać się jeszcze bardziej suche, a wilgotne - jeszcze 
bardziej wilgotne. Przewiduje się, że ekstremalne zjawiska opadowe staną 
się jeszcze bardziej intensywne i będą występować częściej. 

Zmiany klimatu wpłyną na procesy obiegu węgla, powodując dalsze 
przyspieszenie wzrostu stężenia CO2 w atmosferze. W rezultacie, dalsze 
pochłanianie dwutlenku węgla przez ocean światowy zwiększy jego 
zakwaszenie. Skumulowane emisje CO2 będą w dużej mierze determinować 
średnie globalne ocieplenie powierzchni Ziemi. Większość przejawów 
zmian klimatycznych będzie się utrzymywać przez wiele wieków, nawet 
jeśli antropogeniczne emisje netto CO2 spadną do zera. Mamy bowiem do 
czynienia ze znaczącym, wielowiekowym wymuszeniem zmian klimatu, 
spowodowanym przeszłymi i obecnymi emisjami CO2 do atmosfery. Aby 
osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego UNFCCC, potrzebna jest globalna 
dekarbonizacja i redukcja emisji gazów cieplarnianych, która w drugiej 
połowie XXI wieku powinna osiągnąć wartości ujemne netto (tzn. wiązanie 
dwutlenku węgla powinno przewyższać emisje). 

Średni globalny poziom morza będzie nadal rosnąć, przy czym szybkość 
wzrostu poziomu morza (SLR) będzie coraz wyższa ze względu na rosnące 
ocieplenie oceanu i coraz większą utratę masy lodowców i lądolodów. 
Średnia globalna wartość SLR dla lat 2081-2100 w porównaniu z okresem 
1986-2005 prawdopodobnie wzrośnie o 0,26-0,55 m przy założeniu, że 
zrealizuje się scenariusz RCP2.6, o 0,32-0,63 m przy RCP4.5, o 0,33- 0,63 m 
przy RCP6.0 i o 0,45-0,82 m przy RCP8.5 (IPCC, 2013). Projekcje zmian 
rocznego poziomu morza (średnie dla wielu modeli) w okresie 2081-2100 
na podstawie scenariuszy RCP2.6 (po lewej) i RCP8.5 (po prawej stronie) 
ilustruje rys. 2.6c. 
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Rys. 2.6. Średnie wartości dostępnych projekcji w oparciu o wyniki projektu CMIP5 
(Projekt Porównania Sprzężonych Modeli, Faza 5), z wykorzystaniem wielu modeli, 
dla okresu 2081-2100 wg scenariusza RCP2.6 (po lewej) i RCP8.5 (po prawej 
stronie): (a) zmiany średniej rocznej temperatury powierzchni, (b) zmiany 
średniego rocznego opadu, w procentach, oraz (c) zmiany średniego poziomu morza. 
Zmiany pokazano w odniesieniu do okresu 1986-2005. Liczba modeli CMIP5 
używanych do obliczania średniej wartości jest podana w prawym górnym rogu przy 
każdej mapie. Na mapkach (a) i (b) zakropkowano obszary, na których 
przewidywana jest duża zmiana w porównaniu z naturalną zmiennością (tj. większa 
niż dwa odchylenia standardowe zmienności wewnętrznej w ciągach 20-letnich 
średnich) i gdzie równocześnie 90 % modeli zgadza się co do kierunku zmian. Linie 
ukośne na mapkach (a) i (b) pokazują regiony, dla których przewidywana zmiana 
jest mniejsza niż jedno odchylenie standardowe od naturalnej zmienności w 20-
letnich średnich. Źródło: IPCC (2014a). 
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2.6. Uwagi końcowe 
 
Ocieplenie systemu klimatycznego Ziemi zaobserwowane w ostatnich 
dziesięcioleciach jest jednoznaczne i nie ulega wątpliwości. Pierwsza 
dekada XXI wieku była globalnie cieplejsza niż dekada lat 90-tych XX wieku, 
a ta z kolei cieplejsza od dekady lat 80-tych XX wieku. Lata osiemdziesiąte 
były zaś cieplejsze niż latach siedemdziesiąte. Każdy rok XXI wieku należał 
do 17 najcieplejszych lat na świecie w historii globalnych obserwacji 
temperatury. Rekordy globalnej średniej temperatury rocznej zostały 
ostatnio pobite przez trzy kolejne lata: 2014, 2015 i 2016. Wiele z 
obserwowanych zmian jest bezprecedensowych w skalach czasowych od 
dziesięcioleci do tysiącleci. Interpretacja zachodzących zmian klimatu jest 
oczywista - ponad połowa obserwowanego wzrostu średniej globalnej 
temperatury powierzchni w okresie od 1951 do 2010 roku była 
spowodowana czynnikami antropogenicznymi, a zwłaszcza wzrostem 
antropogenicznych stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze ziemskiej. 
Projekcje na przyszłość wskazują na dalsze, wszechobecne ocieplenie, ale 
wpływ na jego tempo mogą wywrzeć działania człowieka. Zmiany klimatu 
nie ograniczają się jedynie do wzrostu temperatury i związanych z tym 
efektów (kurczenia się kriosfery i wzrostu poziomu morza), ale obejmują 
wiele innych zmian w systemie klimatycznym. 
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3  Konsekwencje zmian klimatu i adaptacja do nich  
 

Zbigniew W. Kundzewicz 
 

 
3.1. Wprowadzenie 

 
Istnieje coraz więcej świadectw ocieplenia klimatu w skali globalnej, 
kontynentalnej i subkontynentalnej (krajowej, regionalnej i lokalnej) (IPCC, 
2013). Obserwowane ocieplenie spowodowane jest narastającym w 
atmosferze stężeniem gazów cieplarnianych pochodzenia 
antropogenicznego. Poza wzrostem temperatury i zmianami jej rozkładu, 
zmiany klimatyczne dotyczą innych zmiennych w systemie klimatycznym, 
które wspólnie mają znaczny wpływ na wiele systemów naturalnych i 
ludzkich. Niniejszy rozdział, czerpiący z Piątego Raportu IPCC (2014), 
zawiera przegląd najważniejszych zagrożeń, a także omówienie ich wpływu 
na wybrane sektory. 

 
 

3.2. Obserwowane zmiany 
 
Wpływ zmian klimatycznych zaobserwowano w wielu systemach, 
sektorach i regionach. Przykładowo, wzrost temperatury oraz zmiany 
opadów w znaczący sposób oddziałują na systemy hydrologiczne i zasoby 
wodne. W odpowiedzi na trwające zmiany klimatyczne wiele gatunków 
fauny i flory przesunęło swoje geograficzne zakresy zasięgu (np. górna 
granica lasu w górach), zachowania sezonowe, schematy migracji, 
liczebność i interakcje gatunków (na przykład w układzie drapieżnik-
ofiara). Obserwuje się również wpływ zmian klimatycznych na plony 
rolnicze. Zmienił się schemat występowania szkodników i chorób, 
wektorów i gospodarzy. Zmiany klimatu wpłynęły negatywnie na plony 
pszenicy i kukurydzy w wielu regionach i w skali globalnej. Zanotowano 
kilka okresów szybkiego wzrostu cen żywności i zbóż po wystąpieniu 
skrajnych warunków klimatycznych w kluczowych regionach 
produkcyjnych, a także po masowym wprowadzeniu produkcji biopaliw 
zastępujących uprawy żywności, co ilustruje wrażliwość rynków 
żywnościowych na zmiany. 
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Różnice we wrażliwości i ekspozycji na ekstremalne zjawiska 
meteorologiczne i hydrologiczne wynikają z czynników poza-
klimatycznych, np. nierównomierności procesów rozwojowych, które 
kształtują zróżnicowanie zagrożeń ze względu na zmiany klimatu. Skutki 
niedawnych ekstremalnych zjawisk klimatycznych, takich jak fale upałów, 
susze, powodzie, cyklony i pożary lasu, wykazują znaczną wrażliwość i 
ekspozycję niektórych ekosystemów oraz wielu systemów ludzkich 
(dotyczy to wielu aspektów, w tym zdrowia i samopoczucia) na istniejącą 
zmienność klimatu. Zagrożenia związane z klimatem zdecydowanie 
pogłębiają inne czynniki stresogenne, powodujące często niekorzystne 
skutki dla ludzkiego dobrostanu, zwłaszcza dla osób żyjących w ubóstwie. 

Mimo rosnącej wiedzy, zakres niepewności dotyczącej przyszłych 
skutków, wrażliwości, ekspozycji i reakcji wzajemnie powiązanych 
systemów ludzkich i naturalnych jest ciągle bardzo duży. 

 
 

3.3. Kluczowe zagrożenia 
 
Istnieje kilka kategorii kluczowych zagrożeń obejmujących sektory i regiony 
(wg IPCC, 2014): 

(i) Ryzyko śmierci, kontuzji, złego stanu zdrowia lub zaburzeń 
żywotności w nisko położonych strefach przybrzeżnych i na małych 
wyspach, z powodu powodzi sztormowych i ujściowych, wzrostu 
poziomu morza, a także dla dużych populacji miejskich z powodu 
powodzi śródlądowych; 

(ii) Ryzyka systemowe wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych 
(np. intensywne opady, powodzie, susze, fale upałów, fale mrozów, 
silne wiatry) prowadzące do awarii sieci infrastrukturalnych i usług, 
takich jak zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, jak również 
opieka zdrowotna i świadczenia ratunkowe; 

(iii) Ryzyko śmiertelności i zachorowalności podczas fal upałów, 
szczególnie w odniesieniu do wrażliwych grup mieszkańców miast i 
osób pracujących na wolnym powietrzu; 

(iv) Ryzyko braku bezpieczeństwa żywnościowego i załamania 
systemów żywnościowych związanych z ociepleniem i ekstremami 
hydrologicznymi, szczególnie dla mniej zamożnych grup 
społecznych; 

(v) Ryzyko pogorszenia stanu środowiska i dochodów na obszarach 
wiejskich, z powodu niedostatecznego dostępu do wody pitnej i 
nawadniania oraz ograniczonej produktywności rolniczej, 
szczególnie w mniej rozwiniętych regionach półsuchych; 
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(vi) Ryzyko utraty ekosystemów morskich, przybrzeżnych, lądowych i 
śródlądowych, różnorodności biologicznej oraz świadczeń, funkcji i 
usług ekosystemów, które zapewniają utrzymanie życia. 

Wiele kluczowych zagrożeń stanowi trudne wyzwania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych i podatnych społeczności, ze względu na ich 
ograniczoną zdolność radzenia sobie z nimi. 

 
 

3.4. Powody do obaw 
 
Można wyróżnić pięć grup powodów do obaw, które zilustrowano na rys. 3.1, 
podsumowującym kluczowe zagrożenia w różnych sektorach i regionach, w 
konsekwencji zmian klimatu (w funkcji ocieplenia) oraz ograniczenia 
adaptacyjne dla ludzi, gospodarek i ekosystemów, w formie tak zwanego 
wykresu „płonącego bursztynu” (IPCC, 2014).  

 

 
Rys. 3.1. Globalna perspektywa zagrożeń związanych z klimatem. Po prawej stronie 
przedstawiono ryzyko związane z poszczególnymi powodami do obaw, przy wzrastającym 
poziomie zmian. Kolorowe zacienienie oznacza dodatkowe ryzyko spowodowane 
zmianami klimatycznymi, gdy pewien poziom temperatury zostanie osiągnięty, a następnie 
utrzymany lub przekroczony. Niewielkie, niewykrywalne ryzyko (kolor biały) wskazuje, że 
nie można wykryć żadnych skutków związanych z klimatem. Umiarkowane ryzyko (kolor 
żółty) wskazuje, że powiązane skutki są zarówno wykrywalne, jak i związane ze zmianami 
klimatycznymi na co najmniej średnim poziomie, uwzględniające również inne 
szczegółowe kryteria dotyczące kluczowych kategorii ryzyka. Wysokie ryzyko (kolor 
czerwony) wskazuje poważne i powszechnie występujące konsekwencje, przy 
uwzględnieniu również innych szczegółowych kryteriów dotyczących najważniejszych 
zagrożeń. Kolor fioletowy, przedstawiony w IPCC AR5, wskazuje, że bardzo wysokie ryzyko 
jest wykazane przez wszystkie szczególne kryteria dotyczące najważniejszych zagrożeń. 
Dla celów porównawczych, po lewej stronie pokazano przeszłą (zaobserwowaną) i 
przyszłą (przewidywaną) globalną średnią roczną temperaturę powierzchni Ziemi, jak w 
IPCC (2013). Źródło: (IPCC, 2014). 
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Wszystkie temperatury podane są jako zmiana średniej temperatury 
globalnej w stosunku do przedziału odniesienia 1986-2005 (rozumianego 
jako „niedawny”). 

Rysunek ilustruje, co można uznać za „niebezpieczną ingerencję 
antropogeniczną” zgodnie z artykułem 2 Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Wykres „płonącego 
bursztynu” jest zestawiony z prognozami temperatury. 

(i) Systemy unikatowe i zagrożone: niektóre systemy niepowtarzalne i 
zagrożone, w tym ekosystemy i kultury, są już narażone na ryzyko w 
związku z trwającą zmianą klimatu. Liczba systemów zagrożonych 
poważnymi konsekwencjami rośnie wraz z dodatkowym 
ociepleniem. Wiele gatunków i systemów o ograniczonej zdolności 
adaptacyjnej podlega wysokim zagrożeniom przy dodatkowym 
ociepleniu o 2 °C lub wyższym. Dotyczy to zwłaszcza systemów 
związanych z lodem morskim Arktyki i rafami koralowymi. 

(ii) Ekstremalne zjawiska pogodowe: ryzyko związane ze zmianami 
klimatycznymi spowodowane ekstremalnymi zdarzeniami, takimi 
jak fale upałów, ekstremalne opady i powodzie sztormowe jest 
obecnie umiarkowane, a stanie się wysokim przy dalszym ociepleniu 
o 1 °C i wyżej. Ryzyko związane z pewnymi rodzajami zdarzeń 
ekstremalnych (np. ekstremalnymi upałami) silnie rośnie w 
wyższych temperaturach. 

(iii) Rozkład skutków: Ryzyko jest nierównomiernie rozłożone w 
przestrzeni i generalnie jest większe dla mniej zamożnych osób i 
społeczności. Skutki zmian klimatu dla produkcji roślinnej są 
zróżnicowane regionalne. Opierając się na przewidywanych 
spadkach plonów regionalnych i dostępności wody można uznać, że 
ryzyko wystąpienia nierównomiernych przestrzennie skutków 
zmian klimatu będzie wysokie przy dalszym ociepleniu o 2 °C. 

(iv) Konsekwencje globalne: Ryzyko konsekwencji globalnych, dotyczące 
zarówno bioróżnorodności Ziemi, jak i globalnej gospodarki, jest 
umiarkowane dla dodatkowego ocieplenia o około 1-2 °C. Przy 
dodatkowym ociepleniu o ok. 3 °C wystąpi wysokie ryzyko znacznej 
utraty różnorodności biologicznej i związanej z nią utraty niektórych 
świadczeń ekosystemów. Generalnie, szkody gospodarcze mogą 
gwałtownie wzrosnąć, gdy ocieplenie wzrośnie o ok. 3 °C lub więcej. 

(v) Pojedyncze zdarzenia wielkoskalowe: Wraz ze wzrastającym 
ociepleniem, niektóre systemy fizyczne lub ekosystemy mogą być 
narażone na ryzyko wystąpienia gwałtownych i nieodwracalnych 
zmian. Ryzyko takie jest umiarkowane przy dalszym ociepleniu o 0-1 °C 
(np. grożą nieodwracalne zmiany systemu rafy koralowej i 
ekosystemów arktycznych), jednak zwiększy się nieproporcjonalnie, 
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gdy temperatura wzrośnie o 3 °C lub więcej. W przypadku 
długotrwałego ocieplenia większego od pewnego (obecnie - 
precyzyjnie nieokreślonego) progu, może nastąpić niemalże 
całkowita utrata lodu na Grenlandii (w ciągu tysiąclecia lub jeszcze 
dłuższego okresu), przyczyniając się do wzrostu światowego 
poziomu oceanu nawet do 7 m. 

Wzrastające rozmiary ocieplenia zwiększają prawdopodobieństwo 
poważnych, wszechobecnych i nieodwracalnych skutków. Ogólne ryzyko 
konsekwencji zmian klimatu można zredukować poprzez skuteczną 
globalną politykę przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ograniczając 
ich tempo i wielkość. 

 
 

3.5. Sektory i systemy 
 
Projekcje na przyszłość pokazują, że ryzyko zmiany klimatu znacznie 
wzrasta wraz ze wzrostem stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze. 
Przewidywany wpływ na zasoby wodne jest poważny (rys. 3.2). Szacuje się, 
że wraz z poziomem ocieplenia wzrośnie odsetek globalnej populacji 
ludności doświadczającej niedoboru wody, jak i dotkniętej przez niszczącą 
obfitość wód (wielkie powodzie rzeczne). Dalej, projekcje wskazują, że 
zmiany klimatu przyczynią się do zmniejszenia odnawialnych zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych w najbardziej suchych regionach 
subtropikalnych, zwiększając konkurencję o wodę pomiędzy sektorami. W 
regionach obecnie suchych, częstotliwość suszy wzrośnie, podczas gdy 
zasoby wodne w wysokich szerokościach geograficznych będą rosły. Innymi 
słowy, w suchych regionach będzie coraz bardziej sucho, a w regionach 
wilgotnych - coraz bardziej wilgotno. Szczególnie niekorzystne projekcje, 
mówiące o prawdopodobnym ocieplaniu i zmniejszeniu opadów, dotyczą 
regionu Morza Śródziemnego, znacznej części południowych Stanów 
Zjednoczonych, Południowej Afryki, Ameryki Południowej i Australii. 
Oznacza to zmniejszenie natężenia przepływów rzecznych w tych regionach 
(rys. 3.2). Przeciwnie, na większości obszaru Syberii, na północy Kanady i 
na Alasce, a także na Półwyspie Indyjskim, projekcje wskazują na wzrost 
przepływów rzecznych. 

Duża część zarówno lądowych, jak i słodkowodnych gatunków flory i 
fauny, stoi w obliczu zwiększonego zagrożenia wyginięciem w wyniku 
przewidywanych zmian klimatycznych, zwłaszcza gdy zmiany oddziałują 
wraz z innymi czynnikami stresowymi, takimi jak: modyfikacja siedlisk, 
nadmierna eksploatacja, zanieczyszczenie i gatunki inwazyjne. Wielkość i 
tempo zmian klimatu w XXI wieku, wynikające ze scenariuszy rozwoju 
średnio- i wysokoemisyjnych, stwarzają znaczne ryzyko nagłej i 
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nieodwracalnej zmiany w skali regionalnej w składzie, strukturze i funkcji 
ekosystemów lądowych i słodkowodnych, w tym mokradeł. 

 

 
Rys. 3.2. Procentowa zmiana średniego rocznego przepływu rzecznego przy 
średnim globalnym wzroście temperatury o 2 °C powyżej temperatury z okresu 
1980-2010 (tzn. o 2,7 °C powyżej temperatury okresu przedindustrialnego). Kolory 
pokazują średnią zmianę rocznego natężenia przepływów dla zespołu wielu modeli 
(na podstawie 4 globalnych modeli klimatycznych, GCM i 11 globalnych modeli 
hydrologicznych, GHM), a nasycenie koloru oznacza zgodność, co do kierunku zmian 
pomiędzy wszystkimi kombinacjami modeli GHM-GCM (odsetek modeli zgodnych co 
do kierunku zmiany) (Schewe i in., 2013). Źródło: Jimenez i in. (2014). 

 
Ze względu na wzrost poziomu morza, systemy przybrzeżne i nisko 

położone obszary przybrzeżne będą coraz silniej doświadczać negatywnych 
skutków, takich jak: podtopienia, zalewanie czy erozja wybrzeża. W związku 
z przewidywaną zmianą klimatu wystąpi przemieszczanie się gatunków 
morskich i zmniejszenie różnorodności biologicznej organizmów morskich 
w regionach wrażliwych, co będzie stanowić wyzwanie dla trwałego 
zapewnienia wydajności połowów i innych usług ekosystemowych. Według 
scenariuszy średnio- i wysokoemisyjnych, zakwaszanie oceaniczne stwarza 
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dynamikę populacji poszczególnych gatunków od fitoplanktonu po duże 
zwierzęta. 

Przewiduje się, że w przypadku głównych upraw (pszenicy, ryżu i 
kukurydzy) w regionach tropikalnych i umiarkowanych, zmiana klimatu 
bez adaptacji do niej, ma negatywnie wpłynąć na produkcję rolniczą przy 
wzroście temperatury o 2 °C lub więcej w stosunku do poziomu 
temperatury z końca XX wieku, chociaż niektóre obszary (np. na północy) 
mogą z takiego ocieplenia skorzystać. 

Według przeglądu literatury w Porter i in. (2014), dotyczącego 
oszacowań wpływu ostatnich trendów zmian klimatu na plony 
ważniejszych upraw, w przeprowadzonych badaniach dla obszaru Chin, 
Indii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Szkocji, Australii, Rosji, jak również 
badaniach przeprowadzonych w wielu innych krajach czy w skali globalnej, 
zmniejszenie plonu jest dominujące (dla mediany, jak i dla większości 
zakresów pomiędzy kwantylami). 

Wiele globalnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi 
koncentruje się na obszarach miejskich, gdzie obecnie mieszka większość 
globalnej populacji. Do roku 2050 liczba mieszkańców obszarów miejskich 
wzrośnie do 64 – 69 % populacji globalnej. Należy jednak spodziewać się 
znaczących przyszłych skutków dla obszarów wiejskich poprzez wpływ na 
dostępność i zapasy wody, bezpieczeństwo żywności i dochody z rolnictwa, 
w tym przesunięcia w obszarach produkcji upraw na całym świecie. 

Prognozowane zmiany klimatu wpłyną na zdrowie ludzkie, pogłębiając 
już istniejące problemy zdrowotne, ale również przyczynią się do wzrostu 
zachorowalności w wielu regionach, zwłaszcza w krajach rozwijających się 
o niskich dochodach, w porównaniu do sytuacji wyjściowej bez zmian 
klimatycznych. W szczególności przewiduje się nasilenie fal upałów 
(powodujących wzrost zachorowalności i śmiertelności) i chorób 
zakaźnych. 

Istnieją skomplikowane, wielosektorowe oddziaływania zmian klimatu 
(i na zmiany klimatu), takie jak na przykład przedstawiony na rysunku 3.3 
związek wodno-energetyczno-spożywczy. Rysunek ilustruje dwustronne 
powiązania pomiędzy wodą i energią, wodą i rolnictwem, a także energią i 
rolnictwem. 

Trudno oszacować globalne skutki gospodarcze związane ze zmianami 
klimatycznymi. Szacunki różnią się w stosunku do części poszczególnych 
sektorów gospodarki i zależą od dużej liczby założeń, z których wiele jest 
dyskusyjnych. Przy takich ograniczeniach, niekompletne szacunki 
globalnych rocznych strat ekonomicznych w przypadku wzrostu 
temperatury o ~ 2 °C wynoszą od 0,2 do 2,0 % dochodu. Dodatkowo istnieją 
wielkie różnice pomiędzy krajami i wewnątrz nich. Straty rosną coraz 
szybciej wraz ze zwiększaniem się ocieplenia. Istnieje znaczna rozbieżność 
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między szacunkami narastających ekonomicznych konsekwencji emisji 
dwutlenku węgla - od kilku dolarów amerykańskich do kilkuset dolarów na 
tonę węgla. Szacunki znacznie się różnią w zależności od założeń 
dotyczących funkcji strat i stopy dyskontu. 

 

 
Rys. 3.3. Ogniwa woda – energia – żywność w nawiązaniu do zmian klimatu. 
Powiązania zaopatrzenia / zapotrzebowania, jakości i ilości wody, energii i żywności 
/ paszy / włókna w zmieniających się warunkach klimatycznych mają wpływ 
zarówno na strategie adaptacyjne, jak i mitygacyjne. Źródło: Arent i in. (2014). 

 
Przewiduje się, że dla większości sektorów gospodarki wpływ 

czynników nie związanych z klimatem (np. zmiany populacji, struktury 
wiekowej, dochodów, technologii, siły nabywczej, stylu życia, regulacji i 
zarządzania) będzie większy niż wpływ zmian klimatycznych. 

Ponadto, przewiduje się, że zmiany klimatyczne w XXI wieku wywołają 
większą migrację ludzi i mogą pośrednio zwiększyć ryzyko gwałtownych 
konfliktów, wzmacniając dobrze udokumentowane czynniki, powodujące 
konflikty, takie jak ubóstwo i wstrząsy gospodarcze. 

Można oczekiwać, że wpływ zmian klimatycznych na infrastrukturę 
krytyczną i integralność terytorialną wielu państw prawdopodobnie 
wpłynie na bezpieczeństwo narodowe. Na przykład, zalanie nisko 
położonych obszarów, spowodowane wzrostem poziomu morza, stworzy 
zagrożenie dla integralności terytorialnej państw położonych na małych 
wyspach oraz państw posiadających rozległą linię brzegową. Niektóre 
transgraniczne skutki zmian klimatu, takie jak zmiany powierzchni lodu 
morskiego, wspólne zasoby wodne, czy zasoby ryb pelagicznych, mogą 
zwiększyć rywalizację między państwami. 

Przewiduje się, że przez cały XXI wiek skutki zmian klimatycznych 
spowodują spowolnienie wzrostu gospodarczego, utrudnią zmniejszanie 
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ubóstwa, negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo żywnościowe, przedłużą 
istnienie obecnych, a także stworzą nowe sfery ubóstwa, szczególnie w 
obszarach miejskich. Pojawią się także nowe ogniska głodu. 

W Europie występuje geograficzne zróżnicowanie wpływu zmian 
klimatu na rolnictwo (rys. 3.4).  

 

 
Rys. 3.4. Procentowa zmiana wydajności pszenicy ozimej w 2030 r. w 
symulowanych warunkach ograniczenia wody w odniesieniu do roku 2000 dla 
scenariusza A1B modelu globalnego ECHAM5 (lewa kolumna) i HadCM3 (prawa 
kolumna). Mapy górne nie uwzględniają adaptacji. Mapy dolne obejmują adaptację. 
Za: Donatelli i in. (2012). Źródło: Kovats i in. (2014). 
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Północ stanie się cieplejsza i bardziej wilgotna, co będzie korzystne z 
punktu widzenia rolnictwa, a południe stanie się cieplejsze i bardziej suche, 
co jest z kolei dla rolnictwa złą wiadomością. Także turystyka może rozwijać 
się na północy i ulegać ograniczeniu na południu, gdzie lata będą zbyt 
gorące, co prawdopodobnie spowoduje zmiany tradycyjnych miejsc 
letniego wypoczynku. Oczekuje się, że długość sezonu narciarskiego w 
Europie ulegnie zmniejszeniu. Energetyka wodna prawdopodobnie ulegnie 
ograniczeniu we wszystkich regionach, a podczas gorących i suchych 
okresów nie będzie można w pełni zaspokoić zapotrzebowania na wodę do 
chłodzenia w elektrowniach. Problemy związane z transportem mogą 
obejmować wpływ wysokich temperatur na szyny i wpływ susz na żeglugę 
śródlądową. Przewiduje się, że wartość usług świadczonych przez 
ekosystemy zmniejszy się. 

 
 

3.6. Adaptacja, zarządzanie ryzykiem i budowanie odporności 
 
Jako roboczą definicję adaptacji można przyjąć: dostosowanie się w 
odpowiedzi na obserwowane lub oczekiwane zmiany w celu łagodzenia 
szkód, lub wykorzystanie korzystnych możliwości. Historia pokazuje, że 
ludzie i społeczeństwa zawsze, choć z różnym powodzeniem, radzili sobie 
poprzez dostosowywanie się do warunków klimatycznych, zmienności 
klimatu oraz jego ekstremów. Obecnie adaptacja do zmian klimatu stała się 
częścią procesu planowania, przy czym jej wdrażanie jest wciąż jeszcze dość 
ograniczone. Doświadczenia w adaptacji są jednak gromadzone, a 
administracja na różnych szczeblach zaczyna opracowywać plany i politykę 
dostosowawczą, uwzględniając problem zmian klimatu w szerszych 
planach rozwoju. 

Taksonomia adaptacji wyróżnia kilka kategorii klasyfikacji, np.: 
adaptacja antycypacyjna (proaktywna, adaptacja do przewidywanych 
zmian) lub działania reaktywne (adaptacja do przeszłych lub bieżących 
zmian); autonomiczna (spontaniczna) lub planowana; a także prywatna lub 
publiczna. Dostosowanie się do zmian klimatu może być realizowane 
poprzez planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu, podejścia 
strukturalne (fizyczne), zarządzanie instytucjonalne, zarządzanie ryzykiem 
klęsk żywiołowych i zarządzanie ekosystemami. 

Zdolność dostosowania się do zmian klimatu jest różna w różnych 
regionach, społeczeństwach i grupach dochodowych, a różnice te 
odzwierciedlają takie czynniki jak: zamożność, standard i lokalizacja 
budynków mieszkalnych, poziom wykształcenia, mobilność itp. Jednak 
zwiększanie zdolności adaptacyjnych, tj. wzrost zdolności reagowania i 
radzenia sobie z zagrożeniem niezbędna jest wszędzie. Zróżnicowane są 
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podmioty zajmujące się polityką adaptacyjną (osoby lub organizacje, które 
mają uzasadniony interes dotyczący projektu lub polityki, lub będą 
oddziaływać na konkretne działanie lub politykę) poczynając od władz 
centralnych poprzez władze regionalne i lokalne, zagrożone osoby 
prywatne i społeczności, organizacje planujące, organizacje pozarządowe, 
po naukowców i media. W procesie adaptacji niezbędne jest uczestnictwo w 
podejmowaniu decyzji. Oczekuje się, że ponadnarodowe organy (takie jak 
Unia Europejska) oraz rządy krajowe, przyczynią się do stworzenia 
otoczenia, które umożliwi i będzie sprzyjać adaptacji. 

Istnieje kilka kategorii ograniczeń adaptacji, w tym - fizyczne (np. kiedy 
rzeka całkowicie wysycha, a więc nie można uniknąć niekorzystnych 
skutków dla sektora wodnego); ekonomiczne (przystępne ceny, 
opłacalność, wydajność); społeczno-polityczne (przykładowo budowanie 
infrastruktury ochronnej może nie być możliwe do zaakceptowania, np. ze 
względu na szkodliwe skutki dla środowiska i potrzebę przesiedlenia ludzi); 
lub instytucjonalnych (np. niedostateczna zdolność instytucji). Bariery w 
przystosowaniu się do powodzi poprzez przesiedlenie mieszkańców 
zagrożonych terenów mogą być fizyczne, np. brak terenów do przesiedlenia, 
ale także społeczne - niechęć osób do przeprowadzki. 

Decyzje dotyczące zarządzania wodą zawsze były podejmowane w 
warunkach niepewności. Jednak zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla 
istniejących praktyk w zakresie gospodarki wodnej, dodając znacznie więcej 
niepewności i wprowadzając nowe zagrożenia, które mogą wykraczać poza 
zakres wcześniejszych doświadczeń. Adaptacja, zarówno reaktywna, jak i 
antycypacyjna, wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego, 
wprowadza modyfikacje (i ewentualnie koryguje błędy z przeszłości) w 
odpowiedzi na zdobycie nowej wiedzy i informacji (z monitoringu i badań, 
np. modelowania i tworzenia scenariuszy). 

Systemy stworzone przez człowieka są tradycyjnie zaprojektowane i 
użytkowane w oparciu o założenie stacjonarności, czyli stwierdzenie, że 
przeszłość jest kluczem do przyszłości. Tymczasem, w rzeczywistości 
„stacjonarność jest martwa” (Milly i in. 2008, 2015), stąd jest mało 
prawdopodobne, że procedury oparte o założenie stacjonarności będą 
optymalne. Systemy mogą być przeprojektowane lub niedoprojektowane, 
co skutkuje albo niewystarczającymi działaniem, albo wysokimi kosztami 
(np. dla uzyskania wielkiego marginesu bezpieczeństwa).  

Niestety, istniejące projekcje klimatyczne na przyszłość obarczone są 
wysoką niepewnością. Stąd rodzą się pytania – do czego mamy się 
adaptować? Naturalnym jest, że niepewność w projekcjach klimatycznych 
na przyszłość ma swoje konsekwencje dla praktyk adaptacyjnych. 
Procedury przystosowawcze muszą być rozwijane, ale nie mogą zakładać 
znajomości precyzyjnych projekcji zmian. Zarządzający nie mogą mieć 
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zaufania do indywidualnych scenariuszy czy prostych projekcji na 
przyszłość.  

Istnieje bardzo wiele możliwości rozwiązań adaptacyjnych. Można 
próbować zapobiec negatywnym efektom zmiany klimatu środkami 
strukturalnymi i technologicznymi (np. „twarde” inżynieryjne rozwiązania i 
zastosowanie usprawnionych standardów projektowania), poprzez środki 
prawne, regulacyjne i instytucjonalne (zintegrowane zarządzanie; zmiany 
wskazówek dla planistów oraz standardów projektowania). Można również 
unikać i redukować ryzyko przez relokację lub inną strategię unikania, 
przez poprawę systemów ostrzegania, planów awaryjnych i kryzysowych. 
Ponadto, można podejmować działania współdzielące straty (strategie 
oparte o ubezpieczenia) i przygotowywać się na przyjęcie pewnego ryzyka 
resztowego. Niezbędnymi warunkami adaptacji do zmian klimatu są 
badania (nad redukcją niepewności), edukacja oraz podnoszenie 
świadomości.  

Z perspektywy zrównoważonego rozwoju, adaptacja powinna 
redukować podatność ludzi i społeczeństw na niekorzystne zmiany 
charakterystyk klimatu, jego wzmożoną zmienność, czy zdarzenia 
ekstremalne, a także powinna chronić i odtwarzać ekosystemy, które 
dostarczają kluczowych korzyści środowiskowych.  

Horyzont planowania i żywotność niektórych opcji adaptacyjnych (np. 
zapory, lasy) sięga wielu dziesięcioleci, podczas których można się 
spodziewać wzrostu posiadanej wiedzy i informacji. Jeśli - mimo 
niepewnych projekcji - nie uda się działać odpowiednio wcześnie, szanse na 
adaptację mogą zostać utracone. Opóźnienie adaptacji oznacza z kolei 
węższy zakres niepewności. Można więc dostrzec dylemat - czy adaptować 
się teraz, mimo niepewności, czy też czekać na lepsze informacje i 
podejmować działania przystosowawcze, kiedy niepewności zmaleją. 
Wczesna adaptacja jest efektywna, zakładając, że projekcje dla przyszłego 
klimatu są wystarczająco dokładne, podczas gdy opóźniona adaptacja może 
prowadzić do większych kosztów. Zasada przezorności powinna być zatem 
szeroko stosowana – w kwestiach, gdzie pewność projekcji jest wysoka (np. 
wszechobecne ocieplenie), adaptacja powinna rozpocząć się wcześnie. 

Istnieją również strategie „bez żalu”, czyli - rób to, co i tak ma sens, w 
każdym układzie. Zawsze dobrym rozwiązaniem jest oszczędzanie energii, 
wody i surowców. Usprawnione włączenie obecnej zmienności klimatu do 
praktyk zarządzania lepiej wróży odnośnie do przygotowania społeczeństw 
na klimat przyszłości. Niemniej, adaptacja do konsekwencji zmian klimatu 
zazwyczaj wiąże się ze znacznymi wydatkami, które mogą być obliczone 
poprzez oddolne badania sektorowe. Niestety, wyliczenia kosztów 
adaptacyjnych są często oparte na rozumowaniu spekulatywnym. Ponadto, 
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wiedza na temat korzyści z adaptacji jest jeszcze mniejsza, szczególnie w 
sensie oceny unikniętych szkód. 

Odpowiedź na ryzyko klimatyczne obejmuje podejmowanie decyzji w 
zmiennych warunkach, z postępującą niepewnością na temat ostrości i 
tempa wystąpienia konsekwencji zmian klimatu i z ograniczeniami 
efektywności działań adaptacyjnych. Wybory dotyczące przeciwdziałania 
zmianom klimatu i adaptacji do nich, jakich dokonujemy teraz i dokonywać 
będziemy w bliskiej przyszłości, wpłyną na ryzyko zmiany klimatu na 
przestrzeni wielu dziesięcioleci. Adaptacja jest bardzo powiązana z 
konkretnym miejscem i kontekstem. Nie istnieje jedno, uniwersalne 
podejście dla redukcji ryzyka we wszystkich sytuacjach.  

Planowanie adaptacji i jej wdrażanie może być wzmocnione poprzez 
komplementarne działania na wszystkich poziomach, od pojedynczego 
człowieka do poziomu ogólnokrajowego.  

Pierwszym krokiem w kierunku przystosowania się do nadchodzących 
zmian klimatu jest redukcja wrażliwości i ekspozycji na zmienność 
obecnego klimatu i poprawa bezpieczeństwa. Strategie zawierają 
współkorzyści również dla innych celów. Planowanie adaptacji i jej 
wdrażanie jest zależne od wartości społecznych, celów i percepcji ryzyka. 
Kiepskie planowanie, nadmierne uwypuklenie korzyści krótkofalowych lub 
porażka w odpowiednim przewidywaniu konsekwencji może skutkować 
niedopasowaniem rozwiązań.  

Istnieją ważne współkorzyści, synergie i kompromisy pomiędzy 
mitygacją i adaptacją oraz pomiędzy różnymi reakcjami adaptacyjnymi. 
Perspektywy dla klimatycznie elastycznych ścieżek prowadzących do 
zrównoważonego rozwoju są powiązane fundamentalnie z tym, co światu 
uda się uzyskać poprzez przeciwdziałanie zmianom klimatu. Większa 
szybkość i amplituda zmian klimatu powiększają prawdopodobieństwo 
przekroczenia ograniczeń adaptacji.  

 
 

3.7. Podsumowanie 
 
Obserwowane zmiany klimatu, przypisywane antropogenicznemu 
wzrostowi stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, już teraz dotykają 
wielu systemów, zarówno naturalnych jak i ludzkich. Projekcje na 
przyszłość wskazują prawdopodobieństwo pojawienia się kluczowych 
kategorii ryzyka, rozciągających się pomiędzy systemami, sektorami i 
regionami, które można podsumować w pięciu zintegrowanych kategoriach 
obaw, pokazujących, jaki wpływ może być uznany za „niebezpieczną 
antropogeniczną ingerencję”, zgodnie z rozumieniem artykułu 2 Konwencji 
Klimatycznej (UNFCCC). Istotne powody do niepokoju dotyczą systemów 
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unikatowych i zagrożonych, ekstremalnych zdarzeń pogodowych, rozkładu 
konsekwencji, zagregowanych skutków globalnych i wielkoskalowych, 
praktycznie nieodwracalnych zdarzeń. Ryzyko powiązane z tymi obawami 
wzrasta oczywiście wraz ze wzrostem ocieplenia.  
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4.1. Wprowadzenie 

 
Według autorów 5. Raportu IPCC (2014) pomiędzy latami 1880 a 2012, 
średnia globalna temperatura powietrza podniosła się o 0,85 °C (± 0,2 °C). 
W ostatnim stuleciu tempo procesu ocieplania się klimatu wynosiło około 
0,07 °C na dekadę, jednak w ostatnim 50-leciu średnia globalna temperatura 
powietrza rosła już niemal 2 krotnie szybciej, osiągając wartość 0,13 °C na 
dekadę (Trenberth i in., 2007). Zgodnie z przewidywaniami klimatologów, 
temperatura rosła szybciej od średniej globalnej w wyższych szerokościach 
geograficznych, a wolniej w okolicach równika. Według Kożuchowskiego i 
Żmudzkiej (2001) wzrost średniej temperatury powietrza w Polsce w latach 
1951-2000 wynosił 0,18 °C na dekadę. Na podstawie bardziej aktualnych 
danych (z lat 1951-2013) możemy stwierdzić, że również w Polsce tempo 
wzrostu temperatury jest coraz szybsze i wynosi już ponad 0,21 °C. 
Najcieplejszym rokiem w wieloleciu 1951-2013 okazał się rok 2000, a 4 z 5 
najcieplejszych lat miały miejsce od roku 2000. Pomimo wyraźnego 
ocieplenia zakres wahań średniej rocznej temperatury powietrza jest duży 
nawet po 1990 roku, a różnica pomiędzy najcieplejszym (rok 2000, ze 
średnią temperaturą 9,55 °C) a najchłodniejszym rokiem (rok 1996 ze 
średnią temperaturą 6,24 °C) wyniosła ponad 3 °C.  

Wyższe temperatury powietrza w zimie oznaczają mniejsze wydatki na 
ogrzewanie. W rolnictwie przyspieszony początek sezonu wegetacyjnego i 
wyższe temperatury mogą pozwolić na wprowadzenie do upraw roślin o 
większych wymaganiach termicznych, takich jak np. kukurydza. Pozytywny 
wpływ wzrostu temperatury jest jednak często niwelowany przez coraz 
liczniej występujące zjawiska ekstremalne, takie jak fale upałów czy susze, 
przyczyniające się do strat w rolnictwie oraz wzrostu zapotrzebowania na 
energię elektryczną podczas najbardziej upalnych dni. 
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4.2. Materiał i metodyka 
 
Materiałem badawczym były serie pomiarów maksymalnej, minimalnej i 
średniej dobowej temperatury powietrza dostarczone przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. 
Obejmowały one na ogół okres od 1951 do 2013 roku. W przypadku 5 stacji 
serie danych były krótsze, i rozpoczynały się pomiędzy rokiem 1952 
(Rzeszów) a 1958 (Leszno). W analizie wykorzystano dane obserwacyjne 
temperatury maksymalnej i minimalnej dla 60 stacji oraz temperatury 
średniej dla 42 stacji. Wartości średnie wszystkich analizowanych 
parametrów klimatu obliczono dla dwóch zakresów czasowych: 
trzydziestolecia 1961-1990 oraz lat 1991-2013. Trzydziestolatka 1961-
1990 jest okresem referencyjnym, zalecanym przez Światową Organizację 
Meteorologiczną (WMO), jako tzw. klimatyczny standardowy okres 
normalny. Z kolei po roku 1990 obserwujemy wyraźne ocieplenie na terenie 
Polski (i zmiany charakterystyk termicznych). Porównanie tych dwóch 
wydzielonych okresów pozwoliło oszacować na ile po 1990 zmieniły się 
wartości wybranych do analizy indeksów – ważnych z punktu widzenia 
różnych sektorów termicznych parametrów klimatu Polski. 
 
 
4.3. Zmiany temperatury w Polsce w latach 1951-2013 
 
Na rys. 4.1 zestawiono wartości średniej rocznej temperatury powietrza 
obliczonej dla 42 stacji meteorologicznych z terenu Polski. Pomimo bardzo 
dużej międzyrocznej zmienności, przekraczającej w niektórych 
przypadkach nawet 3 °C, można zaobserwować, iż najcieplejsze lata 
występują bardzo licznie pod koniec analizowanego okresu. Osiem z 
dziesięciu najcieplejszych, to lata po roku 1988. Dla porównania, tylko jeden 
rok z piętnastu rekordowo zimnych miał miejsce w tym okresie. 
Najchłodniejszym rokiem w badanym okresie okazał się rok 1956, ze 
średnią roczną temperaturą powietrza 6,13 °C, i był niemal o 3,5 °C 
chłodniejszy od rekordowo ciepłego roku 2000, w którym temperatura 
przekroczyła 9,5 °C. Po 1989 roku wystąpiły już tylko 2 lata ze średnią 
temperaturą niższą niż 7 °C, podczas gdy wcześniej, w 30-leciu 1951-1980, 
zdarzały się one znacznie częściej - bo aż 12-krotnie. 

Po 1990 roku średnia roczna temperatura powietrza obliczona dla 42 
stacji była o 0,75 °C wyższa niż w latach 1961-1990. Różnice temperatury 
pomiędzy tymi okresami nie były jednakowe w różnych regionach, i wahały 
się pomiędzy 0,5 a 1,0 °C. Ocieplenie było najmniej odczuwalne na 
południowym wschodzie Polski i w Kotlinie Kłodzkiej (0,5-0,6 °C), a 
najbardziej w pasie rozciągającym się od północnej części Dolnego Śląska 
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przez Wielkopolskę, aż po środkową część wybrzeża Bałtyku, na 
Suwalszczyźnie oraz w okolicach Krakowa (0,8 - 0,9 °C). Przestrzenny 
rozkład dodatniej anomalii temperatury powietrza przedstawia rys. 4.2. 

 

 
Rys. 4.1. Średnia roczna temperatura powietrza (°C) w latach 1951-2013 obliczona 
dla danych z 42 stacji meteorologicznych w Polsce. 
 

 
Rys. 4.2. Przestrzenny rozkład dodatniej anomalii średniej rocznej temperatury 
powietrza (°C) w latach 1991-2013 w odniesieniu do trzydziestolecia 1961-1990. 
 

Tempo ocieplenia różniło się w poszczególnych porach roku. 
Najbardziej, bo średnio o 1,17 °C, ociepliło się latem. Nieco mniej, bo o około 
0,9 °C, ociepliły się miesiące wiosenne (marzec – maj). Średnia temperatura 
zimy podnosiła się o około 0,7 °C, a więc w tempie zbliżonym do 
obserwowanego średnio w roku. Najmniej widoczne było ocieplenie w 
miesiącach jesiennych (od września do listopada) - zaledwie 0,21 °C.  

Podobnie jak w przypadku średniej rocznej temperatury powietrza, 
także anomalie dla poszczególnych pór roku były zróżnicowane w 
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zależności od regionu kraju, a ich rozkład przestrzenny przedstawiono na 
rysunkach 4.3 - 4.6.  

W miesiącach wiosennych najbardziej, bo o ponad 1 °C, ociepliło się na 
północnym zachodzie Polski. Miejscami np. na Ziemi Lubuskiej wartość 
dodatniej anomalii temperatury powietrza przekroczyła nawet 1,1 °C. 
Wyraźnie mniejsze wartości anomalii (poniżej 0,5 °C) notowano na 
południowym wschodzie kraju. Na przeważającym obszarze wartość 
dodatniej anomalii zawierała się w przedziale od 0,6 do 0,9 °C, i stopniowo 
rosła w kierunku północno-zachodnim. 

W miesiącach letnich ocieplenie było najbardziej wyraźne na południu 
Polski, gdzie w Małopolsce i na Dolnym Śląsku temperatura podniosła się o 
ponad 1,3 °C, a lokalnie w okolicach Wrocławia i Bielska-Białej, o ponad 1,5 °C. 
Wartość dodatniej anomalii stopniowo malała w kierunku północnym, 
jednak dla większości terytorium Polski przekraczała 1 °C. 
 

 
Rys. 4.3. Przestrzenny rozkład dodatniej anomalii temperatury powietrza (°C) w 
miesiącach wiosennych (marzec – maj) w latach 1991-2013 w odniesieniu do 
trzydziestolecia 1961-1990. 

 
Najmniejszym wartościom dodatniej anomalii temperatury powietrza w 

miesiącach jesiennych towarzyszyła także jej najmniejsza przestrzenna 
zmienność zawierająca się w przedziale od 0 do 0,4 °C, przy czym wartości 
powyżej 0,3 °C wystąpiły tylko na niewielkim obszarze południowej 
Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz na Wybrzeżu, w okolicach Koszalina. 

Miesiące zimowe charakteryzowały się wyraźnym przestrzennym 
zróżnicowaniem wzrostu temperatury powietrza. Najniższa anomalia 
temperatury powietrza wystąpiła na południu Polski, gdzie na Podkarpaciu 
i w Kotlinie Kłodzkiej nie przekraczała 0,4 °C. Wartość anomalii rosła 
stopniowo w kierunku północnym przekraczając 1,1 °C w północno 
wschodniej części kraju. 
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Rys. 4.4. Przestrzenny rozkład dodatniej anomalii temperatury powietrza (°C) w 
miesiącach letnich (czerwiec – sierpień) w latach 1991-2013 w odniesieniu do 
trzydziestolecia 1961-1990. 

 

 
Rys. 4.5. Przestrzenny rozkład dodatniej anomalii temperatury powietrza (°C) w 
miesiącach jesiennych w latach 1991-2013 w odniesieniu do trzydziestolecia 1961-
1990.  
 

 
Rys. 4.6. Przestrzenny rozkład dodatniej anomalii temperatury powietrza (°C) w 
miesiącach zimowych w latach 1991-2013 w odniesieniu do trzydziestolecia 1961-
1990. 
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Tabela 4.1. Anomalie średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza (°C) 
w latach 1991-2013 w porównaniu do okresu 1961-1990 .  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Koszalin 1,50 1,20 0,77 1,78 0,73 0,36 1,46 1,40 0,66 0,34 0,42 0,89 
Łeba 1,31 0,96 0,60 1,35 0,83 0,56 1,07 1,09 0,46 0,17 0,25 0,71 
Hel 1,17 0,96 0,64 1,23 0,95 0,42 1,12 1,15 0,49 0,18 0,20 0,70 
Elbląg 
Milejewo 

1,43 1,15 0,63 1,51 0,52 0,05 1,43 1,26 0,50 0,24 0,16 0,73 
Suwałki 1,99 1,40 0,87 1,46 0,40 0,32 1,70 1,25 0,47 0,33 0,30 0,88 
Szczecin 
Dąbie 

1,52 1,32 0,79 1,59 0,74 0,17 1,25 1,05 0,39 0,21 0,28 0,77 
Świnoujście 1,20 1,16 0,83 1,41 0,66 0,58 1,30 0,85 0,45 0,06 0,17 0,72 
Chojnice 1,49 1,22 0,79 1,54 0,67 0,24 1,50 1,32 0,63 0,31 0,34 0,84 
Toruń 1,46 1,21 0,71 1,45 0,81 0,32 1,46 1,41 0,54 0,30 0,24 0,83 
Olsztyn 1,60 1,18 0,68 1,38 0,50 0,14 1,42 1,15 0,37 0,27 0,15 0,73 
Białystok 1,87 1,28 0,85 1,01 0,18 0,12 1,27 0,93 0,11 0,20 0,07 0,65 
Gorzów 
Wlkp. 

1,39 1,15 0,77 1,75 0,98 0,63 1,59 1,30 0,47 0,17 0,19 0,87 
Słubice 1,26 1,08 0,60 1,51 0,97 0,58 1,44 1,23 0,19 -0,03 0,08 0,73 
Poznań 1,41 0,98 0,64 1,62 0,93 0,47 1,48 1,38 0,47 0,25 0,25 0,82 
Koło 1,42 1,07 0,56 1,32 0,76 0,43 1,51 1,45 0,45 0,27 0,07 0,78 
Płock 1,37 1,01 0,43 0,99 0,39 -0,03 1,13 1,17 0,29 0,17 -0,09 0,56 
Warszawa 1,58 1,07 0,61 1,18 0,78 0,62 1,66 1,37 0,38 0,23 -0,05 0,79 
Siedlce 1,79 1,15 0,79 1,03 0,50 0,39 1,48 1,17 0,24 0,28 -0,03 0,74 
Terespol 1,97 1,28 0,89 1,02 0,49 0,48 1,61 1,23 0,22 0,29 -0,06 0,80 
Zielona Góra 1,27 0,83 0,61 1,66 1,02 0,59 1,42 1,34 0,28 0,12 0,00 0,75 
Legnica 1,35 0,95 0,50 1,26 0,98 0,66 1,50 1,47 0,27 0,18 -0,08 0,76 
Leszno 1,47 0,84 0,51 1,43 0,91 0,56 1,63 1,54 0,56 0,19 0,10 0,81 
Wrocław 1,44 0,96 0,56 1,37 1,14 0,96 1,77 1,66 0,51 0,39 0,09 0,92 
Kalisz 1,53 0,94 0,61 1,49 1,00 0,65 1,76 1,65 0,62 0,51 0,18 0,93 
Wieluń 1,42 0,71 0,40 1,28 0,87 0,73 1,72 1,61 0,45 0,47 0,08 0,82 
Łódź 1,41 0,94 0,42 1,35 0,86 0,62 1,72 1,40 0,29 0,35 0,03 0,78 
Lublin 1,53 0,76 0,44 0,87 0,55 0,46 1,45 1,34 0,34 0,21 -0,23 0,64 
Jelenia Góra 1,11 0,60 0,33 1,17 1,06 0,86 1,50 1,38 0,25 0,18 -0,20 0,67 
Śnieżka 1,07 0,32 0,41 1,22 1,11 0,88 1,64 1,41 0,11 0,82 0,44 0,75 
Kłodzko 0,93 0,30 0,22 0,91 0,74 0,76 1,37 1,38 0,11 0,42 -0,28 0,56 
Opole 1,15 0,60 0,33 1,08 0,81 0,85 1,58 1,38 0,19 0,58 -0,02 0,72 
Racibórz 1,04 0,37 0,17 0,89 0,64 0,70 1,50 1,45 0,22 0,44 -0,25 0,61 
Katowice 1,35 0,61 0,44 1,16 0,96 1,08 1,60 1,43 0,13 0,43 -0,12 0,75 
Kielce 1,60 0,79 0,47 1,06 0,81 0,79 1,65 1,39 0,25 0,27 -0,21 0,74 
Tarnów 1,42 0,61 0,45 0,95 1,07 1,18 1,77 1,37 -0,12 0,37 -0,31 0,72 
Sandomierz 1,72 0,92 0,63 1,06 0,85 0,79 1,64 1,41 0,26 0,48 -0,09 0,81 
Bielsko-Biała 1,17 0,55 0,34 1,16 1,09 1,21 1,77 1,65 0,18 0,61 -0,11 0,81 
Zakopane 1,47 0,46 0,33 0,81 0,90 1,26 1,52 1,61 0,12 0,54 0,10 0,76 
Kasprowy 
Wierch 

1,02 0,08 -0,09 0,72 0,92 1,25 1,72 1,56 -0,06 0,82 0,45 0,67 
Nowy Sącz 1,22 0,20 0,46 0,80 0,89 1,01 1,39 1,44 0,05 0,63 -0,08 0,67 
Lesko 1,19 0,15 0,15 0,58 0,65 0,93 1,41 1,37 -0,15 0,60 -0,24 0,55 
Kraków 1,54 0,84 0,53 1,07 1,08 1,18 1,75 1,62 0,25 0,25 -0,25 0,84 
Średnia 1,41 0,86 0,54 1,23 0,80 0,64 1,52 1,36 0,31 0,34 0,05 0,75 
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Anomalie średniej temperatury obliczone dla poszczególnych miesięcy 
(tabela 4.1) cechowała jeszcze większa zmienność niż w przypadku pór 
roku. Podczas gdy dla listopada na 19 stacjach wystąpiła nawet niewielka 
ujemna anomalia, to dla kwietnia i lipca – miesięcy, podczas których 
ocieplenie było największe, wartość dodatniej anomalii na wielu stacjach 
przekraczała 1,3 °C. 
 
 
4.4. Zmiany częstotliwości występowania ekstremalnie wysokich 
wartości maksymalnej dobowej temperatury powietrza 
 
Na rysunku 4.7a przedstawiono średnią liczbę dni upalnych (maksymalna 
dobowa temperatura powietrza ≥ 30 °C) w miesiącach letnich (czerwiec – 
sierpień) obliczoną dla lat 1991-2013. Najwięcej, bo ponad 10 takich dni w 
badanym okresie, notowano na południu i południowym zachodzie Polski, 
a najmniej, poniżej 3, na Podhalu i Wybrzeżu. Niemal w całym kraju po 1990 
wystąpiło wyraźne zwiększenie częstotliwości występowania dni upalnych 
(rys. 4.7b). W wielu regionach południowej i zachodniej Polski ilość dni 
upalnych po 1990 roku podwoiła się, a miejscami nawet potroiła, w 
porównaniu z trzydziestoleciem 1961-1990. 
 
(a)                    (b) 

         
 
Rys. 4.7. (a) Średnia liczba dni z maksymalną dobową temperaturą powietrza ≥ 30 °C w 
miesiącach letnich w latach 1991-2013); (b) Różnica pomiędzy ilością dni upalnych 
w lecie w latach 1991-2013, a okresem 1961-1990 (Graczyk i in. 2016). 

 
Dni z ekstremalnie wysoką, czyli przekraczającą 35 stopni Celsjusza 

maksymalną dobową temperaturą powietrza, występują obecnie bardzo 
rzadko. Częściej niż średnio raz na rok notowane są tylko w okolicach Słubic, 
a na przeważającym obszarze Polski są rzadsze niż raz na dwa lata (rys. 4.7a). 
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Na północy i wschodzie kraju tak wysokie temperatury występują co kilka 
lub nawet kilkanaście lat podczas miesięcy letnich uznawanych za 
wyjątkowo upalne.  

W porównaniu z trzydziestoleciem 1961-1991 częstotliwość 
występowania takich temperatur znacznie się zwiększyła. Niemal w całej 
południowo-zachodniej Polsce dni ekstremalnie upalne są obecnie 3- a 
nawet 4-krotnie częstsze. Skalę wzrostu częstotliwości występowania dni 
ekstremalnie upalnych możemy ocenić porównując wartości z rysunków 
4.7a i 4.7b.  

 
(a)                 (b) 

   
 
Rys. 4.8. (a) Średnia liczba dni z maksymalną dobową temperaturą powietrza ≥ 35 °C 
w miesiącach letnich w latach 1991-2013; (b) Różnica pomiędzy ilością dni upalnych 
w lecie w latach 1991-2013 a okresem 1961-1990 (Graczyk i in. 2016). 

 
Wzrastająca liczba dni upalnych w roku wiąże się również ze 

zwiększeniem ich ilości podczas fal upałów. Na Podkarpaciu oraz Dolnym 
Śląsku ich obecna liczba to przeciętnie 5 dni w roku, a na dwóch trzecich 
terytorium Polski przekracza 3 dni w roku (rys. 4.9a). Także w przypadku 
tego indeksu, po 1990 roku nastąpił wyraźny wzrost w porównaniu z 
wcześniej notowanymi wartościami (rys. 4.9b). Niemal w całej Polsce dni 
upalnych podczas fal upałów jest obecnie o co najmniej 50 % więcej, a na 
południu i południowym wschodzie kraju ich liczba uległa co najmniej 
podwojeniu. 
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(a)             (b) 

     
 
Rys. 4.9. (a) Średnia liczba dni z maksymalną dobową temperaturą powietrza ≥ 30 °C 
występujących podczas fal upałów w miesiącach letnich w latach 1991-2013; (b) 
Zmiana ilości dni upalnych w lecie porównaniu z okresem 1961-1990 (Graczyk i in. 
2016).  
 

 
4.5. Zmiany częstotliwości występowania ekstremalnie niskich 
wartości minimalnej dobowej temperatury powietrza 

 
Dni z temperaturą minimalną ≤-10 °C (bardzo mroźne) występują obecnie 
najczęściej na terenach górskich, gdzie ich liczba może dochodzić do średnio 
70 w roku (Kasprowy Wierch). Na pozostałym obszarze kraju ich liczba nie 
przekracza 25 dni w roku, osiągając zbliżoną do tej liczby wartość jedynie 
na wschodzie. Ilość dni bardzo mroźnych spada stopniowo w kierunku 
zachodnim i na zachodzie oraz Wybrzeżu Bałtyku i mieści się w przedziale 
5-10 dni (rys. 4.10a). W latach 1961-1990 dni z minimalną temperaturą 
≤-10 °C były w całej Polsce liczniejsze niż po roku 1990. Spadek ich liczby 
w ostatnich dziesięcioleciach (wyrażony w dniach) był najwyższy tam, gdzie 
występują one najliczniej, a więc w górach i na wschodzie kraju, i dochodził 
do 8 dni w roku (Suwałki, Zakopane). Spadek liczby dni mroźnych, 
wyrażony w procentach, na zachodzie i północnym zachodzie Polski 
przekraczał 30 % i był wyższy, niż na wschodzie kraju (rys. 4.10b). 
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(a)             (b) 

   
Rys. 4.10. (a) Średnia liczba dni w roku z minimalną dobową temperaturą powietrza 
≤-10 °C w latach 1991-2013; (b) Zmiana liczby dni bardzo mroźnych w roku w 
porównaniu z okresem 1961-1990. 

 
Dni z minimalną dobową temperaturą powietrza ≤-15 °C (ekstremalnie 

mroźne) występują w Polsce kilkukrotnie rzadziej niż dni mroźne. 
Miejscami na wybrzeżu Bałtyku są nawet rzadsze niż średnio 1 dzień w 
roku. Ich liczba rośnie, podobnie jak w przypadku dni bardzo mroźnych, w 
kierunku wschodnim, przekraczając średnio 10 dni w roku na krańcach 
wschodnich (rys. 4.11a). W porównaniu do lat 1961-1990, największy 
spadek liczby dni ekstremalnie mroźnych, sięgający 4 dni w roku, wystąpił nie 
tylko na wschodzie kraju, ale także w północnej Wielkopolsce (rys. 4.11b). Na 
niewielkim obszarze południowej Polski w okolicach Opola i Raciborza, 
liczba dni ekstremalnie mroźnych po roku 1990 praktycznie nie zmieniła 
się. 

 
(a)              (b) 

 
Rys. 4.11. (a) Średnia liczba dni w roku z minimalną dobową temperaturą powietrza 
≤-15 °C  w latach 1991-2013; (b) Różnica pomiędzy średnią liczbą dni bardzo 
mroźnych w roku w wieloleciu 1991-2013, a okresem 1961-1990. 
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Rysunek 4.12a przedstawia przestrzenną zmienność długości 
najdłuższego okresu w roku, w którym minimalna dobowa temperatura 
powietrza jest niższa lub równa -10 °C (wyrażoną w dniach). Okresy 
trwające dłużej niż 5 dni, w których każdego kolejnego dnia minimalna 
dobowa temperatura powietrza nie przekracza -10 °C, po 1990 roku 
występowały tylko we wschodniej części kraju, przekraczając 9 dni jedynie 
na Suwalszczyźnie. Podobnie długie fale mrozów występowały w Tatrach. 
W porównaniu do lat 1961-1990, najdłuższy w roku okres dni bardzo 
mroźnych skrócił się o ponad 2 dni tylko na niewielkim obszarze 
wschodniej Polski i w Wielkopolsce. W innych regionach nie obserwowano 
wyraźnego skrócenia tego okresu, a na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku 
nawet nieznacznie się on wydłużył (<1 dnia ) - rys. 4.12b. 

Fale mrozów, podczas których temperatura minimalna przez kilka 
kolejnych dni jest równa lub niższa od -15 °C w zachodniej części Polski, a 
szczególnie nad Bałtykiem, zdarzają się tylko podczas ostrzejszych zim. 
Stąd, wartości średnie roczne tego indeksu termicznego nie przekraczają 
tam trzech, a na wybrzeżu nawet jednego dnia. Z kolei na wschodzie Polski 
i w Tatrach, gdzie przeciętne zimy są wyraźnie ostrzejsze, niemal każdego 
roku (z wyjątkiem łagodnych zim) obserwujemy fale ekstremalnych 
mrozów trwające nawet 4-7 dni (rys. 4.13a). W porównaniu do zim w latach 
1961-1990, fale ekstremalnie niskich temperatur najbardziej skróciły się w 
Tatrach, Wielkopolsce i północno-zachodniej części Polski, jednak zmiana ta 
nie przekroczyła nigdzie średnio jednego dnia w roku. Na pozostałym 
obszarze długość okresu ekstremalnych mrozów skracała się minimalnie 
(0,2 dnia w roku) lub nawet nieznacznie rosła (do około 0,6 dnia w roku), 
por. rys. 4.13b. 
 
(a)               (b) 

     
Rys. 4.12. (a) Najdłuższy okres w roku z minimalną dobową temperaturą powietrza 
≤-10 °C  w latach 1991-2013; (b) Zmiana czasu trwania najdłuższego okresu w roku 
z minimalną dobową temperaturą powietrza ≤-10 °C w porównaniu do lat 1961-
1990.  
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 (a)              (b) 

      
Rys. 4.13. (a) Najdłuższy okres w roku z minimalną dobową temperaturą powietrza 
≤-15 °C w latach 1991-2013; (b) Zmiana czasu trwania najdłuższego okresu w roku 
z minimalną dobową temperaturą powietrza ≤-15 °C w porównaniu do lat 1961-
1990.  
 
 

4.6. Podsumowanie  
 
W ostatnich dekadach w całej Polsce nastąpił wzrost średniej rocznej 
temperatury powietrza. Nie jest on jednakowo duży we wszystkich 
regionach kraju i zawiera się w przedziale od 0,5 do 1,0 °C, najczęściej 
przekraczając 0,7 °C. Klimat Polski charakteryzuje się dużą międzyroczną 
zmiennością temperatur powietrza, co sprawia że mimo ocieplenia nadal 
występują lata wyraźnie chłodniejsze od przeciętnych, choć ma to miejsce 
znacznie rzadziej niż przed rokiem 1991. Biorąc pod uwagę pory roku, 
najbardziej ociepliło się latem i wiosną, głównie za sprawą dużego wzrostu 
średniej temperatury lipca (średnio o 1,52 °C) i kwietnia (średnio o 1,23 °C). 
Najsłabszy wzrost temperatury notowano dla okresu klimatycznej jesieni, 
która obecnie jest tylko nieznacznie cieplejsza (o mniej niż 0,3 °C) niż 
przeciętna jesień w latach 1961-1990. Podczas dwóch jesiennych miesięcy 
- września i listopada - na części stacji wystąpił nawet nieznaczny spadek 
średniej miesięcznej temperatury powietrza. Podobne wyniki otrzymano 
także dla innych krajów Europy np. Austrii (Nemec i in., 2013) i tłumaczono 
je zmianami w częstotliwości występowania pewnych typów cyrkulacji w 
miesiącach jesiennych. 

Ocieplenie w miesiącach letnich znalazło swoje odbicie w bardzo 
wyraźnym zwiększeniu częstotliwości występowania ekstremalnie 
wysokich temperatur. Liczba dni upalnych (z temperaturą maksymalną 
≥ 30 °C) na południu Polski podwoiła się w stosunku do wcześniejszych lat. 
Proporcjonalnie jeszcze wyraźniejszy był wzrost liczby dni ekstremalnie 
upalnych, które są obecnie nawet 4-krotnie częstsze niż przed rokiem 1991. 
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Tak wysokie wartości temperatury, na szczęście, nadal nie zdarzają się 
każdego roku, choć podczas najintensywniejszych fal upałów notuje się 
nawet po kilka dni z tak wysoką temperaturą.  

Cieplejsze stają się także przeciętne zimy, co przekłada się na 
zmniejszenie ilości dni bardzo chłodnych (z temperaturą minimalną ≤-10 °C) 
i ekstremalnie chłodnych (z temperaturą minimalną ≤-15 °C). W dalszym 
ciągu zdarzają się jednak zimy, podczas których występują długie i 
intensywne fale chłodów. W przypadku fal mrozów, w trakcie których 
temperatura podczas kolejnych dni spada nieprzerwanie poniżej -15 °C, nie 
możemy mówić o obserwowanym trendzie wskazującym na skracanie się 
takich okresów na przeważającym obszarze kraju.  
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1  Wstęp 
 

Zbigniew W. Kundzewicz, Øystein Hov i Tomasz Okruszko 
 
 

Obszar tematyczny zmian klimatu oraz ich konsekwencji, uznany za bardzo 
ważny w Norwegii i wielu krajach Unii Europejskiej, w Polsce na ogół nie ma 
porównywalnego statusu w publicznym dyskursie. Polacy są świadomi 
zmian klimatu, ale kwestia ta nie jest powszechnie uznawana za priorytet. 
Obserwowane skutki zmian klimatycznych w kraju nie są dramatyczne, a 
ich interpretacja jest złożona, istotnych jest bowiem wiele czynników. 
Połączenie dużej naturalnej zmienności zjawisk hydro-meteorologicznych 
oraz dużej niepewności w projekcjach na przyszłość, utrudnia publiczną 
dyskusję. Często zadawane pytanie dotyczy „wiary” lub „niewiary” w 
zmiany klimatu. W związku z tym zagadnienie zmian klimatu nie jest 
traktowane tak poważnie, jak na to zasługuje. Jeszcze silniej kwestionowana 
jest polityka łagodzenia zmian klimatu. Publiczne postrzeganie tej kwestii 
wynika z dobrze ugruntowanej mądrości, że „Polska siedzi na węglu". 
Historycznie biorąc, emisja dwutlenku węgla w Polsce była zawsze wysoka, 
a emisja na jednostkę PKB jest nadal znacznie wyższa niż w większości 
krajów UE i w Norwegii. Nie ulega wątpliwości, że stopniowo Polska musi 
„odwęglić” sektor energetyczny. Jednak wprowadzenie wysokiego podatku 
węglowego i ryzyko tzw. „wycieku emisji” (tzn. przeniesienia produkcji i 
emisji do krajów na wschód od Polski, co oznaczałoby utratę miejsc pracy w 
Polsce na rzecz krajów, które nie uczestniczą w takich działaniach 
fiskalnych) są powodem poważnych obaw w naszym kraju. W skrócie, 
„niewygodna prawda” w sensie Gore’a (Gore, 2006) jest szczególnie 
niewygodna w Polsce. Obydwa kraje, Polska i Norwegia, są potentatami w 
produkcji paliw kopalnych. W obydwu istnieje dość silna grupa sceptyków. 
Jednak decydenci i media w obu przypadkach przyjmują różne postawy 
wobec zmian klimatu i polityki klimatycznej. 

Niniejsza książka, poświęcona zmianom klimatu i ich konsekwencjom w 
wybranych sektorach w Polsce, zawiera przegląd wyników projektu CHASE-PL 
(„Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce”), 
realizowanego w latach 2014-2017 w ramach Polsko-Norweskiej 
Współpracy Badawczej. Projekt CHASE-PL został dobrze dostosowany do 
ogólnych celów Programu, który, z założenia, ma przyczynić się do 
zmniejszenia nierówności gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienia 
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dwustronnych stosunków między Norwegią i Polską poprzez wkład 
finansowy w priorytetowych dziedzinach, jak np. badania naukowe. Projekt 
CHASE-PL miał na celu zapewnienie istotnego intelektualnego wsparcia dla 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich niekorzystnym wpływom, 
przyczyniając się tym samym do trwałego rozwoju gospodarczego i ochrony 
środowiska. Oprócz obecnej książki, opublikowanej w języku angielskim i 
polskim, wyniki projektu zostały również przedstawione w artykułach 
naukowych w pierwszorzędnych czasopismach z listy ISI. 

Niniejsza publikacja składa się z pięciu części, które z kolei składają się z 
szesnastu rozdziałów. Część pierwsza, tworząca tło, zawiera trzy rozdziały. 
Po obecnym wprowadzeniu pojawiają się rozdziały – drugi i trzeci – 
poświęcone zmianom klimatycznym w wielkiej skali, jak również 
konsekwencjom zmian klimatu i adaptacji do nich (odpowiednio 
Kundzewicz, 2017a i 2017b). 

Przed analizą konsekwencji zmian klimatu i związanych z nimi zagrożeń 
(w części czwartej), skorzystano z osiągnięć nauki o klimacie, która pozwala 
wykryć zmiany klimatu (część druga) oraz generować projekcje dotyczące 
klimatu na przyszłość (część trzecia). 

Część druga książki, poświęcona obserwacjom zmian klimatu w Polsce, 
składa się z trzech rozdziałów. W rozdziałach odpowiednio - czwartym, 
piątym i szóstym, Graczyk i in. (2017a) przedstawili zaobserwowane 
zmiany temperatury, Pińskwar i in. (2017) - zmiany opadu, a Szwed i in. 
(2017) - zmiany pokrywy śnieżnej. 

Następnie, w części trzeciej, w której przygotowaniu prym wiedli 
norwescy eksperci, przedstawiono projekcje przyszłych zmian klimatu dla 
Polski i porównano je z okresem referencyjnym. W rozdziałach siódmym i 
ósmym, Mezghani i in. (2017a i 2017b) przedstawili projekcje zmian 
temperatury, opadu i pokrywy śnieżnej dla dwóch horyzontów czasowych i 
dla dwóch scenariuszy, a także omówili metodykę prognoz. 

W niniejszej publikacji przedstawiono analizę wpływu wielkoskalowych 
zmian klimatu w dorzeczach dwóch wielkich rzek - Wisły i Odry 
(pokrywających 88 % terytorium Polski), w których rozważano wpływ na 
zasoby wodne, biota i agrosystemy. Jest to duże i pionierskie zadanie, 
ponieważ dotychczas w Polsce nie prowadzono modelowania całych 
dorzeczy Wisły i Odry. Cel osiągnięto w następujących etapach: 
wielopunktowa kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego SWAT, 
identyfikacja potrzeb wodnych ekosystemów rzecznych i nadbrzeżnych, 
oraz określenie wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy i produkcję 
rolną. W odniesieniu do projekcji dla ekosystemów rzecznych i terenów 
podmokłych, przeprowadzono ocenę konsekwencji zmian klimatu za 
pomocą wskaźników. Ponadto, dla dwóch zlewni nizinnych średniej 
wielkości (w dorzeczach Wisły i Odry) -  Górnej Narwi i Baryczy, dokonano 
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kalibracji modelu mezoskalowego, który wykorzystano do oceny jakości 
wód. 

Część czwarta składa się z pięciu rozdziałów, w których poruszane są 
kwestie wpływu zmian klimatycznych na wybrane sektory w Polsce. W 
rozdziale dziewiątym, Piniewski i in. (2017a) omówili wpływ zmian 
klimatycznych na zasoby wodne. Wpływ na ilość wody określono dla 
dorzeczy Wisły i Odry, a wpływ na jakość wody - dla dorzeczy Baryczy i 
Górnej Narwi. Natomiast w rozdziale dziesiątym, Okruszko i in. (2017) 
przedstawili projekcje wpływu zmian klimatu na środowisko wodne i 
tereny podmokłe w Polsce. Dwa kolejne rozdziały poświęcone są wpływowi 
zmian klimatu na polski sektor rolny. W rozdziale 11, Kundzewicz i Kozyra 
(2017) omówili ogólnie konsekwencje zmian klimatu dla polskiego 
rolnictwa, a w rozdziale 12, Piniewski i in. (2017b) przedstawili modelowe 
prognozy wpływu zmian klimatu na uprawy wiosenne do horyzontu 
czasowego roku 2050. Te cztery rozdziały ujawniają znaczną zmianę 
przyszłych warunków abiotycznych, które mogą przekształcić 
funkcjonowanie ekosystemów i agrosystemów na terytorium Polski. W 
ostatnim (13) rozdziale czwartej części, Graczyk i in. (2017b) zbadali wpływ 
fal upałów na ludzką śmiertelność w dużych polskich miastach. 

Analiza zmian klimatu i ich konsekwencji byłaby niekompletna bez 
uwzględnienia niepewności, które są wszechobecne – zarówno w 
obserwacjach, interpretacji, jak i prognozach. Trzy związane z tym 
zagadnienia to: identyfikacja źródeł niepewności, kwantyfikacja elementów 
niepewności i opracowanie ram redukcji niepewności. Przedstawieniem 
niepewności oraz percepcji zajęto się w ostatniej, piątej części niniejszej 
książki. W rozdziale 14, Kundzewicz i in. (2017c) rozważali niepewność 
dotyczącą zmian klimatu i polityki łagodzenia tychże zmian. Następnie, w 
rozdziale 15, Kundzewicz i in. (2017a) omówili percepcję zmian 
klimatycznych i ich konsekwencji w Polsce i Norwegii. Na koniec, 
Kundzewicz i in. (2017b) przedstawili wyzwania związane z rozwojem 
krajowych serwisów klimatycznych w Polsce i w Norwegii. 

Książka, a także sam projekt CHASE-PL, łączą mocne strony obu krajów 
uczestniczących w projekcie. Skorzystano z norweskich doświadczeń 
dotyczących nauki o klimacie oraz z polskich – w dziedzinie nauki o 
konsekwencjach klimatu. Norwescy eksperci dostarczyli wspólne 
fundamenty klimatyczne, tworząc skalowane projekcje, podczas gdy polscy 
eksperci odegrali rolę lidera w analizie skutków zmian klimatu. 
Wartościowy wkład wnieśli także współautorzy spoza projektu. 

Redaktorzy i autorzy niniejszej pozycji są przekonani, że przedstawiony 
materiał przyczyni się w znaczący sposób do zwiększenia zrozumienia 
konsekwencji zmian klimatycznych w wybranych sektorach w Polsce. 
Książka prezentuje aktualny stan wiedzy w dziedzinie wykrywania zmian w 
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obserwowanych seriach czasowych zmiennych klimatycznych, projekcje 
zmian klimatu i ich konsekwencji oraz interpretację niepewności. 

Projekt CHASE-PL umożliwił opracowanie interaktywnego systemu 
mapowania sieciowego (climateimpact.sggw.pl), umożliwiającego 
zainteresowanym wykorzystanie wyników projektu w swoich własnych 
badaniach dotyczących zmian klimatu, a także redukcję istniejącej luki 
dotyczącej informacji na temat konsekwencji zmian klimatu wśród 
decydentów, interesariuszy oraz szerokiego społeczeństwa Polski. Jesteśmy 
głęboko przekonani, że swobodny i łatwy dostęp do przetworzonych 
danych historycznych oraz projekcji hydro-klimatycznych umożliwiają 
krytyczne porównanie różnych podejść do oceny skutków zmiany klimatu. 
Wnioski wyciągnięte z takich badań mogą pomóc w zwiększeniu 
świadomości o znaczeniu zmian klimatu i ich konsekwencji oraz w 
określeniu możliwych strategii adaptacyjnych. 

Można zauważyć historyczne, dyscyplinarne „rozłączenie” pomiędzy - z 
jednej strony - badaczami zintegrowanego cyklu wodnego, dokonującymi 
oceny i modelowania zasobów wodnych, a z drugiej strony - ekspertami 
tworzącymi ramy modelowania klimatu. Projekt CHASE-PL i niniejsza 
książka pozwalają na zbliżenie stanowisk tych dość odległych społeczności. 
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6.1. Wprowadzenie 
 
Zjawisko ocieplenia klimatu obserwujemy niemal na całej powierzchni 
Ziemi. Wzrost temperatury w wielu miejscach jest bezprecedensowy na 
przestrzeni skali czasowej od dziesięcioleci do tysiącleci. Globalnym 
zmianom temperatury towarzyszą zmiany w innych elementach 
środowiska. Ważnym zjawiskiem jest topienie się kriosfery - lądolody 
Grenlandii i Antarktyki tracą masę, lodowce górskie systematycznie się 
kurczą, a lód na Morzu Arktycznym i wiosenna pokrywa śnieżna na Półkuli 
Północnej zmniejszają swój obszar (IPCC, 2013). Istnieją wyraźne dowody, 
że w ostatnich dziesięcioleciach pokrywa śnieżna zmniejszyła się już w skali 
półkuli w odpowiedzi na ocieplenie. Oznacza to, że wzrost temperatury ma 
wpływ na zmniejszenie pokrywy śnieżnej poprzez zmniejszenie udziału 
opadów śniegu w całkowitym opadzie atmosferycznym oraz przyspieszenie 
tempa topnienia śniegu. 

Aby powstała pokrywa śnieżna musi współdziałać wiele elementów i 
czynników klimatycznych, takich jak cyrkulacja atmosferyczna, 
temperatura powietrza, opady atmosferyczne w odpowiedniej ilości i fazie, 
wiatr, promieniowanie słoneczne, nasłonecznienie, itp. Pokrywa śnieżna 
odgrywa kluczową rolę w systemach środowiskowych i społeczno-
ekonomicznych. Z klimatycznego punktu widzenia, pełni funkcję izolatora 
termicznego pomiędzy atmosferą a podłożem, łagodząc ekstremalne niskie 
temperatury powierzchni gruntu. Jej wystąpienie ma zasadnicze znaczenie 
dla zasobów wodnych, poprzez zawartość wody w śniegu. Działając jako 
sezonowy zbiornik wody, pokrywa śnieżna również zdecydowanie zmienia 
cykl hydrologiczny. Wcześniejsze topnienie śniegu zimą lub wiosną 
powoduje wcześniejsze wysychanie gruntu, a przez to zwiększające się 
prawdopodobieństwo wystąpienia suszy w lecie. Topnienie śniegu odgrywa 
ważną rolę w reżimie hydrologicznym i w cyklu hydrologicznym rzeki. 
Reżim hydrologiczny jest ściśle powiązany z sezonowymi zmianami 
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klimatu. W Polsce ilości opadów i parowania są czynnikami kontrolującymi 
reżim hydrologiczny w cieplejszej połowie roku, podczas gdy opady (śniegu 
i deszczu) oraz temperatury powietrza są istotnymi czynnikami w 
chłodniejszej połowie roku. Pokrywa śnieżna może również wpływać na 
wiele działań człowieka, np.: rolnictwo, produkcję energii lub transport. I 
tak, pokrywa śnieżna ułatwia przetrwanie zbożom ozimym, chroniąc je 
przed uszkodzeniami mrozowymi podczas miesięcy zimowych. 
Hydroelektrownie i produkcja energii są również w dużej mierze zależne i 
wrażliwe na zmiany w czasie i grubości zalegania pokrywy śnieżnej. Obfite 
opady śniegu (w rezultacie - gruba pokrywa śnieżna) mogą spowodować 
zagrożenia dla transportu oraz problemy komunikacyjne. Wreszcie, 
pokrywa śnieżna jest bardzo ważna w sporcie i rekreacji (jazda na nartach, 
sankach, spacery), a także dla estetyki i tradycji (np. białe święta Bożego 
Narodzenia). 

Poszukiwanie zmian charakterystyk pokrywy śnieżnej wymaga 
zbadania możliwie długich szeregów czasowych danych obserwacyjnych. 
Pokrywa śnieżna w Polsce i ogólnie na obszarach Niżu Europejskiego, jest 
zdominowana przez silną zmienność zarówno podczas danego sezonu 
zimowego, jak i między poszczególnymi sezonami. Zmienność pokrywy 
śnieżnej z roku na rok jest związana z ogólną zimową zmiennością 
klimatyczną. Zmienność w trakcie sezonu oznacza występowanie bardzo 
zimnych okresów na przemian z łagodnymi, a przez to występowanie 
krótko- lub długotrwałej pokrywy śnieżnej (Bednorz, 2013;. Falarz, 2004; 
Szwed i in., 2017). Inne badania naukowe wskazują również na dużą 
zmienność między poszczególnymi zimami i brak wyraźnych, statystycznie 
istotnych trendów w grubości pokrywy śnieżnej w dłuższym okresie 
(Brown i Petkova, 2007; Czarnecka, 2012; etc.). Niektórzy autorzy, jak 
Falarz (2004), Nowosad i Bartoszek (2007) oraz Czarnecka (2012), 
zauważyli z kolei niewielką tendencję spadkową takich cech pokrywy 
śnieżnej jak liczba dni z pokrywą śnieżną i grubość pokrywy w Polsce w 
drugiej połowie XX wieku, ale zmiany te nie zostały wykryte dla dłuższego 
okresu czasu. Zauważono tendencję do występowania mało-śnieżnych zim 
w wieloletnich ciągach (np. Jaagus, 1997; Niedźwiecki, 1998). Wśród zim o 
szczególnie obfitych opadach śniegu były następujące: 1970 (czyli od 
grudnia 1969 do lutego 1970), 1979 i 2010, podczas gdy wybitnie 
bezśnieżne zimy zanotowano w latach 1949, 1930 i 2008 (por. Hejduk i 
Hejduk, 2014). 
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6.2. Dane i metodyka 
 
W niniejszej pracy dokonano analizy dziennych grubości pokrywy śnieżnej 
w 43 stacjach meteorologicznych w Polsce. Analiza dotyczy zasadniczo 
okresu od 1 października 1951 (38 stacji meteorologicznych) do 31 grudnia 
2013. Dla 5 stacji ciągi danych obserwacyjnych są krótsze. W Rzeszowie 
dane rozpoczynają się w 1952 roku, w Nowym Sączu i Lesku - w 1954 roku, 
w Terespolu - w 1955 roku, a w Lesznie, szereg czasowy danych jest 
najkrótszy - obserwacje rozpoczęły się w 1958 roku. Stacje meteorologiczne, 
które ujęto w niniejszym opracowaniu, przedstawiono na rys. 6.1. 
 

 
Rys. 6.1. Stacje meteorologiczne analizowane w niniejszej pracy. 

 
Chociaż w klimatologii 60-letni okres analizy uznaje się za wystarczający 

do opisania parametrów klimatu, to rozważenie dłuższych szeregów 
czasowych umożliwia lepszą ocenę zmian w czasie. Autorzy niniejszego 
opracowania dokonali więc dodatkowo analizy unikalnych danych 
dobowych grubości pokrywy śnieżnej na stacji meteorologicznej w 
Poczdamie (Niemcy), gdzie dostępna jest bardzo długa seria obserwacji o 
dobrej jakości. Na tej stacji istnieje nieprzerwany szereg obserwacji od 1 
stycznia 1893 roku do dnia dzisiejszego. Stacja poczdamska jest 
reprezentatywna dla Niżu Środkowoeuropejskiego, więc może również 
dostarczyć cennych informacji, które odnoszą się, niemal w tym samym 
stopniu, do obszaru Niżu Polskiego. 

Na podstawie szeregu czasowego dziennych grubości pokrywy śnieżnej, 
oszacowano następujące charakterystyki pokrywy: 

˗ średnia grubość pokrywy śnieżnej dla każdego miesiąca sezonu 
śnieżnego (od października do kwietnia) w cm; 

˗ średnia grubość pokrywy śnieżnej zimą (grudzień – styczeń - luty) w 
cm; 
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˗ liczba dni z pokrywą śnieżną podczas każdej zimy oraz średnia liczba 
dni z pokrywą śnieżną podczas zimy; 

˗ liczba dni z pokrywą śnieżną w sezonie śnieżnym (od początku 
października do końca kwietnia); 

˗ pierwszy dzień z pokrywą śnieżną w czasie każdej zimy oraz średni 
termin pojawienia się pokrywy śnieżnej w okresie zimowym; 

˗ ostatni dzień z pokrywą śnieżną w czasie każdej zimy i średni termin 
zaniku pokrywy śnieżnej w okresie zimowym. 

Do opisu zmian czasowych charakterystyk pokrywy śnieżnej na każdej 
stacji zastosowano: 

˗ porównanie charakterystyk dla okresów 1952-1990 i 1991-2013; 
˗ test nieparametryczny Manna-Kendalla oraz regresję liniową; 
˗ średnią roczną zmianę parametru dla całego analizowanego okresu. 
Oprócz wykrywania trendów w całym analizowanym okresie 1952-

2013, badano różnice między wartościami charakterystyk pokrywy w 
dwóch okresach, a mianowicie: 1952-1990 i 1991-2013. Autorzy zdają 
sobie sprawę z dysproporcji w długości analizowanych podokresów (38 lat 
i 23 lata), jednak po wstępnej analizie danych okazało się, że po roku 1990 
znacząco zmieniły się badane cechy pokrywy śnieżnej. W związku z tym, dla 
celów niniejszego opracowania, autorzy zdecydowali się na taki 
niesymetryczny podział szeregu czasowego danych. W celu wykrycia 
istniejących zmian użyto oprogramowania Hydrospect 2.0 (Radziejewski i 
Kundzewicz, 2000). Aby opisać przestrzenną zmienność cech pokrywy 
śnieżnej wykorzystano platformę GIS-Idrisi. Do interpolacji przestrzennych 
zastosowano metodę krigingu. 
 
 
6.3. Wyniki 
 
6.3.1. Średnia grubość pokrywy śnieżnej  
 
Średnia grubość pokrywy śnieżnej w zimie w okresie 1952-1990 w Polsce 
(z wyjątkiem obszarów górskich, gdzie głębokość pokrywy śnieżnej jest 
znacznie wyższa) wahała się od 2,5 do 12,9 cm, natomiast w okresie 1991-
2013 była mniejsza i wynosiła od 1,7 do 9,7 cm. Najniższa średnia grubość 
pokrywy śnieżnej jest charakterystyczna dla zachodniej części nizinnej 
Polski (najniższe wartości w Słubicach), zaś najwyższa - dla części 
północno-wschodniej (Suwalszczyzna). Porównując okresy 1952-1990 i 
1991-2013, można wysnuć wniosek, że ten wcześniejszy był bardziej 
śnieżny (jeśli brać pod uwagę średnią grubość pokrywy śnieżnej) w 38 
spośród 43 stacji. Przestrzenną zmienność zaprezentowano na rysunkach 
6.2a oraz 6.2b. Jednakże, stosując statystykę Manna-Kendalla, nie wykryto 
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żadnej znaczącej tendencji na poziomie 5 % w latach 1952-2013 dla 
większości kraju. 
 

a)                   1952-1990  b)                  1991-2013 

 

 

 
Rys. 6.2. Średnia grubość pokrywy śnieżnej [cm] w zimie w Polsce w latach: (a) 1952 - 1990 
i (b) 1991-2013. 

 

 
Rys. 6.3. Czasowe zmiany średniej grubości pokrywy śnieżnej w zimie w Polsce w 
okresie 1952-2013 wyrażone przez wielkość zmiany na rok oraz istotność 
statystyczną. Roczną zmianę oraz istotność statystyczną ustalono przy pomocy 
pakietu Hydrospect, na podstawie regresji liniowej. 

 
Po roku 1980 zaobserwowano długą serię lat z bardzo cienką pokrywą 

śnieżną (w tym cały okres 20-letni 1988-2007 ze średnią grubością 
pokrywy w zimie poniżej 5 cm). Jednak ostatnio pojawiły się także bardzo 
śnieżne zimy (z większą od średniej wieloletniej grubością pokrywy 
śnieżnej).  
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Zmienność przestrzenną czasowych zmian średniej grubości pokrywy 
śnieżnej w zimie w  latach 1952-2013 przedstawiono na rys. 6.3. Zmienność 
jest przedstawiona poprzez nachylenie regresji liniowej (szybkość zmian w 
jednostce czasu), mierzona w mm/rok. Nie jest łatwo zinterpretować 
przestrzenną zmienność tego parametru, gdyż wartość zmiany w ciągu roku 
jest dodatnia w niektórych miejscach, a ujemna w innych. Wydaje się, że na 
wschodzie można zanotować więcej stacji ze spadkami średniej grubości 
pokrywy śnieżnej w analizowanym okresie. Jednak zdecydowana większość 
z tych zmian nie jest statystycznie istotna na poziomie 5 %. 
 
6.3.2. Liczba dni z pokrywą śnieżną 
 
Generalnie, średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w Polsce wzrasta z 
zachodu na wschód (północny wschód). Średnio podczas zimy w okresie 
1952-1990 wahała się od 34 dni w Szczecinie i Słubicach do 69 w 
Suwałkach, przy średniej wartości dla Polski - 49 dni. Średnia liczba dni z 
pokrywą śnieżną zimą zmniejsza się w czasie. W cieplejszym okresie 1991-
2013 pokrywa śnieżna zalegała średnio od 23 do 61 dni (w tych samych 
lokalizacjach), a średni czas zalegania pokrywy dla Polski wynosił 44 dni (5 
dni mniej w stosunku do wcześniejszego okresu), patrz rysunki 6.4a oraz 
6.4b. Jeszcze wyższe wartości są notowane w górach, gdzie pokrywa śnieżna 
pozostaje, z reguły, przez całą zimę. 

Jeśli brać pod uwagę cały okres śnieżny, w tym miesiące nie-zimowe 
(październik, listopad, marzec i kwiecień), to średnia liczba dni z pokrywą 
śnieżną w Polsce (nie licząc stacji górskich) wzrasta do 63 i 57 dni, 
odpowiednio, w okresie 1952-1990 i 1991-2013. Oznacza to, że przed i po 
zimie, pokrywa śnieżna utrzymuje się dodatkowo przez okres dwóch 
tygodni. Najmniej dodatkowych dni z pokrywą obserwuje się w zachodniej 
i północno-zachodniej części Polski, podczas gdy najwięcej - na obszarach 
wyżynnych w południowej Polsce i na północnym - wschodzie. W górach, 
liczba dni z pokrywą śnieżną jest znacznie wyższa - niemal podwaja się w 
porównaniu do okresu zimy. 

Istnieje duża zmienność liczby dni z pokrywą śnieżną w okresie dla 
którego przeprowadzono analizę (1952-2013). Przykładowo, zima 1970 
roku była najbardziej śnieżna pod względem liczby dni z pokrywą śnieżną 
na 32 z 43 stacji. Nawet jeśli odnotowano na niektórych obszarach 
zmniejszenie liczby dni z pokrywą śnieżną w zimie w badanym okresie, to 
zmiany te nie są znaczące na poziomie 5 % dla większości kraju. Mniejsze 
zmiany odnotowano w południowej części Polski (rys. 6.5). 
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a)                   1952-1990         b)                  1991-2013 

 

 

 
Rys. 6.4. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną zimą w Polsce w latach: (a) 1952-
1990 i (b) 1991-2013. 

 
 

 
Rys. 6.5. Czasowe zmiany średniej liczby dni z pokrywą śnieżną w zimie w Polsce w 
okresie 1952-2013, wyrażone przez wielkość zmiany na rok oraz istotność 
statystyczną. Roczną zmianę oraz istotność statystyczną ustalono przy pomocy 
pakietu Hydrospect na podstawie regresji liniowej. 
 

6.3.3. Początek sezonu śnieżnego 
 
W całym okresie analizy (1952-2013) na stacjach górskich pokrywa śnieżna 
pojawiła się już w październiku, a kilkakrotnie została odnotowana w dniu 
1 października. Ponieważ właśnie 1 października jest pierwszym dniem 
rozpoczynającym coroczne zbieranie danych dotyczących pokrywy 
śnieżnej, mogła ona pojawić się wcześniej – we wrześniu. W pozostałej 
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części kraju, pokrywa śnieżna najwcześniej pojawia się na wschodzie (i 
południowym wschodzie), podczas gdy w zachodniej i północno-zachodniej 
części (Pobrzeże Bałtyku) - pojawia się najpóźniej. Porównując daty 
pierwszego pojawienia się pokrywy śnieżnej w okresach 1952-1990 i 1991-
2013, można wyciągnąć wniosek, że z czasem opóźnia się początek sezonu z 
pokrywą śnieżną (rys. 6.6). Jednak średni dla Polski dzień wystąpienia 
pokrywy śnieżnej w sezonie zimowym jest prawie taki sam dla obu 
analizowanych okresów, a mianowicie 25 i 26 listopada. W całym 
analizowanym okresie nie stwierdzono jednak żadnej wyraźnej tendencji w 
pierwszym dniu wystąpienia pokrywy śnieżnej w Polsce. Pojawienie się 
pokrywy śnieżnej jest wyraźnie zależne od miejsca i czasu, a 
międzyregionalna zmienność roczna jest bardzo silna. 
 
a)                  1952-1990  b)                 1991-2013 

 

 

 
Rys. 6.6. Pierwszy dzień pokrywy śnieżnej w Polsce w latach: (a) 1952-1990 i (b) 
1991-2013. 
 

Z wyjątkiem obszarów górskich, najwcześniejszy początek sezonu 
śnieżnego (sezonu z pokrywą śnieżną) miał miejsce 3 października 1973 
roku w Nowym Sączu, a najpóźniejszy w dniu 24 lutego 1988 roku w 
Szczecinie (co oznacza, że nie było pokrywy śnieżnej przez niemal całą 
zimę). 
 
6.3.4. Koniec sezonu śnieżnego 
 
Generalnie, pokrywa śnieżna utrzymuje się najdłużej we wschodniej i 
południowej części Polski, natomiast w części północno-zachodniej zanika 
najwcześniej. W latach 1952-1990, z wyjątkiem obszarów górskich, sezon z 
pokrywą śnieżną kończył się średnio między 12 marca w Szczecinie, a 10 
kwietnia w Bielsku-Białej, natomiast w cieplejszym okresie 1991-2013 - 
pomiędzy 9 marca w Szczecinie, a 6 kwietnia w Bielsko-Białej i Lesku, czyli 
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kilka dni wcześniej. Na terenach górskich i podgórskich, pokrywa śnieżna 
zalega dłużej i może nie zniknąć nawet do 30 kwietnia. Porównanie 
terminów zaniku pokrywy śnieżnej w okresach 1952-1990 i 1991-2013 
przedstawiono na rys. 6.7. W okresie 1991-2013 pokrywa śnieżna zalegała 
krócej, a ostatni dzień z jej występowaniem był obserwowany w niektórych 
regionach (zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju) kilka dni 
wcześniej niż w pierwszym badanym okresie, ale wyraźnej tendencji dla 
całej Polski nie wykryto. 
 
a)                  1952-1990   b)                 1991-2013 

 

 

 
Rys. 6.7. Ostatni dzień z pokrywą śnieżną w Polsce w latach: (a) 1952-1990 i (b) 
1991-2013. 

 
Podobnie jak pierwszy dzień z pokrywą śnieżną w sezonie zimowym, 

także ostatni dzień jest mocno zależny od miejsca i czasu, a jego coroczna 
zmienność jest bardzo silna. Na przykład w nizinnej części Polski, w Zielonej 
Górze, śnieg nie zniknął do końca kwietnia w roku 1985, a w Łodzi w roku 
1962. Natomiast najwcześniej pokrywa śnieżna zanikła w Szczecinie - 22 
listopada 1989 roku, i przez całą zimę już tam nie występowała. 
 
 
6.4. Pokrywa śnieżna w Poczdamie 
 
Dane obserwacyjne dziennej grubości pokrywy śnieżnej w Poczdamie 
(Niemcy) są dostępne w nieprzerwanej serii od 1 stycznia 1893 do chwili 
obecnej. Dodanie tak długiej serii danych do naszych badań, miało w 
założeniu, rzucić więcej światła na długookresowe zmiany w pokrywie 
śnieżnej. Niestety wyniki okazały się być bardzo trudne do interpretacji, 
ponieważ pokrywa śnieżna obserwowana w Poczdamie charakteryzuje się 
silną zmiennością zarówno w ciągu jednego sezonu, jak i między kolejnymi 
sezonami zimowymi. Intuicyjnie wydaje się, że wzrost temperatury 
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powinien opóźnić pierwszy dzień wystąpienia pokrywy śnieżnej i 
przyspieszyć ostatni, a także przyspieszyć roztopy. Grubość pokrywy 
powinna być coraz mniejsza, i powinna zalegać krócej. Jednak nie 
stwierdzono tak oczywistych i jednoznacznych sygnałów. Daty pojawiania 
się i zanikania pokrywy śnieżnej w Poczdamie nie wykazują tendencji do 
opóźnienia czy przyspieszania, średnia jej grubość w zimie, jak również 
okres zalegania (opisany liczbą dni z pokrywą śnieżną) nie mają tendencji 
do zmniejszania się. Stwierdzono jedynie, że zimą w Poczdamie ilość 
opadów nieznacznie wzrosła, ale udział opadów śniegu w całkowitej sumie 
różni się znacznie pomiędzy sezonami zimowymi i wydaje się zmniejszać w 
czasie. Jednocześnie średnia wysokość opadów w dni, w których wystąpił 
opad, znacznie wzrosła. Można to interpretować jako pojawienie się 
obfitych opadów (w postaci deszczu) w okresie zimowym (Szwed i in., 
2016). 
 
 
6.5. Uwagi końcowe 
 
Niniejszy rozdział analizuje zmienność charakterystyk pokrywy śnieżnej 
(grubość, liczbę dni z pokrywą śnieżną oraz daty początku i końca jej 
zalegania) w Polsce. Zaobserwowane charakterystyki pokrywy śnieżnej są 
skomplikowane i zdominowane przez silną zmienność w ciągu jednej zimy, 
jak również między poszczególnymi sezonami zimowymi. Uzyskane wyniki 
są zbieżne z wynikami innych badań naukowych, które również 
wykazywały dużą zmienność między poszczególnymi sezonami, np. Falarz 
(2004), Nowosad i Bartoszek (2007), Czarnecka (2012) oraz Hejduk i 
Hejduk (2014). 

Nie wykryto żadnej statystycznie istotnej tendencji w grubości pokrywy 
śnieżnej, liczbie dni z pokrywą w zimie, oraz dacie jej pojawiania się i 
zanikania. Jednak w większości przypadków, regresje liniowe dla szeregów 
czasowych tych cech pokrywy śnieżnej, mają nachylenie odpowiadające jej 
kurczeniu się. 

Niemniej, porównanie charakterystyk pokrywy śnieżnej w dwóch 
okresach: 1952-1990 oraz 1991-2013 pozwala stwierdzić, że: 

˗ wcześniejszy okres był bardziej śnieżny pod względem średniej 
grubości pokrywy; 

˗ średnia liczba dni z pokrywą w zimie zmniejsza się w czasie;  
˗ data pojawienia się pokrywy śnieżnej jest silnie zależna od miejsca i 

czasu, i dla obu analizowanych okresów jest prawie taka sama; 
˗ ostatnio sezon śnieżny kończy się kilka dni wcześniej, zwłaszcza w 

północno-wschodniej części kraju. 
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7.1. Wprowadzenie 
 
Wykorzystując ogólne modele cyrkulacji atmosfery (z uwzględnieniem 
oceanów), globalna społeczność naukowców uzyskała wyniki uważane za 
podstawowe źródło informacji o przyszłych zmianach klimatu. Istnieje 
jednak luka pomiędzy przestrzenną rozdzielczością wyników symulacji za 
pomocą globalnego modelu klimatycznego, a wymogiem punktowej skali 
większości badań dotyczących konsekwencji zmian klimatu. Dlatego w celu 
eliminacji problemów dotyczących niedopasowania rozdzielczości do 
końcowych użytkowników wykorzystuje się techniki skalowania w dół: 
empiryczno-statystyczne (ESD) i dynamiczne skalowanie w dół (DD). 

W Polsce prognozom zmian klimatycznych poświęcono stosunkowo 
niewiele badań. Na przykład, prognozy klimatyczne pochodzące z projektu 
ENSEMBLES (van der Linden i Mitchell, 2009) były podstawą do badań 
wpływu zmian klimatycznych na różne sektory (rolnictwo, zasoby wodne i 
zdrowie) w Europie. Szwed i in. (2010) dokonali na ich podstawie oceny 
sześciu regionalnych symulacji modelu klimatu według scenariusza SRES-A2 
i wskazali na możliwość wystąpienia niekorzystnych zmian również w 
klimacie Polski. Można przykładowo oczekiwać zwiększonej częstotliwości 
zdarzeń ekstremalnych, zmniejszenia plonów i zwiększonego deficytu wody 
w okresie letnim. W projekcie „KLIMADA”, w celu estymacji zmian 
charakterystyk klimatu w dwóch przyszłych horyzontach czasowych - 
niedalekiej przyszłości (2021-2050) i dalekiej przyszłości (2071-2100), 
projekcje ENSEMBLES zostały dodatkowo ulepszone przez redukcję 
obciążenia (http://klimada.mos.gov.pl/en/) w ramach Polskiej Narodowej 
Strategii Adaptacyjnej do Zmian Klimatu (NAS, 2020). Rezultaty tego 
ostatniego projektu wykazywały znaczący wzrost mediany temperatury, a 
także dość niepewny wzrost opadów w okresie zimowym i niewielkie 
zmniejszenie opadów w okresie letnim. Piotrowski i Jędruszkiewicz (2013) 
ocenili zmienność przestrzenną temperatury zimowej w Polsce na bliską 
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przyszłość (2021-2050), w oparciu o trzy regionalne modele klimatyczne w 
ramach scenariusza SRES-A1B. 

W Polsce przeprowadzono nieliczne badania w oparciu o najnowsze 
generacje modeli klimatu, wykorzystując wyniki piątej fazy projektu 
porównującego sprzężone modele (CMIP5) i europejskiej skoordynowanej 
inicjatywy dotyczącej skalowania w dół (EURO-CORDEX). Romanowicz i in. 
(2016) wykorzystali projekcje temperatury i opadu (siedem kombinacji 
GCM-RCM z zasobów EURO-CORDEX dla dziesięciu polskich zlewni) i 
stwierdzili, że projekcje przy założeniu scenariusza RCP4.5 zgadzają się co 
do wzrostu opadów do 15 % i ocieplenia do 2 °C pod koniec XXI wieku. 
Pluntke i in. (2016) zastosowali statystyczny model skalowania w dół do 
generowania prognoz temperatury i opadów z wyników dwóch globalnych 
modeli klimatycznych dla trzech różnych scenariuszy emisji (RCP2.6, 
RCP8.5 i SRES-A1B) dla południowo-zachodniej części Polski i wschodniej 
Saksonii. Wskazywali na przyspieszenie zmian pod koniec XXI wieku, co 
doprowadzi do negatywnych konsekwencji, szczególnie według 
scenariuszy SRES-A1B i RCP8.5. 
 
 
7.2. Dane i metodyka 
 
W ramach projektu CHASE-PL, w celu uzyskania rzetelnych i możliwie 
precyzyjnych projekcji klimatycznych temperatury i opadu dla Polski za 
pomocą dwóch różnych, uzupełniających się metod, przeprowadzone 
zostały dwa eksperymenty skalowania w dół (ESD i DD). Projekcje te można 
postrzegać jako aktualizację starych scenariuszy. Mogą być one 
wykorzystane w badaniach konsekwencji zmian klimatu, na przykład do 
oceny wpływu zmian klimatu na różne sektory w Polsce. 

W eksperymencie numerycznym ESD, określono związki statystyczne 
pomiędzy charakterystykami klimatycznymi wielkiej skali 
(reprezentowanymi przez empiryczne funkcje ortogonalne między 
wynikami z globalnych modeli klimatu i danymi z reanalizy), a 
charakterystykami klimatu lokalnego (reprezentowanymi przez analizę 
składowych głównych, stosowaną na wybranych stacjach 
meteorologicznych), zob. Benestad i in. (2015). W eksperymencie DD 
zastosowano procedurę dostosowania do dziewięciu regionalnych modeli 
symulacji klimatu, pochodzących z projektu EURO-CORDEX (Jacob i in., 
2014), aby stworzyć obiektywne projekcje klimatyczne dla całego kraju. W obu 
eksperymentach przyjęto dwa docelowe wymuszenia radiacyjne: 4,5 W·m-2 i 
8,5 W·m-2 do roku 2100 (RCP4.5 i RCP8.5). Szczegóły techniczne dotyczące 
każdego z tych dwóch eksperymentów przedstawiono w rozdziale 8.  
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W celu ułatwienia analizy projekcji skalowanych w dół, ze zbioru 
wyników z modelu klimatu obliczono statystyki zbiorcze dla każdej 
komórki siatki (lub stacji w eksperymencie ESD). Statystyki te zostały 
wykorzystane do oceny sygnału zmian klimatu w całej Polsce pod względem 
kierunku i wielkości zmian. Analizowane statystyki obejmują estymaty: 
niską (L), 5-percentylową, średnią (M), i wysoką (H), 95-percentylową, z 
zespołu przewidywanych sezonowych i rocznych wartości opadów i 
temperatury dla dwóch scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5 i dwóch horyzontów 
czasowych: 2021-2050 oraz 2071-2100. Zmiany temperatury są wyrażone 
w wartościach bezwzględnych (°C), a opadu – w wartościach względnych 
(%), w porównaniu z okresem odniesienia 1971-2000. W eksperymencie 
ESD, oszacowania L, M i H dodatkowo podlegają interpolacji przestrzennej, 
z wykorzystaniem techniki krigingu typu „krata”, opracowanej przez 
Instytut Matematyki Stosowanej w Naukach o Ziemi, NCAR, USA, 
włączającej topografię jako współzmienną w modelu przestrzennym 
(Benestad, 2011). Wreszcie, oszacowano uśrednione przestrzennie 
wartości średnie i wartości odchylenia standardowego, jako elementy 
ogólnej oceny zmian klimatycznych.  

Eksperyment ESD oparty jest na dużym zespole przebiegów globalnego 
modelu klimatycznego (od 53 do 108), eksperyment DD z kolei, na małym 
(9 przebiegów wynikających z połączenia czterech globalnych i czterech 
regionalnych modeli klimatycznych). Wpływ wyboru podgrupy globalnych 
modeli klimatycznych omówiono w podrozdziale 7.3.3.  

Po weryfikacji metod można mieć zaufanie do analizy opadu i 
temperatury przewidywanych w przyszłości w Polsce. Głównym celem tej 
analizy jest dokonanie aktualizacji najbardziej wiarygodnych projekcji 
klimatycznych dla Polski w oparciu o najnowsze zestawy globalnych 
scenariuszy dotyczących klimatu i emisji (wg IPCC AR5). 

W tabelach 7.1 i 7.2 zestawiono zmiany średniej temperatury rocznej i 
średnich temperatur sezonowych (w °C) oraz opadu (w %), uśrednione 
odpowiednio dla wszystkich wybranych polskich stacji meteorologicznych 
w eksperymencie ESD, oraz dla wszystkich oczek siatki w eksperymencie 
DD.  

Generalnie, średnia wyników zespołu wielu modeli, uzyskanych z 
obydwu eksperymentów jest podobna, choć stwierdzono kilka niespójności, 
dotyczących zwłaszcza poszczególnych wyników skalowania w dół z modeli 
globalnych i regionalnych. Może to wynikać z niepewności związanej z 
naturalną zmiennością, obecnej w każdym modelu. Jednakże wszystkie 
modele wskazywały zgodnie na systematyczną tendencję wzrostową 
średniej temperatury dla obu scenariuszy rozwoju, RCP, zarówno w bliskiej, 
jak i dalszej przyszłości. Oszacowano również przestrzenne zróżnicowanie 
przyszłych zmian klimatu. Wykazano znaczne różnice regionalne pomiędzy 
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symulacjami i porami roku. Niektóre symulacje niezbyt dobrze potrafiły 
odtworzyć gradient temperatury z północnego zachodu Polski na 
południowy wschód. Dotyczy to również topograficznego wpływu gór na 
południu, co widać w danych referencyjnych (np. w opadach orograficznych 
i konwekcyjnych). 
 
Tabela 7.1. Podsumowanie prognozowanych zmian (metodą DD) średnich 
wartości sezonowych i rocznych (a) temperatury w °C i (b) opadu w %, w bliskiej 
przyszłości (2021-2050) i w dalekiej przyszłości (2071-2100), dla dwóch 
scenariuszy rozwoju, RCP4.5 i RCP8.5. Wszystkie wartości zostały oszacowane po 
skalowaniu w dół. Wartości w nawiasach wskazują wartości 5. i 95. percentyla, tym 
samym reprezentując 90-procentowy przedział ufności w oszacowaniu średniej. 

Horyzont 
czasowy 

Scenariusz 
Zima 

grudzień-
luty 

Wiosna 
marzec-

maj 

Lato 
czerwiec-
sierpień 

Jesień 
wrzesień-
listopad 

Roczna 

(a) Zmiany temperatury (°C) – projekcja DD 

2021-2050 
RCP4.5 

+1,2 +1,0 +1,0 +1,1 +1,1 
(+0,4,+1,9) (+0,6,+1,7) (+0,7,+1,4) (+0,6,+1,6) (+0,7,+1,4) 

RCP8.5 
+1,6 +1,3 +1,1 +1,3 +1,3 

(+0,5,+2,5) (+0,9,+2) (+0,7,+1,3) (+0,6,+1,8) (+0,8,+1,8) 

2071-2100 
RCP4.5 

+2,5 +2,0 +1,7 +1,8 +2 
(+1,1,+3,3) (+1,1,+2,8) (+1,3,+2,3) (+1,4,+2,4) (+1,4,+2,5) 

RCP8.5 
+4,5 +3,2 +3,1 +3,5 +3,6 

(+3,8,+5,3) (+2,5,+4,0) (+2,5,+3,9) (+2,7,+4,2) (+3,0,+4,1) 

(b) Zmiany opadów (%) – projekcja DD 

2021-2050 
RCP4.5 

+8,4 +7,6 +3,8 +5,6 +5,9 
(+2,4,+16,5) (+2,+14) (-2,3, +8,8) (-2,3,+13,8) (+3,5,+9,2) 

RCP8.5 
+13,2 +10,5 +4,7 +6,8 +8,0 

(+6,+22) (+0,5,+22,9) (+0,2,+11) (+ 1,+15) (+5,+11) 

2071-2100 
RCP4.5 

+18,4 +14,8 +4,0 +6,5 +9,7 
(+12, +27) (+7,0,+23) (-7,+12) (0,+12) (+6,+13) 

RCP8.5 
+26,8 +26,4 +5,2 +13,1 +15,7 

(+18, +35) (+16,0,+39) (-5,+15,4) (-0,6,+25) (+9,+23) 
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Tabela 7.2. Podsumowanie zmian w projekcjach ESD sezonowych i rocznych 
wartości średnich (a) temperatury w °C i (b) opadu w % w bliskiej przyszłości 
(2021-2050) i dalekiej przyszłości (2071-2100), dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5. 
Wszystkie wartości zostały oszacowane za pomocą wiązek modeli, uśrednionych 
dla całego analizowanego obszaru. Wartości w nawiasach wskazują 5. i 95. 
percentyl projekcji, a tym samym reprezentują 90-procentowy przedział ufności dla 
wartości średnich. 

Horyzont 
czasowy 

Scenariusz 
Zima 

grudzień-
luty 

Wiosna 
marzec-

maj 

Lato 
czerwiec-
sierpień 

Jesień 
wrzesień-
listopad 

Roczna 

(a) Zmiany temperatury (°C) – projekcja ESD 

2021-2050 
RCP4.5 

+1,6 +1,4 +1,8 +1,4 +1,5 
(+0,5, +2,8) (+0,6,+2,3) (+0,8,+2,6) (+0,6,+2,2) (+0,8,+2,4) 

RCP8.5 
+2,3 +3,5 +1,6 +1,6 +2,1 

(-0,5,4,58) (+1,7,+5,6) (-0,2,+3,3) (-0,3,+3,5) (+1,1,3,5) 

2071-2100 
RCP4.5 

+2,6 +2,2 +2,7 +2,1 +2,4 
(+0,9, +4,3) (+1,1,+3,3) (+1,3,+3,9) (+1,1,+3,4) (+1,4,+3,5) 

RCP8.5 
+5,8 +8,8 +4,2 +4,3 +5,3 

(-0,9,11,7) (+5,1,+13,3) (-0,2,+8,1) (-0,5,+8,4) (+3,1,+8,8) 

(b) Zmiany opadów (%) – projekcja ESD 

2021-2050 
RCP4.5 

+7 +9 +0,5 +1 +3 
(-19, +50) (-3,+23) (-14,+20) (-13,+20) (-5,+16) 

RCP8.5 
+8,4 +1,6 -8 -4 -2 

(-11,+34) (-15,+21) (-30,+12) (-26,23) (-13,11) 

2071-2100 
RCP4.5 

+9 +14 -1 +2 +5 
(-27, +79) (-1,+33) (-18,+25) (-15,+23) (-6,+21) 

RCP8.5 
+17 +5 -16 -5,51 -3 

(-21,+77) (-32,+51) (-71,+27) (-60,+60) (-21,+77) 

 

 

7.3. Wyniki 
 
7.3.1 Projekcje zmian przy pomocy dynamicznego skalowania w dół, DD 
 
Dynamiczne skalowanie w dół (DD) obejmowało korekcję symulacji za 
pomocą regionalnych modeli klimatycznych, pochodzących z eksperymentu 
EURO-CORDEX i dostosowanie ich do zbioru danych dobowych dla siatki, 
CPLFD-GDPT5 (Berezowski i in., 2016). Zastosowano tu procedurę korekcji 
według pracy Gudmundsson i in. (2012). Bardziej szczegółowo została ona 
przedstawiona w rozdziale 8 niniejszej książki. 
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7.3.1.1 Projekcje zmian temperatury 
 
Na podstawie projekcji DD przewiduje się, że średnia roczna temperatura 
powietrza w Polsce wzrośnie o około 1,1 °C do horyzontu 2021-2050 (rys. 7.1) 
i około 2 °C do 2071-2100 (rys. 7.2), przy założeniu scenariusza rozwoju 
RCP4.5, z bardzo niską zmiennością przestrzenną (przestrzenne odchylenie 
standardowe ~ 0,2 °C).  

 
(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.1. Projekcje (metodą DD) zmian średniej temperatury (°C) dla bliskiej 
przyszłości (2021-2050) dla dwóch scenariuszy zmian klimatycznych: (a) RCP4.5 i 
(b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają absolutną przewidywaną anomalię 
temperatury średniej dla zespołu wielu modeli w porównaniu ze średnią z wielolecia 
1971-2000 dla roku (lewy panel) i dla pór roku (prawy panel). Wartość „M-CC” 
oznacza zmianę średnią dla obszaru, szacowaną na podstawie danych dla siatki. 
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Największa zmiana temperatury sezonowej do 2071-2100 ma nastąpić 
zimą (2,5 °C), nieco niższa wiosną (2,0 °C), i jesienią (1,8 °C), a najniższa 
latem (1,7 °C). Podobnie jak w przypadku średnich rocznych zmian 
temperatury, sezonowe zmiany temperatury wykazują również niską 
zmienność przestrzenną w przedziale około 0,1 °C. 

 
(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.2. Projekcje (metodą DD) zmian średniej temperatury (°C) dla dalszej 
przyszłości (2071-2100) dla dwóch scenariuszy zmian klimatycznych: (a) RCP4.5 i 
(b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają absolutną przewidywaną anomalię 
temperatury średniej dla zespołu wielu modeli w porównaniu ze średnią z wielolecia 
1971-2000 dla roku (lewy panel) i dla pór roku (prawy panel). Wartość „M-CC” 
oznacza zmianę średnią dla obszaru, szacowaną na podstawie danych dla siatki. 

 
Szybkość ocieplenia rośnie przy założeniu scenariusza emisji RCP8.5 i 

przy rozważaniu dalekiego horyzontu czasowego (2070-2100). Najwyższe 
ocieplenie spodziewane jest w sezonie zimowym i może wynosić w Polsce 
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nawet 4,5 °C, z wyraźnym gradientem z północnego wschodu na 
południowy zachód (rys. 7.2).  

Wyniki te są zgodne z wynikami Piotrowskiego i in. (2016), gdzie 
zwrócono uwagę na to, iż jest to głównie spowodowane wzrostem częstości 
cyklonicznych typów cyrkulacji atmosferycznej. Latem, najsilniejsze 
ocieplenie prawdopodobnie wystąpi w obszarach górskich i podgórskich na 
południu, gdzie temperatura może wzrosnąć nawet o 3 °C do lat 2071-2100. 

 
7.3.1.2 Projekcje zmian opadów 
 
Projekcje za pomocą metody DD wskazują, że w przyszłości opady w Polsce 
wzrosną i to zarówno w skali rocznej, jak i w poszczególnych porach roku. 
Dla scenariusza emisji, RCP4.5, przewidywany wzrost średnich opadów 
rocznych (uśredniony dla Polski) wynosi około 6 % w bliskiej przyszłości 
(2021-2050) i 10 % w dalszej przyszłości (2071-2100) (rys. 7.3 i 7.4).  

Najwyższy wzrost opadów sezonowych jest oczekiwany zimą (+8 % w 
latach 2021-2050 i +18 % w latach 2071-2100) i wiosną (+ 8 % w latach 
2021-2050 i +15 % 2071-2100), podczas gdy najmniejszy - latem (+4 % dla 
obu horyzontów czasowych) i jesienią (+6 % dla okresu 2021-2050 i +7 % 
dla 2071-2100). Kierunek przewidywanych zmian jest zgodny z wynikami 
uzyskanymi przez Romanowicz i in. (2016), gdzie autorzy wskazywali na 
wzrost opadów o 15%, biorąc pod uwagę tylko dziesięć zlewni w kraju. 

Projekcje opadów oparte na dwóch scenariuszach wykazują podobne 
zmiany dla najbliższej przyszłości, natomiast dla dalekiej przyszłości 
projekcje dla scenariusza wysokoemisyjnego - RCP8.5, przewidują znacznie 
silniejszy wzrost opadów. 

Dla scenariusza RCP8.5 oczekiwana zmiana opadów dla dalekiej 
przyszłości (2071-2100) wynosi około + 16 % dla średniej sumy rocznej. 
Większy wzrost spodziewany jest zimą (+27 %) i wiosną (+26 %), a bardziej 
umiarkowany latem (+5 %) i jesienią (+13 %). Projekcje dla lata wskazują 
niemal taką samą zmianę opadów, niezależnie od scenariusza emisji i 
horyzontu czasowego. W przeciwieństwie do temperatury, zmiany 
opadowe wykazują większą zmienność przestrzenną (przestrzenne 
odchylenie standardowe ~ 5 %). Dla Polski południowej, na północ od 
Karpat, spodziewane jest nawet zmniejszenie się opadów letnich i 
jesiennych o 5 %. Ujemna zmiana dla tego obszaru jest bardziej widoczna w 
projekcjach na dalszą przyszłość (2071-2100) i przy założeniu scenariusza 
wysokich emisji RCP8.5 (zobacz rys. 7.4). 
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(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.3. Projekcje (metodą DD) zmian średniej sumy opadów (%) dla bliższej 
przyszłości (2071-2100) dla dwóch scenariuszy zmian klimatycznych: (a) RCP4.5 i 
(b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają absolutną przewidywaną anomalię 
opadu dla zespołu wielu modeli w porównaniu ze średnią z wielolecia 1971-2000 
dla roku (lewy panel) i dla pór roku (prawy panel). Wartość „M-CC” oznacza zmianę 
średnią dla obszaru, szacowaną na podstawie danych dla siatki. 
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(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.4. Projekcje (metodą DD) zmian średniej sumy opadów (%) dla dalszej 
przyszłości (2071-2100) dla dwóch scenariuszy zmian klimatycznych: (a) RCP4.5 i 
(b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają absolutną przewidywaną anomalię 
temperatury średniej dla zespołu wielu modeli w porównaniu ze średnią z wielolecia 
1971-2000 dla roku (lewy panel) i dla pór roku (prawy panel). Wartość „M-CC” 
oznacza zmianę średnią dla obszaru, szacowaną na podstawie danych dla siatki. 

 
7.3.2 Projekcje zmian za pomocą metod ESD 

 
Metody empiryczno-statystycznego skalowania w dół pozwalają ustalić 
relacje pomiędzy wielkoskalowymi cechami klimatu, które zazwyczaj są 
reprezentowane w globalnych modelach klimatycznych (predyktory) i 
lokalnych parametrach klimatycznych (predyktandy). W przeciwieństwie 
do metod dynamicznego skalowania w dół, metody ESD są łatwe do 
wdrożenia i wymagają mniejszych zasobów obliczeniowych, a zatem mogą 
być zastosowane do dużych zbiorów wyników symulacji z globalnych 
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modeli klimatycznych. Opierają się jednak na dostępnych obserwacjach i 
założeniu, że ustalone relacje nie zmienią się w przyszłości (pozostaną 
stacjonarne). W pewnym stopniu założenie stacjonarności dotyczy również 
metod DD, ponieważ stosowane modele regionalne, RCM, również opierają 
się na niezmodyfikowanej parametryzacji modelu w przyszłości, a korekcja 
błędu polega na wykorzystaniu stacjonarnych relacji statystycznych. 

W niniejszych badaniach wielkoskalowe cechy klimatu reprezentowane 
są przez empiryczne funkcje ortogonalne, odpowiadające temperaturze i 
opadom symulowanym przez globalne modele klimatyczne. Jedynie 
dominujące schematy są zachowywane i stosowane jako predyktory 
(Benestad, 2001). Podobnie, lokalne cechy klimatu są reprezentowane 
przez zestaw składowych głównych pochodzących z lokalnych obserwacji 
temperatury i opadów zarejestrowanych w stacjach meteorologicznych 
(Benestad i in., 2015). Powody wykorzystania zarówno EOF, jak i PCA to:  

(i) uchwycenie zmian przestrzennych zarówno w wielkiej jak i w 
lokalnej skali;  

(ii) usunięcie wszystkich zbędnych powtórzeń z danych przestrzennych.  
Ponadto w kalibracji wykorzystuje się wspólne funkcje EOF dla modeli 

globalnych, GCM i danych pochodzących z reanalizy, które reprezentują 
zaobserwowane schematy przestrzenne. Po zbudowaniu statystycznych 
związków między obserwacjami lokalnymi a pseudo-obserwacjami, można 
zastosować model statystyczny skalowania w dół do odpowiednich pól z 
globalnych modeli klimatycznych, w celu otrzymania lokalnych wartości 
opadu atmosferycznego i temperatury. Więcej szczegółów na temat tej 
metody czytelnicy mogą znaleźć w studium Benestad (2001). Metoda ESD 
stosowana jest do wartości średnich temperatury i opadu dla pór roku, a nie 
do wartości dziennych (Benestad, 2016), aby zapewnić lepsze powiązanie z 
wielkoskalowymi parametrami klimatu. 

 
7.3.2.1 Projekcje zmian temperatury 

 
Projekcje stworzone za pomocą metody ESD wskazują, że w nadchodzących 
latach Polska ociepli się, niezależnie od rozważanego horyzontu czasowego 
i przyjętego scenariusza RCP. Scenariusz wysokiej emisji RCP8.5 wskazuje 
na bardziej intensywne ocieplenie, prawie dwukrotnie większe w 
porównaniu z RCP4.5. Przewiduje się, że wzrost temperatury w dalekiej 
przyszłości (2071-2100) będzie silniejszy. Wszystkie symulacje 
wskazywały, że modelowe projekcje są zgodne co do wzrostu temperatury 
w Polsce we wszystkich porach roku. Jednak wielkość zmian będzie zależeć 
od pory roku i lokalizacji. Dodatkowo istnieją znaczne różnice wartości 
pomiędzy symulacjami za pomocą wielu modeli, a odchylenie standardowe 
wynosi około 1 °C. Największe ocieplenie prawdopodobnie nastąpi latem i 
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zimą, podczas gdy w przejściowych porach roku (jesień i wiosna) 
prawdopodobny jest mniejszy wzrost temperatury, przy bardzo niskich 
wahaniach sezonowych o około 0,2 °C. 
 
(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.5. Projekcje ESD zmian temperatury (°C) w bliskiej przyszłości (2021-2050) 
dla scenariuszy: (a) RCP4.5 i (b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają średnią, 
dla wielu modeli, wartości zmiany temperatury w porównaniu z okresem 
historycznym (1971-2000) w oparciu o średnie roczne (lewy panel) i dla pór roku 
(prawy panel). Dane ze skalowania w dół zostały poddane interpolacji 
przestrzennej. Oznaczenie "M-CC" w legendzie odnosi się do uśrednionej 
przestrzennie zmiany, oszacowanej na podstawie danych interpolowanych. 
Ekstrapolacji nie dokonuje się poza obszarami pokrytymi przez sieć stacji 
meteorologicznych, stąd białe plamy w obszarach przygranicznych. 
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(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.6. Projekcje ESD zmian temperatury (°C) dla dalszej przyszłości (2071-2100) 
dla scenariuszy: (a) RCP4.5 i (b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają średnią, 
dla wielu modeli, wartości zmiany temperatury w porównaniu z okresem 
historycznym (1971-2000) w oparciu o średnie roczne (lewy panel) i dla pór roku 
(prawy panel). Dane ze skalowania w dół zostały poddane interpolacji 
przestrzennej. Oznaczenie "M-CC" w legendzie odnosi się do uśrednionej 
przestrzennie zmiany, oszacowanej na podstawie danych interpolowanych. 
Ekstrapolacji nie dokonuje się poza obszarami pokrytymi przez sieć stacji 
meteorologicznych. Stąd białe plamy w obszarach przygranicznych. 
 
7.3.2.2 Projekcje zmian opadów 

 
W projekcjach opadu metodą ESD, średnie wartości uzyskane dla wiązek 
symulacji z wielu modeli, przy uśrednieniu dla wszystkich stacji opadowych, 
wskazują na niewielki wzrost opadów w przyszłości. Jednak nie wszystkie 
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symulacje wskazują na wzrost opadów w bliższej, czy dalszej przyszłości. 
Rozrzut wartości jest znacznie większy (odchylenie standardowe ~ 20 %) 
niż dla temperatury i wzrasta wraz z horyzontem czasowym projekcji. Nie 
ma też zgodności co do kierunku zmian opadów w dolnej i górnej części 
rozkładu modeli. Innymi słowy, kierunek zmian jest niejasny, w 
przeciwieństwie do wyników ESD dla temperatury, w której wszystkie 
projekcje wskazywały ocieplenie.  
 
(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.7. Projekcje ESD zmian opadów (%) w bliskiej przyszłości (2021-2050) dla 
scenariuszy: (a) RCP4.5 i (b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają średnią, dla 
wielu modeli, wartości zmiany temperatury w porównaniu z okresem historycznym 
(1971-2000) w oparciu o średnie roczne (lewy panel) i dla pór roku (prawy panel). 
Dane ze skalowania w dół zostały poddane interpolacji przestrzennej. Oznaczenie 
"M-CC" w legendzie odnosi się do uśrednionej przestrzennie zmiany, oszacowanej 
na podstawie danych interpolowanych. Ekstrapolacji nie dokonuje się poza 
obszarami pokrytymi przez sieć stacji meteorologicznych, stąd białe plamy w 
obszarach przygranicznych. 
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W rozważaniach dotyczących pór roku największe rozbieżności pomiędzy 
modelami (odchylenie standardowe 100 %) występowały w sezonie 
zimowym. W okresie wiosennym projekcje ESD wskazują na 
prawdopodobny wzrost opadu średnio o 15 %, przy czym różnice pomiędzy 
modelami są znaczne. Generalnie, projekcje wskazują jednak na wzrost 
opadów (90% przedział ufności: od -1 % do + 33 %).  

 
(a) RCP4.5 

 
(b) RCP8.5 

 
Rys. 7.8. Projekcje ESD zmian opadów (%) dla dalszej przyszłości (2071-2100) dla 
scenariuszy: (a) RCP4.5 i (b) RCP8.5. Poszczególne mapy przedstawiają średnią, dla 
wielu modeli, wartości zmiany temperatury w porównaniu z okresem historycznym 
(1971-2000) w oparciu o średnie roczne (lewy panel) i dla pór roku (prawy panel). 
Dane ze skalowania w dół zostały poddane interpolacji przestrzennej. Oznaczenie 
"M-CC" w legendzie odnosi się do uśrednionej przestrzennie zmiany, oszacowanej 
na podstawie danych interpolowanych. Ekstrapolacji nie dokonuje się poza 
obszarami pokrytymi przez sieć stacji meteorologicznych, stąd białe plamy w 
obszarach przygranicznych. 
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Regionalny gradient znaleziony w obserwacjach opadu może być 
niejasny przy założeniu scenariusza emisji RCP8.5. Znajduje to 
odzwierciedlenie w obecności kilku obszarów we wszystkich porach roku z 
wyjątkiem wiosny, wykazujących silniejsze lokalne wzrosty opadów (np. 
zimą) i spadki (np. latem i jesienią). Wiosną występuje w projekcjach opadu 
wyraźny gradient  z północnego zachodu na południowy wschód. Może to 
być również związane z silną zgodnością lub silną niezgodnością projekcji 
dla pewnych terenów. 
 
7.3.3. Porównanie dwóch strategii 
 
W metodzie ESD wykorzystuje się dane obserwacyjne z wybranych stacji 
meteorologicznych oraz pełen zestaw globalnych modeli klimatycznych 
CMIP5, zaś metoda DD korzysta z danych dla siatki i podzbioru globalnych 
modeli. To sprawia, że porównanie tych metod jest utrudnione. Ponadto, 
oba podejścia wykorzystują różne metodyki, zakres przestrzenny, inne 
okresy kalibracji, oraz, z uwagi na wyższe potrzeby obliczeniowe metody 
DD, stosowane są w niej inne zestawy globalnych modeli klimatycznych. 
Dlatego też, w celu porównania obu metod, zastosowano wspólny zestaw 
czterech globalnych modeli klimatycznych. Wyniki dla siatki z 
eksperymentu DD są dodatkowo interpolowane na stacje meteorologiczne 
ESD. Następnie, wartości są uśrednione dla wszystkich modeli 
klimatycznych i lokalizacji. Przedstawiono je w tabelach 7.3 i 7.4, 
odpowiednio dla temperatury i opadów. 

Dla scenariusza emisji RCP4.5, projekcje uzyskane przy pomocy 
wspólnego podzbioru globalnych modeli klimatycznych wskazują na 
silniejsze zmiany w opadach i słabsze ocieplenie niż średnia oparta o pełen 
zestaw modeli GCM (rys. 7.9). To oznacza, że projekcje w oparciu o podzbiór 
globalnych modeli klimatycznych wykorzystywanych w DD, obejmują 
ograniczony zakres możliwych zmian klimatu w Polsce, w porównaniu do 
całego zbioru GCM. To ograniczenie tyczy się zwłaszcza temperatury, 
podczas gdy w przypadku opadów, występuje prawie taki sam zakres. Suma 
opadów prawdopodobnie wzrośnie do roku 2035, a następnie zmiany 
ustabilizują się i do końca XXI wieku wyniosą w przybliżeniu +6 %. 

Zmienność międzyroczna w projekcjach ESD ma tendencję do 
systematycznego naśladowania sygnału klimatycznego w wielkiej skali (rys. 
7.10 i 7.11), a tym samym projekcje te są bardziej zależne od napędzanego 
je modelu globalnego. Projekcje DD prawdopodobnie są mniej zależne od 
globalnych modeli klimatu, rozwijając własny wewnętrzny system 
klimatyczny (Evans i in., 2012). Można w ten sposób tłumaczyć 
spostrzeżenie, że projekcje DD pokazują silniejszy wzrost opadów w Polsce 
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w porównaniu do projekcji GCM i ESD, które pokrywają się pod koniec 
stulecia (rys. 7.11 i tabela 7.4, ostatnia kolumna). 

 
Tabela 7.3. Porównanie pomiędzy prognozowanymi temperaturami ESD i DD 
(kursywa). Podsumowanie bezwzględnych zmian sezonowych i rocznych 
temperatur (°C) w bliższej przyszłości (2021-2050) i dalekiej przyszłości (2071-
2100), dla RCP4.5 i RCP8.5. Wszystkie wartości zostały oszacowane ze wspólnego 
podzbioru GCM i uśrednione dla wybranych stacji meteorologicznych. Wartości w 
nawiasach podają 5. i 95. percentyl projektowanych wartości, a tym samym 
reprezentują 90-cio procentowy przedział ufności od wartości średnich. 

Horyzont 
Metoda 

estymacji 

Zima 
grudzień - 

luty 

Wiosna 
marzec- 

maj 

Lato 
czerwiec- 
sierpień 

Jesień 
wrzesień-
listopad 

Roczna 

Scenariusz RCP4.5 

2021-

2050 

ESD 
+0,9 +1.2 +1.2 +1.2 +1 

(+0.4,+1.6) (+1.0,+1.4) (+1.1,+1.8) (+1.0,+1.4) (+0.9,+1.5) 

DD 
+1.2 +1,0 +1,0 +1,1 +1,1 

(+0,3,+1,9) (+0,5,+1,8) (+0,6,+1,5) (+0,6,+1,6) (+0,7,+1,5) 

2071-

2100 

ESD 
+2,2 +1,9 +2,3 +2,1 +2,2 

(+1,2, +3,1) (+1,5,+2,2) (+1,8,+3,0) (+1,4,+2,5) (+1,5,+2,5) 

DD 
+2,5 +2,0 +1,7 +1,9 +2 

(+1,2, +3,4) (+1,1,+3,0) (+1,2,+2,5) (+1,4,+2,6) (+1,3,+2,6) 

Scenariusz RCP8.5 

2021-

2050 

ESD 
+1,7 +3,5 +1,5 +1,6 +1,6 

(+0,8,+4,9) (+2,1,+4,6) (1,1,+2,1) (-0,1,+1,9) (+1,4,+3,3) 

DD 
+1,4 +1,3 +1,1 +1,3 +1,3 

(+0,3,+2,4) (+0,8,+2,1) (+0,6,+1,4) (+0,6,+1,8) (+0,8,+1,8) 

2071-

2100 

ESD 
+5,1 +8,6 +4,0 +3,2 +4,7 

(+3,6,+12,2) (+6,4,+11,1) (+2,9,+5,8) (+0,5,+4,4) (+4,2,+8,3) 

DD 
+4,4 +3,2 +3,2 +3,5 +3,6 

(+3,6, +5,5) (+2,4,+4,2) (+2,4,+4,1) (+2,7,+4,2) (+2,9,+4,1) 

 
W przypadku przewidywanych temperatur, projekcje DD i ESD 

(zakładając przyjęcie takiego samego podzbioru modeli globalnych), 
wykazują spójne zmiany przewidywanych temperatur dla obu horyzontów 
czasowych, sugerując dobrą zgodność obu metod symulacji temperatury w 
Polsce (rys. 7.10). Jednakże, w porównaniu do projekcji ESD, opartych o 
pełen zestaw dostępnych modeli, symulacje ESD i DD oparte na podzbiorze 
modeli, wykazują systematycznie słabsze zmiany w anomalii średniej 
temperatury powietrza o prawie 0,5 °C do lat 2071-2100 i zmniejszony 
zakres zmian.  

W projekcjach opadów atmosferycznych (rys. 7.11), obie metody 
skalowania w dół dają raczej różne wyniki, biorąc pod uwagę nawet ten sam 
podzbiór globalnych modeli klimatycznych. Projekcje DD pokrywają się z 
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projekcjami ESD dla temperatury na najbliższą przyszłość, ale te pierwsze 
sugerują zwiększony wzrost opadów.  

 

 
Rys. 7.9. Projekcje anomalii temperatury dla obszaru Polski (górny wykres, w °C) i 
opadów (dolny wykres, w %) dla wspólnego podzbioru globalnych modeli 
klimatycznych GCM (czerwony kolor) i pełnego zestawu globalnych modeli 
klimatycznych CMIP5 (żółty kolor), przy założeniu scenariusza emisji RCP4.5. 
Wszystkie symulacje są wygładzone za pomocą dziesięcioletniej średniej ruchomej. 
Na końcu wykresu, po prawej, umieszczono zakres na koniec XXI wieku, w oparciu 
o rzeczywisty 5. i 95. percentyl, tzn. bez wygładzania. 
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Rozbieżność pomiędzy DD i ESD wskazuje, że jedna lub obie metody są 
wadliwe i wprowadzają dużą niepewność w projekcjach dotyczących 
opadów w Polsce. Jednakże, zarówno projekcje uzyskane metodami 
skalowania w dół (DD i ESD), jak i te z globalnych modeli klimatycznych, 
sugerują, że w przyszłości nastąpi prawdopodobnie wzrost opadów, chociaż 
ta tendencja jest niepewna. Podobne ustalenia można znaleźć u 
Piniewskiego i in. (2017), co sugeruje, że zmiany w rocznych opadach dla 
Polski nie są jednoznaczne, mimo że modele klimatyczne wskazują na 
wzrost. 

 
Tabela 7.4. Porównanie pomiędzy prognozowanymi opadami ESD i DD (kursywa). 
Podsumowanie zmian sezonowych i rocznych opadów (%) w bliższej przyszłości 
(2021-2050) i dalekiej przyszłości (2071-2100), dla RCP4.5 i RCP8.5. Wszystkie 
wartości zostały oszacowane ze wspólnego podzbioru GCM i uśrednione dla 
wybranych stacji meteorologicznych. Wartości w nawiasach podają 5. i 95. percentyl 
projektowanych wartości, a tym samym reprezentują 90-cio procentowy przedział 
ufności od wartości średnich. 

Horyzont 
Metoda 

estymacji 

Zima 
grudzień - 

luty 

Wiosna 
marzec- 

maj 

Lato 
czerwiec- 
sierpień 

Jesień 
wrzesień-
listopad 

Roczna 

Scenariusz RCP4.5 

2021-
2050 

ESD 
+5 +9 +6 +2 +5 

(-7, +16) (+2,+16) (-5,+20) (-5,+11) (-0,9,+12) 

DD 
+7.7 +8.4 +4.3 +6.0 +6.2 

(-2,+17) (-1,+21) (-6,+16) (-7,+20) (+1,+12) 

2071-
2100 

ESD 
+6 +4 +4 +0.1 +5 

(-11, +22) (+13,+24) (-10,+21) (-8,+8) (-2,+14) 

DD 
+15.8 +18.1 +4.7 +7.0 +10.0 

(+4,+29) (+ 7,2,+29) (-9,19) (-3,+17) (+ 4,+16) 

Scenariusz RCP8.5 

2021-
2050 

ESD 
+14 -1 -3 -4 -4 

(-2,+32) (-12,+12) (-15,+13) (-16,+9) (-16,+9) 

DD 
+10.4 +13.3 +5.2 +7.3 +8.4 

(-1,+27) (+2,+26) (-5, +15) (-3,+20) (+3,14) 

2071-
2100 

ESD 
+36 +1 -15 -4 -4 

(-7,+77) (-25,+28) (-49,+26) (-33,+30) (-17,+9) 

DD 
+26.5 +27.0 +5.5 +13.7 +16.1 

(+ 10,+44) (+12,+41) (-8,+22) (-5,+32) (+8,+26) 
 

Sezonowe zmiany w projekcjach temperatury i opadów, zarówno przy 
użyciu metody ESD jak i DD, są dodatkowo przedstawione w tabelach 7.3 i 
7.4. W tym przypadku zmiany wynikają z wspólnego podzbioru GCM.  
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Rys. 7.10. Porównanie projekcji średniej anomalii temperatury (°C) na terenie Polski: 
dla metody DD (niebieska linia i jasnoniebieski zakres), metody ESD w oparciu o 
podzbiór modeli używanych w DD (czerwona linia i jasnoczerwony zakres) oraz metody 
ESD w oparciu o pełny zespół GCM (pomarańczowa linia i żółto-pomarańczowy zakres). 
Wszystkie symulacje są wygładzone za pomocą dziesięcioletniej średniej ruchomej. 
Skrzynki po prawej pokazują zakres średnich rocznych anomalii temperatury dla 
horyzontu 2071-2100, w oparciu o rzeczywisty 5. i 95. percentyl, tzn. bez wygładzania. 

 

 
Rys. 7.11. Porównanie projekcji średniej anomalii opadów (%) na terenie Polski: dla 
metody DD (niebieska linia i jasnoniebieski zakres), metody ESD w oparciu o podzbiór 
modeli używanych w DD (czerwona linia i jasnoczerwony zakres) oraz metody ESD w 
oparciu o pełny zespół GCM (pomarańczowa linia i żółto-pomarańczowy zakres). 
Wszystkie symulacje są wygładzone za pomocą dziesięcioletniej średniej ruchomej. 
Skrzynki po prawej pokazują zakres średnich rocznych anomalii opadu dla horyzontu 
2071-2100, w oparciu o rzeczywisty 5. i 95. percentyl, tzn. bez wygładzania. 
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Zmiany interpoluje się na stacje w przypadku DD, a następnie oblicza się 
średnie dla obszaru. Wartości w nawiasach pokazują 5. i 95. percentyl 
podzbioru projekcji.  

Zgodność projekcji opadów przy założeniu scenariusza emisji RCP8.5 
jest mniejsza, zarówno jeśli chodzi o kierunek zmiany, jak i jej wielkość, z 
wyjątkiem zimy, dla której zmiany są podobnej wielkości, przy większych 
przedziałach ufności dla projekcji ESD. 
 
7.3.4. Prognozowane zmiany grubości pokrywy śnieżnej 
 
7.3.4.1. Modelowanie śniegu 
 
Model śniegu SeNorge opracowany został w 2004 r. w Norweskiej Dyrekcji 
ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) we współpracy z norweskim 
Instytutem Meteorologicznym (MET Norway) oraz Norweskim Urzędem 
Kartografii (Engeset i in., 2004; Saloranta, 2014) i służy do oszacowania 
dziennych warunków śniegowych na podstawie temperatury dziennej i 
opadu. Model symuluje różne zmienne związane ze śniegiem, takie jak 
ekwiwalent wody w śniegu, grubość pokrywy śnieżnej, gęstość śniegu i ilość 
ciekłej wody w pakiecie śnieżnym. W niniejszej pracy analizowano jedynie 
grubość pokrywy śnieżnej. Nie zastosowano optymalizacji modelu 
„seNorge” do warunków polskich, a zastosowano ten sam, co w przypadku 
Norwegii, zestaw parametrów modelu. 
 
7.3.4.2. Weryfikacja 
 
W celu weryfikacji, model „seNorge” został użyty do symulacji pokrywy 
śnieżnej na obszarze Polski przy wykorzystaniu średniej dziennej wartości 
temperatury i opadów. Średnie dzienne wartości temperatury są obliczane 
jako średnia dziennych temperatur minimalnych i maksymalnych. Na rys. 
7.12a i 7.12b pokazano średnią i maksymalną grubość pokrywy śnieżnej 
zimą w Polsce, z użyciem siatki CPLFD-GDPT5. Rozkład przestrzenny i 
otrzymane wartości grubości pokrywy doskonale korespondują z danymi 
obserwacyjnymi za okres zim od 1948/49 do 1997/98, uzyskanymi przez 
Falarz (2004). Najniższe średnie z maksymalnych grubości pokrywy notuje 
się w zachodniej Polsce (≤ 15 cm), wartości rosną na północny wschód do 
30 cm i przekraczają 150 cm w Tatrach. Absolutna maksymalna 
symulowana grubość pokrywy śnieżnej zimą wynosi od 40 cm na zachodzie 
(okolice Legnicy) do ponad 80 cm na północnym-wschodzie i ponad 200 cm 
w wysokich górach. Ponownie, wartości te są zgodne z podanymi przez 
Falarz (2004) i Szwed i in. (2017). 
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 (a) (b) (c)                                   (d) 

 
Rys. 7.12. Zimowe maksimum grubości pokrywy śnieżnej [cm] modelowane przez 

model seNorge ze zbioru danych w siatce CHASE-PL (CPLFD-GDPT5) (a i b) oraz 
średnia z dziewięciu modeli DD (c i d) w okresie historycznym. Dla DD, pokazano 
średnią wartość zespołu modeli.  Wartości średnie pokazują a) i c), zaś b) i d) 
najwyższe wartości ze wszystkich zim. 

 
Aby ocenić zastosowanie modelu śniegu „seNorge” na skorygowanych 

danych RCM, wykorzystano dane dotyczące opadów i temperatur z 
wszystkich dziewięciu modeli RCM. Na rys. 7.12c i 7.12d pokazano średnią 
i maksymalną grubość pokrywy śnieżnej dla Polski dla zespołu modeli w 
latach 1971-2000. Dla średniej maksymalnej grubości pokrywy śnieżnej 
rozkład przestrzenny i uzyskane wartości są zgodne z danymi 
obserwacyjnymi wg Falarz (2004). Absolutna maksymalna grubość 
pokrywy śnieżnej zimą, wg zespołu modeli (wartość średnia z wszystkich 
zastosowanych modeli) wynosi poniżej 40 cm na zachodzie i powyżej 200 
cm w Tatrach, przy czym wzrost w kierunku północno-wschodnim jest 
mniejszy. Jednakże, przy użyciu wielu modeli oczekuje się, że średnia 
obliczona z wszystkich modeli wygładzi niektóre lokalne nieregularności. 
Zgodność historycznych symulacji RCM i obserwacji grubości pokrywy 
śnieżnej można uznać za prosty test fizyczny spójności sekwencji danych 
opadów i temperatur w skorygowanych danych RCM, ponieważ zupełnie 
„niefizyczne” kombinacje mogą przynieść całkiem nierealistyczne wartości. 

To również pokazuje, że zależność między opadem a temperaturą 
została dobrze uchwycona przez symulacje (np. sekwencje kolejnych 
gorących i suchych dni oraz zimnych i zarazem wilgotnych dni, które mogą 
mieć silny wpływ na symulację pokrywy śnieżnej). 

 
 
 

0 10 100 150

Grubość pokrywy śnieżnej (cm)

CPLFD-GDPT5  warto; ść średnia CPLFD-GDPT5  warto; ść max Średnia z modeli; ść średnia warto Średnia z modeli; ść max warto
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7.3.4.3. Projekcje 
 
Tabela 7.5 podsumowuje prognozowane wartości sezonowej grubości 
pokrywy śnieżnej, uzyskanej z symulacji za pomocą modelu „seNorge”, z 
wykorzystaniem skorygowanych codziennych projekcji dla przyszłości. 
Jako wskaźnik zmiany warunków śnieżnych, przyjęto maksymalną 
sezonową grubość pokrywy śnieżnej. 
 
Tabela 7.5. Względne zmiany maksymalnej sezonowej grubości pokrywy śnieżnej 
(%) przy użyciu modelowania śniegu w oparciu o skorygowane dane RCM oraz 
średnie dla zespołu modeli (wartość podkreślona w cm). Dla lata, względne zmiany 
są zaniedbywalne z powodu małych wartości bezwzględnych. 

Scenariusz 
RCP 

Horyzont 
czasowy 

Zima 
grudzień - 

luty 

Wiosna 
marzec- 

maj 

Lato 
czerwiec- 
sierpień 

Jesień 
wrzesień-
listopad 

RCP4.5 

2021-2050 
-15; -10 cm -14; -9 cm 0 -25; -5 cm 

(-27,5) (-33,9)  (-37,-11) 

2071-2100 
-28; -18 cm -34; -21 cm 0 -18; -4 cm 

(-44,-13) (-56,-15)  (-50,10) 

RCP8.5 

2021-2050 
-20; -12 cm -21; -13 cm 0 -20; -4 cm 

(-33,-9) (-45,-1)  (-47,3) 

2071-2100 
-44; -27 cm -60; -37 cm 0 -48; -10 cm 

(-64,-24) (-87,-33)  (-81,-23) 

 

Rysunek 7.13 przedstawia prognozę maksymalnej rocznej grubości 
pokrywy śnieżnej w dwóch horyzontach czasowych: 2021-2050 i 2071-
2100 (wiersze), przy scenariuszach RCP4.5 i RCP8.5 (kolumny). Projekcje 
sugerują, że spodziewane jest zmniejszenie maksymalnej grubości pokrywy 
śnieżnej w dwóch przyszłych horyzontach i na podstawie obu RCP. 
Oczekiwana zmiana wynosić ma około -15 % i około -20 %, odpowiednio, 
dla RCP4.5 i RCP8.5 do 2021-2050. Oczekuje się również, że projektowane 
redukcje podwoją się do 2071-2100, niezależnie od RCP i mogą osiągnąć do 
-40 % wg RCP8.5, w porównaniu z wartościami historycznymi. Należy się 
spodziewać, że na większości obszarów Polski zajdą zmiany, jednak w 
centralnych obszarach będą one mniej wyraźne. Wynika to z konwergencji 
różnych procesów fizycznych wpływających na warunki śniegowe w tych 
obszarach. Ponadto, w najbliższej przyszłości mogą pojawić się niewielkie 
obszary wzrostu, które znajdują się głównie w wysokich regionach 
górzystych. 
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Rys. 7.13. Maksymalne prognozowane zmiany grubości pokrywy śnieżnej w dwóch 
horyzontach czasowych: 2021-2050 i 2071-2100 (wiersze), wg scenariuszy RCP4.5 
i RCP8.5 (kolumny). Wartość średnia z modeli w stosunku do okresu 1971-2000 (%). 
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8.1. Wprowadzenie 
 
Klimat można określić jako statystyczny opis pogody, a celem niniejszego 
rozdziału jest przedstawienie perspektyw dla „typowej” pogody w 
przyszłości. Symulacje za pomocą modeli klimatycznych mają na celu 
uzyskanie projekcji reprezentatywnego opisu klimatu zdefiniowanego jako 
statystyka pogody, a nie jako dokładna pogoda w konkretnym, przyszłym 
horyzoncie czasowym. 

Zmiany klimatyczne wpływają na społeczeństwo i ekosystemy na wiele 
sposobów. Zmiana klimatu może mieć przykładowo wpływ na ludzkie 
zdrowie, szkody materialne i infrastrukturalne, rolnictwo, czy uprawy leśne. 
Globalne modele klimatyczne, nazywane również ogólnymi modelami 
cyrkulacji atmosferycznej (GCM) w połączeniu z projekcjami 
atmosferycznych stężeń gazów cieplarnianych, stanowią podstawę do 
postawienia prognoz i projekcji klimatycznych. Modele GCM symulują 
procesy fizyczne systemu klimatycznego i interakcje pomiędzy różnymi 
jego składnikami (atmosferą, oceanem, kriosferą i powierzchnią lądu). Są 
one oparte na zbiorze równań opisujących odpowiednie prawa fizyki i 
procesy fizyczne (Randall i in., 2007), takich jak równania Naviera-Stokesa, 
opisujące dynamikę mas powietrza, prawa gazu doskonałego (związek 
między ciśnieniem a temperaturą), przenoszenie promieniowania (wpływ 
gazów atmosferycznych na światło widzialne i promieniowanie 
podczerwone) oraz prawa termodynamiki (przenoszenie ciepła i energii). 
Modele GCM stały się najpotężniejszymi narzędziami służącymi do 
symulacji reakcji globalnego systemu klimatycznego na wzrost 
atmosferycznego stężenia gazów cieplarnianych. 

W modelu GCM, klimat przedstawia się za pomocą trójwymiarowej siatki 
pokrywającej kulę ziemską, zazwyczaj o grubej rozdzielczości poziomej 
rzędu 120-350 km oraz do 95 warstw pionowych w atmosferze i o 63 
warstwach w oceanach. Ze względu na grubą rozdzielczość modeli, różne 
procesy fizyczne, takie jak chmury, strumienie powierzchniowe, a także 
procesy związane z mechanizmami sprzężenia zwrotnego (np. cyrkulacja 
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oceaniczna, a także albedo lodu i śniegu) nie mogą być odpowiednio 
modelowane. Różne modele GCM mogą różnie reagować na takie same 
wymuszenia z powodu różnej reprezentacji procesów i sprzężeń 
zwrotnych. 

Projekt porównania połączonych modeli (CMIP) ustanowił standardowy 
protokół eksperymentalny do symulacji za pomocą globalnych modeli 
klimatycznych. Projekt CMIP zapewnia infrastrukturę wspierającą 
diagnozę, zatwierdzanie, wzajemne porównanie i dokumentację modeli, a 
także dostęp do danych. W fazie 3 projektu udostępniono zbiór globalnych 
symulacji klimatycznych odpowiadających standardowym warunkom 
brzegowym oraz scenariuszom ze specjalnego raportu IPCC dotyczącego 
scenariuszy emisji SRES (zob., Meehl i in., 2007) - znany jako zestaw danych 
CMIP3.  

W fazie 5 projektu CMIP, udostępniono nowy zbiór modeli, z 
uwzględnieniem nowych modeli systemu Ziemi z bardziej kompletną 
reprezentacją wymuszeń i nowych scenariuszy reprezentatywnych ścieżek 
stężeń, RCP (zestaw danych CMIP5) (Taylor i in., 2012). Chociaż projekt 
CMIP5 opiera się na większym i bardziej zaawansowanym zbiorze modeli, 
istnieje ogólna spójność między projekcjami z dwóch faz projektu w 
zakresie wielkoskalowych schematów klimatu i wielkości zmian 
klimatycznych (IPCC, 2013). 

W Piątym Raporcie (AR5) Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu 
(IPCC) opublikowanym w latach 2013 i 2014, wprowadzone zostały cztery 
nowe reprezentatywne ścieżki stężeń (RCP), które zastąpiły te ze 
specjalnego raportu IPCC na temat scenariuszy emisji (SRES) z roku 2000. 
Obie grupy scenariuszy zależą od różnych założeń dotyczących przyszłych 
zmian społeczno-gospodarczych oraz stężeń gazów cieplarnianych. 
Scenariusze RCP opisują cztery drogi: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5, 
odpowiadające czterem wartościom wymuszenia radiacyjnego w roku 2100 
w stosunku do wartości przedindustrialnych, odpowiednio: +2,6, +4,5, +6,0 
i +8,5 W∙m-2. Scenariusze RCP są stosowane w globalnych modelach 
klimatycznych do obliczania wpływu scenariuszy stężeń na fizyczny system 
klimatyczny (np. atmosfera, oceany, kriosfera i wykorzystanie gruntów). 

Ponieważ zadaniem globalnych modeli klimatycznych jest symulowanie 
systemu klimatycznego całej Ziemi, ich koszty obliczeniowe są bardzo 
wysokie. Modele uruchamiane są w relatywnie małej rozdzielczości i 
opierają się na uproszczonej reprezentacji rzeczywistych procesów 
fizycznych. Większość z nich nie jest więc w stanie dostarczyć 
szczegółowych informacji na temat lokalnych warunków klimatycznych. Na 
klimat lokalny mają wpływ zarówno wielkoskalowe warunki klimatyczne 
jak i lokalne warunki geograficzne, takie jak odległość od wybrzeża, 
wysokość n.p.m., czy występowanie gór. Są to dodatkowe informacje, które 
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można wykorzystać do skalowania klimatu w dół, do wyższej rozdzielczości 
przestrzennej. Istnieją dwie powszechnie stosowane strategie skalowania 
w dół: skalowanie empiryczno - statystyczne (ESD) oraz skalowanie 
dynamiczne (DD). 

Przy skalowaniu w dół (uszczegóławianiu), zarówno z pomocą ESD jak i 
DD, korzysta się z niezależnych źródeł informacji, co ma swoje mocne i słabe 
strony. Połączone podejścia stają się silniejsze, ponieważ zbieżność 
wyników sugeruje większą wiarygodność informacji. Skalowanie z pomocą 
ESD i DD pozwala odpowiedzieć na różne pytania badawcze, a w pewnych 
przypadkach jedno z tych podejść może dać wyniki znacznie lepsze od 
drugiego. Na przykład, skalowanie w dół typu ESD może dostarczyć 
projekcje tylko dla zmiennych, dla których dostępne są długie serie danych 
obserwacyjnych o dobrej jakości, jednak ze względu na niskie wymagania 
obliczeniowe, podejście to jest odpowiednie do skalowania w dół wielkich 
zbiorów symulacji z pomocą wielu modeli (Benestad i in., 2016). W 
przeciwieństwie do ESD, skalowanie typu DD może dostarczyć pełniejszego 
obrazu zachodzących procesów i nie wymaga dostępności pełnego zestawu 
obserwacji. Jest jednak znacznie bardziej wymagające obliczeniowo i 
zwykle stosuje się je do mniejszych pakietów modeli GCM. Niemniej, 
obserwacje są zawsze ważne dla weryfikacji modeli, która jest niezbędna, 
zanim wyniki zostaną wykorzystane w dalszych badaniach, np. 
konsekwencji zmian klimatu. 

Niniejszy rozdział opisuje metodykę użytą w celu dostarczenia projekcji 
klimatycznych dla Polski w przyszłości. Szczegóły dotyczące metod DD i ESD 
przedstawiono, odpowiednio, w sekcjach 8.2 i 8.3. Wykorzystane dane 
zostały zaprezentowane w rozdziale 8.4, a wyniki oceny obu metod 
omówiono w sekcji 8.5. 

 
 
8.2. Dynamiczne skalowanie w dół 
 
Dynamiczne skalowanie w dół opiera się na regionalnych modelach 
klimatycznych (RCM), które budowane są podobnie jak globalne modele 
klimatyczne, zawierają jednak pełniejszy opis lokalnych procesów 
fizycznych, często opierając się na różnych schematach parametryzacji 
(Christensen i in., 2007). Regionalne modele klimatyczne mają większą 
rozdzielczość przestrzenną i lepszą reprezentację topografii w porównaniu 
do modeli globalnych (GCM). Symulują zmodyfikowany klimat pod 
względem, na przykład, parowania, konwekcji, procesów rozwoju chmur i 
opadów. Chociaż modele RCM i GCM mogą dawać niespójne strumienie 
energii i masy na granicy modeli RCM, powszechnie przyjmuje się, że 
modele RCM dostarczają bardziej realistyczne odpowiedzi.  
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W przypadku niniejszych badań, DD opiera się na redukcji odchylenia 
(ang.: bias adjustment) wyników regionalnego modelu klimatycznego. 
Redukcję przeprowadzono wg Gudmundsson i in. (2012), którzy próbowali 
dostosować rozkład symulowanych danych tak, aby pasował ściśle do 
danych rzeczywistych. Mapowanie kwantyli symulowanych serii czasowych 
do obserwowanych wykonywane jest dla każdego oczka siatki, a liczba 
wykorzystanych kwantyli wynosi 1000. Metoda zakłada stałe odchylenie 
modelu i może ekstrapolować symulowane wartości również poza te z 
okresu obserwacyjnego (Boé i in., 2007), a także obejmuje dostosowanie 
częstotliwości dni mokrych. Chociaż podejście nie gwarantuje zachowania 
sygnałów zmian klimatu, wpływ na przewidywane zmiany średnich 
warunków jest niewielki. 

Korekcja odchylenia została zastosowana dla poszczególnych sezonów, 
oddzielnie dla dziewięciu symulacji regionalnych RCM z eksperymentu 
EURO-CORDEX (tab. 8.1) dla dwóch scenariuszy: RCP4.5 i RCP8.5. Dane RCM 
zostały skorygowane przy użyciu danych opadu i temperatury CHASE-PL – 
dziennych danych dla siatki o rozdzielczości 5 km (CPLFD-GDPT5), aby 
uzyskać dzienne projekcje opadu i temperatury dla trzech horyzontów 
czasowych: 1971-2000, 2021-2050 i 2071-2100. 

 
Tabela 8.1. Skróty nazw kombinacji: GCM-przebieg-RCM (pochodzących z projektu 
EURO-CORDEX, symulującego klimat Europy w przyszłości), które wykorzystano w 
tej pracy. Wyodrębniono z nich dane dla terenu Polski, które zostały poddane 
korekcie odchylenia za pomocą DD. 

Instytut GCM RUN Instytut RCM Lata 

 
CNRM-

CERFACS 

 
CNRM-CM5 

 
r1i1p1 

 

CLMcom CCLM4-8-17 1950- 2100 

SMHI RCA4 1970 - 2100 

 
 
 

ICHEC 

 
 
 

EC-EARTH 

 
r12i1p1 

CLMcom CCLM4-8-17 1949 - 2100 

SMHI RCA4 1970 - 2100 

r1i1p1 KNMI RACMO22E 1950 - 2100 

r3i1p1 DMI HIRHAM5 1951 - 2100 

IPSL IPSL-CM5A-MR r1i1p1 SMHI- RCA4 1970 - 2100 

 
MPI 

 
MPI-ESM-LR 

 
r1i1p1 

CLMcom CCLM4-8-17 1970 - 2100 

SMHI RCA4 1949 - 2100 
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8.3. Empiryczno-statystyczne skalowanie w dół 
 

Istnieje szeroki zakres metod stosowania empiryczno-statystycznego (ESD) 
skalowania w dół (przejścia z niskiej rozdzielczości – globalnej, do wyższej 
– lokalnej). Techniki ESD łączą dane historyczne i metody statystyczne w 
celu skalibrowania modelu uwzględniającego zależność między wielką i 
małą skalą. Najczęściej stosowane metody oparte są na regresji. W ESD 
informacje lokalne zawarte są w danych obserwacyjnych. Dane wejściowe z 
modeli globalnych (w wielkiej skali) nazywane są predyktorami, zaś dane 
reprezentowane w małej skali, pochodzące z danych obserwacyjnych, 
definiowane jako predyktandy, opisują klimat lokalny. W celu stworzenia 
projekcji klimatycznych do kalibracji są wykorzystywane dane z tzw. 
reanalizy, łączące dane pochodzące z modeli i dane obserwacyjne. 
Następnie, wzory danych GCM, podobne do reanalizy, są wyodrębniane z 
danych historycznych i wykorzystywane do projekcji przyszłego klimatu. 
Dlatego też ważne jest, aby predyktor był dobrze symulowany przez 
globalny model klimatu i zawierał informacje dotyczące sygnału zmian 
klimatycznych. 

W niniejszych badaniach wykorzystano podejście typu powszechne-EOF 
(gdzie EOF oznacza „empiryczna funkcja ortogonalna”, ang. Empirical 
Orthogonal Function) w celu określenia predyktora, jak w pracy Benestad 
(2001), gdzie wykorzystywane są wspólne schematy reanalizy i dane z 
modelu. Następnie część obserwacyjna w podejściu powszechne-EOF jest 
wykorzystywana do opracowania modelu empirycznego, podczas gdy część 
modelowa jest wykorzystywana do skalowania w dół (Benestad i in., 2015). 

Ponadto, przetestowano różne wyniki reanalizy (np. NCEP, ERA40, 
ERAINT, C20) w celu identyfikacji parametrów modeli regresji, 
kalibrowanych dla okresu 1951-2013 (identycznego jak dla zbioru danych 
GDPT5, obejmującego dzienne dane opadu i temperatury, dla siatki o 
rozdzielczości 5 km). Przeprowadzając procedurę weryfikacji, stwierdzono, 
że reanaliza NCEP daje najlepsze wyniki.  

Przeprowadzono również procedurę optymalizacyjną, aby wybrać 
najlepszą domenę przestrzenną, na której oparta będzie analiza EOF do 
konstrukcji predyktora. Optymalizacja została przeprowadzona dla 
każdego sezonu oddzielnie, ponieważ w poszczególnych sezonach zachodzą 
różne procesy i zjawiska, tak więc domena przestrzenna zmienia się między 
sezonami. Maksymalna liczba EOF została ustalona na sześć, co pokrywa 90 % 
zmienności danych, jednak wybrano tylko istotne zmienne w modelach 
regresji. Następnie zastosowano ESD do pełnego zbioru symulacji CMIP5 
GCM, aby otrzymać zbiór danych statystycznie skalowanych w dół dla 
każdej polskiej stacji meteorologicznej, dla której dostępne są dane. Dotyczy 
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to zarówno temperatury jak i opadu. Aby uwzględnić sezonowość, relacje 
regresji zostały skonstruowane oddzielnie dla każdego sezonu. 
 
 
8.4. Dane 
 
W zastosowanej metodzie ESD użyto pełen zestaw globalnych modeli 
klimatycznych pochodzących ze zbioru CMIP5 dla dwóch ścieżek rozwoju: 
RCP4.5 (108) i RCP8.5 (81). Rysunek 8.1 przedstawia uśrednione 
przestrzennie wartości temperatury dla obszaru obejmującego całą Polskę 
i części państw sąsiednich (14°E-26°E / 49°N-54°N), symulowane przez 
globalne modele klimatyczne. 
 

 
Rys. 8.1. Anomalie średniej rocznej temperatury powietrza (°C) w symulacjach za 
pomocą globalnych modeli klimatycznych z projektu CMIP5, dla scenariuszy 
rozwoju RCP2.6 (linia fioletowa), RCP4.5 (kolor pomarańczowy), RCP8.5 (kolor 
czerwony) oraz globalnego modelu klimatycznego CMIP3 dla scenariusza emisji 
SRES A1B (kolor szary). Obwiednie wokół każdej linii mają szerokość 0,7 wartości 
odchylenia standardowego. W legendzie (w nawiasach) podano liczbę przebiegów 
modelu dla każdej wiązki symulacji. W prawej części wykresu dla każdego modelu 
przedstawiono średnią dla 30-letniego okresu 2071-2010. Czarna linia pokazuje 
przebieg anomalii temperatury, wykreślony na podstawie serii danych 
obserwacyjnych HadCRUT3. Wszystkie symulacje poddano wygładzaniu za pomocą 
tzw. splajnów, aby wydobyć sygnał zmiany klimatu między latami. 

 
 

W metodzie DD serie danych pochodzą z dziewięciu przebiegów 
symulacji modeli GCM-RCM, dla przedziału lat 1959-2100. W tabeli 8.1 
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zestawiono nazwy tych modeli, skróty nazw instytucji, w których modele 
powstały, oraz przedział czasowy dla każdej symulacji. Warto zauważyć, że 
niektóre symulacje były dostępne od roku 1950, podczas gdy dla innych 
rokiem początkowym był 1970. Różna była także ich rozdzielczość 
przestrzenna. Z tych powodów dane symulacyjne poddano interpolacji do 
wspólnej siatki modelu o wymiarze oczka: 5x5 km, takich samych jak dla 
zbioru danych obserwacyjnych dla siatki oczek GDPT5. 

 

 
8.5. Ocena metod 
 
W celu potwierdzenia, iż skalowane oszacowanie jest reprezentatywne dla 
lokalnej odpowiedzi na zmiany klimatyczne, ważne jest sprawdzenie, czy 
metody empiryczno-statystycznego (ESD), lub dynamicznego (DD) 
skalowania w dół działają zgodnie z założeniami. Jedną z najpowszechniej 
stosowanych metod kontroli jakości jest tzw. weryfikacja krzyżowa, która 
polega na porównaniu wyników skalowania modelu dla przeszłego okresu, 
z danymi obserwacyjnymi z tego samego okresu. 

W przypadku ESD dokonano tego przez wyłączenie próbki danych 
obserwacyjnych dla okresu, dla którego model statystyczny jest 
kalibrowany, i użyciu ich do przetestowania metody. Procedura weryfikacji 
krzyżowej zapewnia ścisły związek między przewidywaniami (predyktand) 
a prognozami (predyktor). Innymi słowy, upewniono się, że wybrane 
schematy klimatyczne w wielkiej skali mogą być wykorzystywane do 
przewidywania lokalnej reakcji. Przed zastosowaniem modelu ESD do 
przyszłych prognoz należy zadbać o to, aby predyktor był dobrze 
reprezentowany przez globalne modele klimatyczne (GCM). W przypadku 
niniejszych badań, osiągnięto to dzięki zastosowaniu wspólnej analizy typu 
powszechne-EOF, w celu zapewnienia podobnych wzorców przestrzennych 
w danych pochodzących z reanalizy i z GCM (Benestad, 2001). Badając 
wielkości statystyczne można sprawdzić jak podobna jest struktura obu 
tych typów danych. Zakończona powodzeniem procedura ESD prowadzi do 
powstania danych w małej skali o właściwościach statystycznych (np. 
wartość średnia i odchylenie standardowe w przeszłości) zbliżonych do 
danych z obserwacji. W przeciwnym razie, jeśli zbiór ESD ma znacznie 
mniejszą zmienność niż obserwacje, czy średnie obliczone dla wielu modeli, 
może to znaczyć, że wystąpił błąd systematyczny procedury. Rysunek 8.2 
przedstawia wyniki uzyskane za pomocą analizy składowych głównych 
(PCA) (w górnym lewym panelu), empirycznych funkcji ortogonalnych 
(EOF) (prawy górny panel), weryfikacji krzyżowej (dolny lewy panel) i 
porównania symulacji z oryginalną serią czasową (prawy dolny panel). W 
przypadku niniejszego opracowania, procedura weryfikacji krzyżowej 
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wykazała bardzo dobre działanie we wszystkich porach roku z wartością 
wynikową R2 większą niż 0,79 (por. panele weryfikacji krzyżowej na rys. 
8.2). Tak dobry wynik oznacza dużą zgodność pomiędzy wynikami 
uzyskanymi z modeli a oryginalnymi zbiorami danych pomiarowych.  

 

a)       Zima b) Wiosna 

 

c)      Lato d) Jesień 

 
 

 

  

Rys. 8.2. Ocena metody ESD w kontekście odtworzenia charakterystyk opadów z 
referencyjnych zestawów danych (np. zarejestrowane opady na stacjach 
pogodowych w górnym lewym panelu i reanalizy NCEP w górnym prawym panelu) 
dla pór roku: (a) zima, (b) wiosna, (c) lato, (d) jesień. Dolne panele każdego z 
diagramów pokazują wyniki procedury weryfikacji krzyżowej (lewa) i w jakim 
stopniu szacowane wartości są zgodne z danymi referencyjnymi (prawa). W tym 
przypadku dane referencyjne są pierwszą składową główną. 
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Dla DD, kontrola jakości modeli RCM skupia się zazwyczaj na ocenie 
temperatur powierzchni Ziemi, opadów, oraz średniego ciśnienia na 
poziomie morza w oparciu o zestawy wartości dla siatek danych 
obserwacyjnych (np. produkty reanalizy). Szczegółowa analiza wyników 
RCM zawarta w niniejszej pracy została zaprezentowana w artykule 
Kotlarski i in. (2014). Badanie wspomnianych autorów pokazuje, że RCM-y 
zdolne są uchwycić podstawowe cechy systemu klimatycznego Europy, 
włączając w to Polskę, z regionalnym i sezonowym uchybem poniżej 1,5 °C 
dla temperatury i 40 % dla opadów. Niemniej jednak, ta sama praca 
informuje o pewnych słabościach symulacji RCM dla konkretnych regionów 
bądź pór roku. W przypadku Polski, symulacje (np. wspólne dla 
wspomnianego studium, jak i dla niniejszej pracy) mają zazwyczaj 
tendencję do niedoszacowania temperatur zimowych o około 1-2 °C, 
natomiast w przypadku temperatur letnich, wyniki są dobre. Jeśli chodzi o 
opady, modele pokazują duże dodatnie odchylenie (przeszacowanie) 
wyższe niż 50 % zimą i nieznaczne latem. Dla obu tych pór roku modele RCM 
są w stanie dobrze odtworzyć wielkoskalowe średnie wartości ciśnienia na 
poziomie morza z odchyleniem poniżej 3 hPa. 

Kotlarski i in. (2014) poddali ocenie wyniki RCM, dla przypadku 
„idealnych granic”, np. z użyciem wielkoskalowych przepływów opartych na 
obserwacji. W układzie projekcji klimatycznych (jak w tym przypadku) 
mogą się pojawić dodatkowe odchylenia przeniesione z wielkoskalowego 
wymuszenia GCM. W niniejszym przypadku średnie roczne odchylenia 
opadów w Polsce dla pojedynczych symulacji RCM osiągają zakres od -18 % do 
+27 %, a +9 % dla średniej z zestawu wielu modeli (rys. 8.3). Zimowe 
odchylenia wahają się pomiędzy -2 % i +29 %, natomiast letnie w zakresie 
od -50 % do 20 % (nie pokazano). W skali przestrzennej, największa 
rozbieżność w symulacjach z użyciem regionalnych modeli klimatycznych 
dotyczy obszarów górskich zlokalizowanych na południu Polski, z 
odchyleniem w zakresie od -25 % do 75 % w średniej dla zespołu wielu 
modeli (rys. 8.3). Ogólnie, średnia dla zespołu wielu modeli pokazuje 
mniejsze odchylenie opadów niż pojedyncze modele, gdzie 50 % wszystkich 
punktów siatki ma bezwzględne odchylenie poniżej 10 %. 

Dla rocznych i sezonowych średnich temperatur, zauważono ogólne 
odchylenie ujemne w danych RCM dla wszystkich pór roku z wyjątkiem lata, 
podczas którego dodatnie odchylenie ma miejsce we wschodniej części 
Polski i w górach.  

Odchylenia dla wyników po redukcji odchyleń są bardzo małe (bliskie 
zeru), zarówno dla wartości rocznych, jak i sezonowych. Warto zauważyć, 
że dla sezonów letnich odchylenie rzędu 1-2 mm na miesiąc pozostało w 
poprawionych danych jako skutek uwzględnienia częstotliwości dni 
wilgotnych w procedurze przystosowywania. Małe, dodatnie odchylenia 
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pozostały również w dostosowanych wartościach temperatur letnich na 
południu (Karpaty).  

 

 
 
 

Rys. 8.3. Średnie odchylenie opadów dla zbioru modeli (w %) symulowane za 
pomocą regionalnych modeli klimatycznych w odniesieniu do siatek zestawów 
danych obserwacyjnych GDPT5. 
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9  Zasoby wodne 
 

Mikołaj Piniewski, Mateusz Szcześniak, Ignacy Kardel, Paweł 
Marcinkowski, Tomasz Okruszko i Zbigniew W. Kundzewicz 

 
 
9.1. Wprowadzenie  
 
Zmiany klimatu, widoczne zarówno w obserwacjach jak i prognozach, 
przejawiają się m.in. wzrostem temperatury powietrza i zmianą struktury 
opadów atmosferycznych. Oba te czynniki mają bezpośredni, złożony 
wpływ na hydrologię i zasoby wodne. Wskaźniki dostępności wody 
powierzchniowej w Polsce są stosunkowo niskie, ale również zdarzają się 
lata, w których kraj jest nawiedzany przez klęski powodzi. W związku, z tym 
istnieje obawa, że zmiany klimatu mogą mieć negatywny wpływ na zasoby 
wodne Polski. 

Powszechnie stosowanym podejściem do oceny wpływu zmian klimatu 
na hydrologię jest wykorzystywanie jako dane wejściowe do modeli 
hydrologicznych wyników Regionalnych Modeli Klimatycznych (RCM) 
powiązanych z Globalnymi Modelami Cyrkulacji (GCM) poprzez tzw. 
dynamiczne skalowanie w dół (ang. downscaling) (patrz Rozdział 8). Wyniki 
symulacji RCM są na ogół poddawane procedurze usuwania błędu 
systematycznego (ang. bias correction). Takie podejście zostało przyjęte w 
projekcie CHASE-PL, a jego wyniki omówiono w niniejszym rozdziale. Model 
hydrologiczny Soil and Water Assessment Tool (SWAT; Arnold i in., 1998) 
został wybrany jako narzędzie do badania wpływu przewidywanych zmian 
klimatu na zasoby wodne. Model ten należy do grupy modeli o parametrach 
częściowo rozłożonych, opartych na procesach. Był on szeroko stosowany 
do oceny wpływu zmian klimatu na zasoby wodne we wszystkich regionach 
świata1. Został wybrany ze względu na jego elastyczność, popularność, 
ogólnodostępność kodu źródłowego i długoletnią historię udanych 
zastosowań w Polsce (Piniewski i Okruszko, 2011; Piniewski i in., 2014).  

Modelowanie przeprowadzono w dwóch skalach przestrzennych: (1) w 
wielkiej skali, na połączonym obszarze dorzeczy Wisły i Odry (VOB), 
należących do pięciu największych dorzeczy w Unii Europejskiej; (2) w 

                                                           
1 Patrz: SWAT Literature Database of the Peer-Reviewed Journal Articles 
https://www.card.iastate.edu/swat_articles/index.aspx 
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mezo-skali, dla dwóch średniej wielkości zlewni nizinnych (Górna Narew 
(północno-wschodnia Polska) i Barycz (południowo-zachodnia Polska), 
będących zlewniami cząstkowymi, odpowiednio dorzeczy Wisły i Odry (rys. 
9.1). Obszar VOB obejmuje około 88 % terytorium Polski i niewielkie 
fragmenty krajów sąsiednich (Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi). 
Podczas gdy głównym celem modelowania w wielkiej skali jest ilość wody 
(bilans wodny, odpływ, przepływ rzeczny), przedmiotem modelowania w 
mezo-skali jest jakość wody (ładunki zawiesin, azotu i fosforu). 

 

 
Rys. 9.1. Położenie zlewni, dla których przeprowadzono ocenę wpływu zmian 
klimatu na zasoby wodne w projekcie CHASE-PL. 

 
Celem tego rozdziału jest przedstawienie projekcji możliwych zmian 

ilości i jakości zasobów wodnych w Polsce, uzyskanych przy użyciu modelu 
SWAT, wykorzystującego wiązkę (ang. ensemble) dziewięciu projekcji 
klimatycznych, pozbawionych błędu systematycznego, opracowany na 
podstawie zbioru EURO-CORDEX dla dwóch horyzontów czasowych w 
ramach dwóch scenariuszy RCP (patrz Rozdziały 7-8 oraz Piniewski i in., 
2017b). Autorzy odsyłają zainteresowanych Czytelników do innych 
publikacji: Piniewski i in. (2017a) w przypadku dorzeczy Wisły i Odry, oraz 
Marcinkowski i in. (2017) dla zlewni Górnej Narwi i Baryczy, w celu 
uzyskania szczegółów technicznych dotyczących opisu modelu, konfiguracji 
modelu, kalibracji i weryfikacji. W niniejszym rozdziale natomiast stwierdza 
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się, że zarówno modele w wielkiej skali, jak i mezo-skali, po odpowiedniej 
kalibracji i weryfikacji, zostały uznane za nadające się do modelowania 
projekcji. 

 
 

9.2. Zmiany odpływu 
 
W tym i kolejnych podrozdziałach przedstawiono mapy z uzyskanymi w 
drodze modelowania przewidywanymi zmianami wybranych zmiennych 
hydrologicznych. W większości przypadków na jednym rysunku 
przedstawiono cztery mapy, będące wynikiem kombinacji dwóch 
horyzontów czasowych (2024-2050, tj. bliskiej przyszłości oznaczanej jako 
NF i 2074-2100, tj. dalekiej przyszłości oznaczanej jako FF) oraz dwóch 
scenariuszy RCP (4.5 i 8.5). Wskaźniki zmian były najpierw obliczane 
osobno dla każdego modelu klimatycznego wchodzącego w skład wiązki 
jako względne różnice między poszczególnymi horyzontami czasowymi a 
okresem referencyjnym 1974-2000, a następnie uśrednione dla wszystkich 
modeli wchodzących w skład wiązki. 

Na mapach zaprezentowano również informacje na temat siły (trudno 
przetłumaczalny angielski termin robustness) symulowanych zmian, 
rozumianej tutaj jako kombinacja zgodności między modelami co do danej 
wielkości zmian z ich istotnością statystyczną (Knutti i Sedláček, 2013). 
Symbol kropkowania na mapach oznacza obszary o wysokiej „sile” projekcji, 
zakreskowane obszary wskazują na zgodną odpowiedź modeli w kwestii 
braku statystycznej istotności zmian, białe obszary wskazują na niespójne 
odpowiedzi modeli (z reguły duży rozrzut istotnych statystycznie zmian). 
Pozostałe obszary (bez kropkowania, kreskowania i bez nałożonego białego 
koloru) mogą być interpretowane jako obszary o ograniczonym stopniu 
zaufania co do oceny zmian wskazanej wielkości. 

Mapy projekcji zmian średniego rocznego odpływu (w SWAT - suma 
spływu powierzchniowego, podpowierzchniowego i podziemnego) dla 
średniej z wiązki modeli klimatycznych pokazują, że wzrosty dominują we 
wszystkich RCP i we wszystkich horyzontach czasowych (rys. 9.2). 
Najwyższa wartość wzrostu odpływu (uśredniona przestrzennie) wynosi 
52,1 % dla dalekiej przyszłości w scenariuszu RCP8.5, kiedy to wzrost 
zarówno temperatury powietrza jak i sumy opadów atmosferycznych jest 
również największy (patrz Rozdział 7). Jednak zróżnicowanie przestrzenne 
przewidywanych zmian jest znaczne. Północno-zachodni narożnik 
wewnętrznej części VOB ma najwyższy wskaźnik wzrostu odpływu na 
wszystkich mapach, natomiast górskie zlewnie wzdłuż południowego 
skraju VOB charakteryzują się najniższymi zmianami, często 
sklasyfikowanymi jako "zgodność co do nieistotnych zmian". Należy 
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zauważyć, że obszary o najwyższym wzroście odpływu rocznego 
odpowiadają obszarom o najniższej wielkości współczynnika odpływu (np. 
Kujawy i Wielkopolska), natomiast obszary o najmniejszych zmianach 
odpowiadają obszarom o najwyższym współczynniku odpływu (np. obszary 
górskie). 

 

 
Rys. 9.2. Zmiany średniego rocznego odpływu według średniej z wiązki modeli 
klimatycznych w dorzeczach Wisły i Odry, dla bliskiej (NF) i dalekiej (FF) przyszłości 
według scenariuszy RCP 4.5 i 8.5 (źródło: Piniewski i in., 2017c). 

 

Drugim ważnym przesłaniem wynikającym z rys. 9.2 jest to, że istnieją 
bardzo małe obszary (tylko kilka procent powierzchni w RCP8.5 - FF), dla 
których przewidywane zmiany zostały ocenione jako „solidne” 
(kropkowanie). W niektórych przypadkach, takich jak RCP4.5 - FF, około 
połowa obszaru jest sklasyfikowana w kategorii „brak spójności projekcji” 
(białe obszary). Oznacza to, że wielkość symulowanych zmian jest znaczna, 
ale ich rozrzut w wiązce modeli klimatycznych jest bardzo duży. 
Podsumowując, wyniki modelowania pokazują, że istnieje wysoka zgodność 
kierunku zmian, natomiast zgodność co do ich wielkości jest na ogół niska. 

Zmiany sezonowego odpływu nie są jednolite: największy wzrost 
przewidywany jest zimą, najniższy wiosną, a umiarkowany latem i jesienią 
(rys. 9.3). Chociaż w skali przestrzennej wzrosty dominują we wszystkich 
porach roku, w okresie wiosennym w południowej, górskiej części VOB 
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średnia zmiana z wiązki jest głównie ujemna, we wszystkich kombinacjach 
przyszłych horyzontów czasowych i scenariuszy RCP. Z drugiej strony, 
zimowy odpływ wzrasta bardzo wyraźnie, zwłaszcza w dalekiej przyszłości 
dla RCP8.5, i sygnał zmian jest tu nawet silniejszy od dość wysokiego 
rozrzutu projekcji. 

 

 
Rys. 9.3 Wykresy pudełkowe średniej obszarowej prognozowanej zmiany odpływu 
dla roku (Ann) i sezonów (DJF - zima, MAM - wiosna, JJA - lato, SON - jesień), dla 
bliskiej (NF) i dalekiej (FF) przyszłości według scenariuszy RCP4.5 i 8.5 (źródło: 
Piniewski i in., 2017c). 

 
Hydrogramy średnich miesięcznych przepływów dla dwóch 

wodowskazów znajdujących się w pobliżu ujść rzek Wisły i Odry pokazują 
wyraźne zmiany, nasilające się w późniejszym horyzoncie czasowym oraz 
wraz ze wzrostem RCP (rys. 9.4). Wystąpienie maksymalnego przepływu 
miesięcznego ulegnie przesunięciu z kwietnia do marca dla obu rzek, a w 
przypadku Odry w kombinacji RCP8.5 - FF, maksymalny przepływ 
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miesięczny może być osiągany również w lutym. Chociaż w bliskiej 
przyszłości minimalny przepływ miesięczny ma występować w 
październiku lub listopadzie, podobnie jak w okresie referencyjnym, w 
dalekiej przyszłości październik będzie wyraźnie najczęstszym miesiącem 
występowania przepływu minimalnego, w szczególności dla scenariusza 
RCP8.5. Najsilniejsze sygnały zmian są symulowane dla wszystkich trzech 
miesięcy zimowych (grudzień, styczeń i luty), w dalekiej przyszłości, gdyż 
tylko w tych miesiącach przedziały niepewności przyszłych przepływów 
miesięcznych nie pokrywają się w ogóle z odpowiadającymi im 
przedziałami dla okresu referencyjnego. Najwyższy, prawie dwukrotny 
wzrost przepływu przewiduje się w styczniu. Z kolei w bliskiej przyszłości 
sygnał zmian jest na ogół słabszy od rozrzutu projekcji związanego z wiązką 
modeli klimatycznych. 

 

 
Rys. 9.4. Średni miesięczny przepływ Wisły w Tczewie i Odry w Gozdowicach, 
pochodzący z symulacji modelu SWAT wykorzystującego wyniki symulacji wiązki 
modeli klimatycznych (źródło: Piniewski i in., 2017c). Linie ciągłe ilustrują medianę 
z wiązki, natomiast zacieniony obszar (w postaci wstęgi) przedstawia zakresy od 10 
do 90 percentyla. 

 
Wysoki współczynnik korelacji pomiędzy średnimi obszarowymi 

zmianami odpływu i opadu atmosferycznego (R2 = 0,91) dla 36 kombinacji 
modeli klimatycznych, scenariuszy RCP i przyszłych horyzontów 
czasowych, a także zbliżone rozkłady przestrzenne map projekcji dla opadu 
i odpływu, sugerują, że to zmiana opadów, a nie ewapotranspiracji, jest 
głównym motorem zmian odpływu w dorzeczach Wisły i Odry. 
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Ze względu na powszechny brak wyników oceny wpływu zmian 
klimatycznych na hydrologię z wykorzystaniem projekcji klimatycznych 
EURO-CORDEX dla obszaru VOB, trudno jest znaleźć odpowiednie badania 
dla porównania wyników zaprezentowanych w tym rozdziale. Jednak w 
dwóch pracach wykonanych w skali europejskiej przedstawiono mapy 
zmian średniego rocznego przepływu lub odpływu: pierwsze na podstawie 
hydrologicznego modelu LISFLOOD dla scenariusza RCP8.5 (Alfieri i in., 
2015), a drugie na podstawie modelu JULES dla horyzontu czasowego 
odpowiadającemu wzrostowi globalnej temperatury powietrza o +4 °C 
(Papadimitriou i in., 2016). W pierwszej z niniejszych prac stwierdzono, że 
w większości rzek w dorzeczu Wisły i Odry średni przepływ wzrośnie o 15 
do 25 %. Natomiast w drugim artykule wykazano, że w większości obszaru 
VOB średni roczny odpływ wzrośnie o co najwyżej 25 %, lecz zgodność 
wyników pochodzących z różnych modeli klimatycznych była wysoka tylko 
w północnej części tego regionu. Podsumowując, obie prace potwierdzają 
wyniki dotyczące spodziewanego wzrostu odpływu rzecznego w obszarze 
VOB przedstawione w tym rozdziale, choć skala zmian, sięgająca nawet 
50 % w scenariuszu RCP8.5 w dalekiej przyszłości, jest wyższa tu niż w 
cytowanych pracach. 

 
 

9.3. Zmiany niskich i wysokich przepływów 
 
W celu oceny wpływu zmian klimatycznych na niskie i wysokie przepływy 
zostały zbadane dwa wskaźniki: wskaźnik niskiego przepływu (QL), 
obliczony jako wieloletnia średnia 10 percentyla z przepływów dobowych 
w ciągu roku oraz analogiczny wskaźnik wysokiego przepływu (QH), 
obliczony dla 90 percentyla. 

Symulowany wzrost QL jest niemal wszechobecny i różni się w 
poszczególnych horyzontach projekcyjnych i scenariuszach emisyjnych 
(RCP): od 25,8 % w bliskiej przyszłości dla RCP4.5 do 70,1 % w dalekiej 
przyszłości dla RCP8.5 (rys. 9.5). Nieznaczne spadki przewidywane są 
jedynie w małych izolowanych obszarach na południu. Ogólnie rzecz biorąc, 
obszar, dla którego zmiany są istotne statystycznie jest raczej niewielki. 
Wzrosty zostały sklasyfikowane jako „solidne” (ang. robust) tylko w około 3 % 
wewnętrznej części VOB w dalekiej przyszłości dla RCP8.5. Dla RCP4.5 w 
dalekiej przyszłości, około połowa powierzchni VOB przyjmuje biały kolor, 
co sugeruje niespójność w projekcjach QL. Dokładniej mówiąc, oznacza to 
wysoką zgodność modeli dotyczącą istotności statystycznej i niską 
zgodność co do wielkości zmian (chociaż w tym samym kierunku). We 
wszystkich przypadkach, przewidywane wzrosty na ujściach rzek Wisły i 
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Odry są niższe niż zmiany uśrednione po całej sieci rzecznej, choć w 
najbliższej przyszłości różnica jest mniej wyraźna niż w dalekiej przyszłości. 

Przewidywana zmiana wskaźnika wysokiego przepływu (QH) jest 
również dodatnia, ale znacznie (około 1,6-2 razy) niższa niż w przypadku 
niskiego przepływu dla obu horyzontów i RCP (rys. 9.6), przyjmując zakres 
od 14,4 do 36,7 % (podane wartości to średnie przestrzenne). W przypadku 
średniego rocznego odpływu i QL, zmienność przestrzenna jest wysoka, z 
dość podobnymi kierunkami dla różnych kombinacji: RCP - horyzont 
czasowy projekcji. Najwyższe tempo wzrostu jest prognozowane na 
nizinnych rzekach w wewnętrznej części VOB. Najmniejsze zmiany, 
nieistotne statystycznie według większości modeli (oznaczone przez 
ukośne kreskowanie), są przewidywane na zdecydowanej większości rzek 
w południowym pasie VOB. Prognozowane wzrosty QH na ujściu Odry są 
nieznacznie wyższe niż te na ujściu Wisły. 

 

 
Rys. 9.5. Zmiany wskaźnika niskiego przepływu QL według średniej z wiązki modeli 
klimatycznych w dorzeczach Wisły i Odry, dla bliskiej (NF) i dalekiej (FF) przyszłości 
według scenariuszy RCP 4.5 i 8.5 (źródło: Piniewski i in., 2017d). Wartości podane 
obok dużych czarnych kropek oznaczają przewidywane zmiany na ujściach Wisły 
(W) i Odry (O) do Morza Bałtyckiego. 



9 Zasoby wodne  139 

 
Rys. 9.6. Zmiany wskaźnika wysokiego przepływu QH według średniej z wiązki 
modeli klimatycznych w dorzeczach Wisły i Odry, dla bliskiej (NF) i dalekiej (FF) 
przyszłości według scenariuszy RCP 4.5 i 8.5 (źródło: Piniewski i in., 2017d). 

 
Symulowany wysoki względny wzrost QL (wyższy niż QH) można 

wyjaśnić zmianami zmiennych podstawowych. Duży wzrost opadów w 
okresie zimowym i wiosennym (patrz Rozdział 7) w połączeniu ze 
znacznym ociepleniem prowadzi do dużego spadku współczynnika 
wyrażającego stosunek ilości wody pochodzącej z opadów śniegu do ilości 
wody pochodzącej z opadów deszczu w okresie zimowym i wiosennym. 
Dalszą konsekwencją tego mechanizmu jest uzupełnianie wilgoci w glebie i 
płytkiej warstwy wodonośnej, natomiast wzrost spływu powierzchniowego 
w tych dwóch porach roku jest nieco ograniczony ze względu na 
zmniejszone topnienie śniegu. W efekcie, rzeki zasilane są poprzez bardziej 
obfity odpływ podpowierzchniowy, nie tylko w okresie zimy i wiosny, ale 
także, ze względu na opóźnioną reakcję, podczas typowego okresu 
niżówkowego w okresie późnego lata i wczesnej jesieni. 

Interesujące jest porównanie przedstawionych tu projekcji niskich i 
wysokich przepływów z wynikami uzyskanymi za pomocą modeli 
wielkoskalowych, napędzanych modelami klimatycznymi EURO-CORDEX. 
Według Roudiera i in. (2016), znaczna część Polski doświadczy wzrostu 
wielkości minimalnego niskiego przepływu 10-letniego o ok. 15-50 % dla 
przyszłego horyzontu odpowiadającego globalnemu ociepleniu o 2 °C. W 
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późniejszym okresie (odpowiadającym globalnemu ociepleniem o 4 °C) 
Papadimitriou i in. (2016), dowodzą, że średni wzrost QL dla większości 
Polski będzie na poziomie 151-1500 %, choć w mniejszej skali. Odnotowano 
również spadek na terenie południowej części dorzecza Wisły. Zatem 
wyniki obu badań potwierdzają przedstawione tu ustalenia o dominującym 
wzroście wskaźnika niskiego przepływu oraz o nasilającej się tendencji 
wzrostu wraz z upływem czasu i z przyrostem temperatury powietrza. 

Według projekcji Roudiera i in. (2016) wzrost maksymalnego 
przepływu rocznego o prawdopodobieństwie przewyższenia 10 % (tzw. 
wody dziesięcioletniej) w obszarze VOB będzie wynosił 10-20 % w 
scenariuszu zakładającym globalne ocieplenie na poziomie +2 °C. Zarówno 
kierunek, jak i wielkość zmian zagrożenia powodziowego, są porównywalne 
do tych, które przedstawiono w niniejszym rozdziale. Z kolei Alfieri i in. 
(2015) oznaczyli większość obszaru VOB na swoich mapach projekcyjnych 
zagrożenia powodziowego dla trzech horyzontów czasowych (2020, 2050 i 
2080) szarym kolorem, co oznacza małą zgodność pomiędzy modelami 
klimatycznymi. W przypadku górnej Odry i Warty, wzrost 100-letniej 
powodzi o 10-15 % był symulowany dla wielolecia wokół roku 2080. 
Wzrost zagrożenia powodziowego w dorzeczu Odry jest zatem zgodny z 
naszymi wynikami, chociaż zmiany procentowe w sposób oczywisty nie są 
w pełni porównywalne z powodu wykorzystania różnych wskaźników. 

 
 

9.4. Zmiany jakości wód 
 
Jak wspomniano we wprowadzeniu, modelowanie wpływu zmian 
klimatycznych na jakość wody przeprowadzono w zlewniach Górnej Narwi 
i Baryczy. Te dwie zlewnie zostały wybrane, ponieważ reprezentują dwa 
rodzaje warunków charakterystycznych dla Niżu Polskiego: z niższą 
antropopresją na zasoby wodne na wschodzie (Górna Narew) oraz z wyższą 
antropopresją na zachodzie (Barycz). Zlewnie umiarkowanie różnią się pod 
względem warunków klimatycznych i pokrycia terenu (rys. 9.7), natomiast 
różnią się zasadniczo pod względem gleb oraz warunków hydrologicznych 
(Tabela 9.1). Rolnictwo w zlewni Baryczy jest znacznie bardziej intensywne, 
natomiast gęstość zaludnienia i presja urbanizacyjna są znacznie wyższe. W 
górnej części zlewni prowadzona jest również intensywna gospodarka 
rybacka. Obserwowane stężenie azotu ogólnego (TN) i fosforu (TP) w 
wodach powierzchniowych zlewni Baryczy w znacznym stopniu 
przewyższają normy dla dobrego stanu ekologicznego (Marcinkowski i in., 
2017). W północnej części zlewni Baryczy zostały zaprojektowane tzw. 
Obszary Szczególnie Narażone na wymywanie azotu (OSN). Jakość wody w 
zlewni Górnej Narwi jest znacznie lepsza i nie występują tam OSN-y. 
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Rys. 9.7. Lokalizacja i mapa pokrycia terenu badanych zlewni: a) zlewnia Baryczy i 
b) zlewnia Górnej Narwi (źródło: Marcinkowski i in., 2017). 

 
Projekcje średnich strat erodowanego materiału (zwanego dalej 

zawiesiną) oraz ładunków TN i TP czyli ilości zawiesiny oraz TN i TP, które 
są transportowane z obszaru zlewni do sieci rzecznej (kg·ha -1) w zlewniach 
Górnej Narwi i Baryczy są zaprezentowane jako wykresy pudełkowe dla 
wszystkich modeli klimatycznych na rysunku 9.8a. W przypadku 
modelowania w mezoskali, obliczeń dla RCP8.5 nie wykonano. Wzrost 
średniej rocznej straty zawiesiny jest przewidywany w obu zlewniach, 
chociaż warunki bazowe są skrajnie różne: około trzykrotnie wyższe 
wartości w zlewni Górnej Narwi, co jest prawdopodobnie związane z 
wyższym udziałem gleb erozyjnych w tej zlewni. Projekcje naśladują, do 
pewnego stopnia, zmiany spływu powierzchniowego, pokazując wzrost 
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strat zawiesiny w okresie zimowym i letnim w zlewni Górnej Narwi, a także 
spadek w zimie i wzrost w lecie w zlewni Baryczy. 

 
Tabela 9.1. Porównanie wybranych cech zlewni Górnej Narwi i Baryczy w zakresie 
fizjografii i antropopresji (źródło: Marcinkowski i in., 2017). 

Kategoria Parametr Barycz 
Górna 
Narew 

Klimat Średnia roczna temperatura (°C) 8,3 7,1 

 Suma roczna opadów (mm) 630 670 

Gleby Udział gleb przepuszczalnych (%) 63 27 

Pokrycie 
terenu 

Udział lasów (%) 39 44 

Hydrologia Współczynnik odpływu (-) 0,19 0,27 

Rolnictwo Udział gruntów ornych (%) 47 23 

 Udział łąk (%) 9 18 

 Dawki nawożenia azotem mineralnym (kg·ha-1) 91 45 

 Dawki nawożenia fosforem mineralnym (kg·ha-1) 17 10 

 Gęstość pogłowia (DJP·ha-1) 1,21 0,73 

Urbanizacja Gęstość zaludnienia (l. osób·km-2) 89 36 

 Udział obszarów silnie zurbanizowanych (%) 1,2 0,45 

 
Liczba punktowych zrzutów ścieków  
(na 1000 km2) 

7,1 3,5 

Retencja 
wodna 

Pojemność stawów rybnych (103 m3·km-2) 12,9 1,3 

Pojemność zbiorników wodnych (103 m3·km-2) - 20 

 
Średnie roczne straty TN w okresie historycznym są prawie trzy razy 

wyższe w zlewni Baryczy (5,6 kg·ha-1) niż w zlewni Górnej Narwi (1,9 kg·ha-1, rys. 
9.8b). Jest to prawdopodobnie związane z różnymi poziomami 
antropopresji w obu zlewniach (patrz tabela 9.1). Średni (dla wiązki modeli 
klimatycznych) wzrost strat TN o 35 % jest przewidywany dla zlewni 
Baryczy w dalekiej przyszłości, natomiast wzrost o 45 % przewidywany jest 
dla zlewni Górnej Narwi. W obu zlewniach, ale szczególnie w zlewni 
Baryczy, największy wzrost ma miejsce w sezonie zimowym. Wyjaśnieniem 
może być wysoki prognozowany wzrost infiltracji i zasilania podziemnego 
w zimie. Wyniki projekcji sugerują, że maksymalne straty TN w zlewni 
Baryczy będą przyspieszone z wiosny do zimy. 

Różnice w dzisiejszej intensywności rolnictwa (założonej jako stała w 
scenariuszach zmian klimatu) mogą wyjaśnić różnice w średnich rocznych 
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stratach TP dla okresu odniesienia, gdzie wartości są niemal dwukrotnie 
wyższe w zlewni Baryczy niż Górnej Narwi (rys. 9.8c).  

 

 
Rys. 9.8. Projekcje rocznych i sezonowych (zima - DJF, wiosna - MAM, lato - JJA, 
jesień - SON) wartości średnich strat: (a) glebowych, (b) azotu ogólnego (TN) i (c) 
fosforu ogólnego (TP), dla bliskiej (NF) i dalekiej (FF) przyszłości w porównaniu do 
okresu referencyjnego (Hist) w zlewni Baryczy (B) i w zlewni górnej Narwi (UN) 
według wiązki modeli klimatycznych (źródło: Marcinkowski i in., 2017).  
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Projekcje wskazują na umiarkowany wzrost strat TP w zlewni górnej 
Narwi i wysoką niepewność zmian w zlewni Baryczy. Bardziej 
zróżnicowane są jednak zmiany sezonowe. W zlewni Baryczy, najbardziej 
wyraźny sygnał jest przewidywany w okresie letnim, co jest związane ze 
wzrostem opadów w tym sezonie. Natomiast w zimie, straty TP będą się 
zmniejszać. W zlewni Górnej Narwi, wzrosty widoczne są głównie zimą i 
latem, natomiast małe spadki występują na wiosnę. Jesień jest porą roku z 
dużymi różnicami wyników modeli. 

Przestrzenna zmienność w prognozach zmian jest przedstawiona na 
przykładzie projekcji zmian strat TN, dla których przewidywany jest 
największy wzrost (rys. 9.9). Wyniki prezentowane są jako różnice między 
przyszłymi horyzontami i okresem odniesienia, wyrażone w kg·ha-1. W 
zachodniej części zlewni Górnej Narwi widoczny jest najwyższy wzrost 
przekraczający 2 kg·ha-1 w dalekiej przyszłości. W zlewni Baryczy, 
zmienność przestrzenna jest jeszcze wyższa i północna część zlewni ma 
najwyższy wzrost, przekraczający 5 kg·ha-1 w dalekiej przyszłości. W obu 
zlewniach, istnieje wyraźna przestrzenna korelacja obszarów z najwyższym 
przewidywanym wzrostem strat TN z obszarami o największej 
intensyfikacji rolnictwa. 

 

 
Rys. 9.9. Projekcje zmian średnich rocznych strat TN między bliską (NF) i daleką 
(FF) przyszłością a okresem referencyjnym w zlewniach Górnej Narwi(UN) i Baryczy 
(B) jako mediana z wiązki modeli klimatycznych (źródło: Marcinkowski i in., 2017). 

 
Chociaż symulacje dla scenariusza RCP8.5 nie zostały wykonane dla 

modeli jakości wody, można się spodziewać, że wraz z wyższym wzrostem 
wielkości odpływu zimowego związanym z tym scenariuszem (patrz 
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Rozdział 9.2), mogą mieć miejsce nawet wyższe straty TN niż w RCP4.5. Jest 
to związane z faktem, że istnieje silna korelacja między odpływem i 
transportem TN (w szczególności azotanów) w polskich rzekach nizinnych. 
Wpływa na to duża mobilność azotanów i fakt, że nie są one przyswajane 
przez rośliny w okresie pozawegetacyjnym, co zwiększa ich wymywanie 
wraz z odpływem podpowierzchniowym i podziemnym. Te dwie drogi 
transportu zanieczyszczeń są preferowane szczególnie zimą i wczesną 
wiosną, kiedy ewapotranspiracja jest niska, a infiltracja może być wysoka. 

Według wiedzy autorów, nie istnieją w chwili obecnej badania 
modelowe przedstawiające wyniki projekcji wpływu zmian klimatu na 
jakość wód wykorzystujące najnowsze dane EURO-CORDEX. W związku z 
tym, trudno jest znaleźć podobne prace w celu porównania wyników. 
Generalnie, przedstawione wyniki są zgodne z wynikami wcześniejszych 
badań przeprowadzanych w Polsce: Piniewski i in. (2014), przewidywali 
wzrosty wypłukiwania azotanów w małej zlewni przybrzeżnej na północy 
Polski, w związku z "cieplejszym i bardziej wilgotnym" scenariuszem zmian 
klimatu. Z drugiej strony, zdaniem Hesse i in. (2015) należy spodziewać się 
zmniejszenia ładunków azotanów w przyszłości w większości polskich i 
rosyjskich rzek położonych w zlewni Zalewu Wiślanego. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że projekcje pochodzące z wiązki modeli klimatycznych 
stosowanych w ich pracy były mniej zgodne w kwestii wzrostu opadów niż 
projekcje EURO-CORDEX wykorzystane w projekcie CHASE-PL. 

 
 

9.5. Podsumowanie 
 
Wyniki modelowania pokazały, że analizowane wskaźniki: średni roczny i 
sezonowy odpływ, wysokie i niskie przepływy, erozja wodna oraz całkowite 
straty azotu i fosforu są bardzo wrażliwe na nadchodzące zmiany 
klimatyczne w Polsce. W większości przypadków dominują wzrosty 
analizowanych zmiennych (z wyjątkiem strat TP). Symulowane wzrosty są 
zazwyczaj wyższe w dalekiej niż w bliskiej przyszłości oraz wyższe dla 
RCP8.5 niż RCP4.5. Oznacza to, że szybkość wzrostu tych zmiennych jest 
skorelowana z wielkością ocieplenia. Najsilniejszy sygnał zmian dotyczy 
wskaźnika niskich przepływów, natomiast wielkość wzrostu wskaźnika 
wysokich przepływów jest najniższa. Zróżnicowanie przestrzenne zmian 
jest wysokie i na ogół dość podobne pomiędzy różnymi zmiennymi, RCP i 
horyzontami projekcji: największe wzrosty są przewidywane w środkowej, 
nizinnej części VOB, natomiast najniższe, zwykle nieznaczne, zmiany 
widoczne są wzdłuż południowej, górskiej części zlewni. Pomimo wysokiej 
zgodności co do kierunku zmian pomiędzy wynikami uzyskanymi z 
poszczególnych modeli klimatycznych, zgodność co do ich wielkości jest na 
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ogół niewielka. Wysoką zgodność wyników symulacji zaobserwowano tylko 
w przypadku zimowego odpływu w dalekiej przyszłości w scenariuszu 
RCP8.5. Dwie badane zlewnie mezoskalowe reagują na zmiany klimatu w 
różny sposób, jeżeli chodzi o straty zawiesiny, TN i TP. Różnice te mogą być 
częściowo wyjaśnione przez niektóre cechy fizyczne (np. przepuszczalność 
gleb) lub uwarunkowania działalności człowieka w obu zlewniach. Silny 
sygnał wzrostu strat jest przewidywany tylko dla TN, natomiast dla 
zawiesiny i TP sygnał ten jest słaby w stosunku do dużego rozrzutu modeli 
klimatycznych. 

Cały zbiór danych wejściowych i wyjściowych, związany z 
przedstawionymi w niniejszym rozdziale wynikami symulacji modelu 
SWAT dla dorzeczy Wisły i Odry, nazwany „CHASE-PL – Future Hydrology”, 
jest publicznie dostępny w celu niekomercyjnego wykorzystania w 
otwartym repozytorium danych naukowych (Piniewski i in., 2017e). Zbiór 
ten zawiera wyniki symulacji modelu oraz zagregowane wskaźniki zmian 
dla 11 zmiennych hydrologicznych w 2633 zlewniach cząstkowych dla 46 
różnych scenariuszy. Został on udostępniony z myślą o wykorzystaniu przez 
naukowców z różnych dziedzin, badających konsekwencje zmian klimatu w 
Polsce oraz przez instytucje odpowiedzialne za adaptację sektora 
gospodarki wodnej do zmian klimatycznych. 
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10.1. Wprowadzenie 

 
Ekosystemy naturalne w drodze ewolucji dostosowały się do dość 
znacznego spektrum zmian czynników abiotycznych kształtujących ich 
siedliska. Jednak szybkość zmian klimatu, objawiająca się między innymi 
wzrostem temperatury i zróżnicowaniem charakteru opadów 
atmosferycznych w połączeniu z wysoką antropopresją może wywierać 
wpływ wykraczający poza naturalną odporność ekosystemów lub 
gatunków. Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące 
prognozowanych skutków zmian klimatu na środowisko naszego kraju 
skupiając się na ekosystemach rzecznych i mokradłowych. 

Dobrym wskaźnikiem stanu ekologicznego rzek są ryby, które są 
szeroko rozprzestrzenione w różnych typach wód i zajmują szereg nisz 
ekologicznych (Karr, 1981; Noble i in., 2007). Reżim rzeczny rozumiany jako 
rytmiczne zmiany wielkości przepływów oddziałuje na ryby zarówno 
bezpośrednio poprzez wpływ na ich zachowanie, czyli żerowanie, 
odpoczynek, migracje czy tarło, ale także determinuje charakter siedlisk, w 
których ryby występują. Można więc stwierdzić, że zarówno wielkość 
przepływu, jak i wielkość oraz termin wystąpienia wezbrań i niżówek, 
stanowią jeden z podstawowych elementów kształtujących integralności 
systemów rzecznych (Poff i in., 1997). Zmiany klimatu mogą mieć zatem 
znaczący wpływ na ryby i ich zachowanie. Modyfikacje reżimu 
hydrologicznego, mogą doprowadzić do utraty części siedlisk, przerwania 
ich łączności lub zmiany składu gatunkowego ryb (EPA, 2008; Vliet i in., 
2013). Nic więc dziwnego, że zagadnienie możliwych modyfikacji reżimu 
hydrologicznego w warunkach zmian klimatu jest obecnie analizowane 
zarówno w skali całego globu, jak i dla zlewni badawczych umiejscowionych 
w różnych regionach świata (Kundzewicz i in., 2009; Schneider i in., 2013; 
Piniewski i in., 2014). 
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Drugim podmiotem badań niniejszego rozdziału są mokradła, coraz 
częściej doceniane jako obszary o znaczących walorach przyrodniczych 
(Mitsch i in., 2009; Keddy, 2010). Istotna część biomasy powstającej na 
terenach wodno-błotnych była i nadal jest wykorzystywana przez 
człowieka. Chodzi między innymi o wykorzystanie traw i turzyc jako paszy 
dla zwierząt gospodarczych, torfu jako paliwa, czy drewna lub trzciny jako 
materiałów budowlanych lub energetycznych (Maltby, 1986). Co więcej, 
badania prowadzone w ostatnich dwudziestu latach wykazały, że tereny 
podmokłe nie tylko są zależne od wód, ale także odgrywają znaczącą rolę w 
kształtowaniu cyklu hydrologicznego poprzez wpływ na wielkość i zasięg 
zalewów powstających w okresie wezbrań, zasilanie lub pobór wód 
podziemnych (Bullock i Acreman, 2003) oraz modyfikację jakości wód 
przepływających przez tereny bagienne (Verhoeven i in., 2006). Podobnie 
jak i w przypadku ekosystemów rzecznych, dla prawidłowego 
funkcjonowania ekosystemów bagiennych niezbędne jest zachowanie 
reżimu hydrologicznego, który je ukształtował (Acreman i Miller, 2007). 
Przy czym uwilgotnienie, i co się z tym wiąże, funkcjonowanie terenów 
bagiennych, w zależności od typu ich hydrologicznego zasilania, może 
zależeć zarówno od wód powierzchniowych jak i podziemnych (Okruszko i 
in., 2011). Ocena wpływu zmian klimatu na ekosystemy rzeczne i 
mokradłowe wymaga więc prognozowania wielkości różnych zmiennych 
hydrologicznych.  

Prognozy hydrologiczne przedstawione w niniejszym rozdziale zostały 
opracowane za pomocą modelu SWAT, oraz przez zespół dziewięciu, 
pozbawionych błędu systematycznego, symulacji klimatycznych EURO-
CORDEX wykorzystujących dwa scenariusze RCP: RCP 4.5 i 8.5 dla dwóch 
horyzontów czasowych (2024-2050, tj. bliskiej przyszłości oznaczonej jako 
NF i 2074-2100, tj. dalekiej przyszłości oznaczonej jako FF). Prognozy 
klimatyczne wykorzystywane w rozdziale zostały szczegółowo opisane w 
rozdziałach 7 i 8 niniejszej książki, natomiast hydrologiczne symulacje 
oparte na tych prognozach zaprezentowano w rozdziale 9. W celu oceny 
wpływu zmian klimatycznych na parametry reżimu hydrologicznego 
ważnego zarówno dla ryb jak i ekosystemów mokradłowych, porównano 
parametry uzyskane dla dwóch przyszłych okresów z parametrami z okresu 
bazowego. Ocenie podlegała procentowa zmiana pomiędzy okresem 
przyszłym i bazowym. W celu agregacji wyników, na podstawie danych 
literaturowych określono wielkości zmian, które: (i) nie wpływają, (ii) mogą 
wpływać lub (iii) mogą bardzo znacząco wpływać na funkcjonowanie 
analizowanych przedstawicieli fauny wodnej i flory bagiennej. W rezultacie 
otrzymano mapy, które w postaci „sygnalizacji świetlnej” (czerwony-żółty-
zielony) przedstawiają istotność przewidywanych skutków zmian klimatu dla 
ekosystemów rzecznych i wybranych terenów bagiennych. 
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10.2. Ekosystemy rzeczne 

 
Badanie zostało przeprowadzone dla zlewni Wisły i Odry, których sieć 
rzeczna została opisana w postaci 2633 odcinków w modelu SWAT 
(szczegółowy opis znajduje się w Piniewski i in., 2017). Natomiast do oceny 
zmian parametrów reżimu rzecznego dla porównywanych okresów w 
poszczególnych odcinkach rzeki została wykorzystana metoda Wskaźników 
Hydrologicznych (Indicators of Hydrological Alteration (IHA), opisana w 
Richter i in., 1996). Metoda IHA wykorzystuje 33 parametry pogrupowane 
w pięć zbiorów cech hydrologicznych opisujących: siłę oddziaływania, czas 
wystąpienia, częstotliwość, czas trwania i tempo zmian. Parametry IHA 
obliczono przy pomocy programu GNU R (R Development Core Team, 2008) 
z wykorzystaniem pakietu EflowStats (Thompson i Archfield, 2015). 

Ryby zamieszkujące zlewnię Wisły i Odry zostały podzielone na trzy 
grupy w zależności od dystansu ich migracji: 1) gatunki osiadłe; 2) gatunki 
migrujące na odległość do ok. 50 km; 3) gatunki wędrowne. Z każdej grupy 
został wybrany reprezentatywny gatunek ryby, który posiada dobrze 
udokumentowane w literaturze wymogi dotyczące warunków 
hydrologicznych. Pozwoliło to na wyodrębnienie dla poszczególnych grup 
ryb istotnych dla nich cech reżimu rzecznego, a następnie ocenienie wpływu 
zmian w reżimie rzecznym na siedliska i związane z nimi gatunki ryb. 
Wybrano następujące gatunki reprezentatywne: szczupak pospolity (Esox 
lucius) dla grupy pierwszej, kleń (Squalius cephalus) dla grupy drugiej i łosoś 
atlantycki (Salmo salar) dla grupy trzeciej. Najistotniejsze parametry IHA 
dla każdej grupy zostały wybrane w oparciu o przegląd literatury dotyczącej 
wymogów gatunku reprezentatywnego. Dla każdej grupy ryb wybrano 
siedem parametrów IHA. Ponieważ niektóre parametry są wspólne dla 
różnych grup, w sumie przeanalizowano 12 parametrów. Szczegóły tej 
metody zostały opisane w artykule O'Keeffe i in. (złożony do czasopisma). 

W celu oceny wpływu zmian klimatycznych na parametry reżimu 
hydrologicznego ważne dla danej grup ryb, parametry uzyskane dla dwóch 
okresów w przyszłości zostały porównane do odpowiadających im wartości 
z okresu bazowego. Obliczono procentową zmianę wielkości, oraz - na 
podstawie literatury - określono wartości progowe wskazujące na znaczną 
różnicę względem okresu bazowego. Na podstawie typowych wartości 
progowych spotykanych w literaturze (Acreman i in., 2008; Wang i in., 2016; 
Richter i in., 2012) przyjęto próg dopuszczalnych zmian do 20 % dla bardzo 
wrażliwych parametrów, 30 % dla średnio wrażliwych i 50 % dla 
parametrów o najmniejszej wrażliwości.  

Zmiana wartości parametrów IHA została obliczona dla wszystkich 
analizowanych odcinków rzek. Parametrowi została przypisana wartość 1 
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(wpływ), jeśli próg zmiany procentowej został przekroczony, lub 0 (brak 
wpływu), jeśli próg nie został przekroczony. Ponieważ każda grupa ryb była 
opisywana siedmioma wskaźnikami, każdy odcinek rzeki mógł uzyskać 
ocenę od 0 do 7. Wynik daje informacje o sile zmian, które wpływają na 
reżim przepływu istotny dla ryb. System „sygnalizacji świetlnej” został 
zastosowany w celu przedstawienia wartości wynikowych na mapach 
(Laizé i in., 2014; Okruszko i in., 2011; Piniewski i in., 2014). Ocena 
pomiędzy 0 a 1 jest oznaczana kolorem zielonym jako niski wpływ, średni 
wpływ - wartości od 2 do 4 oznaczono na żółto, silny wpływ - wartości 
pomiędzy 5 i 7 - na czerwono (tabela 10.1). 

 
Tabela 10.1. Ocena wyników oraz sposób kodowania kolorami.  

Kolor Ocena Klasa wpływu 
Klasyfikacja wyników dla pojedynczego modelu klimatycznego 

zielony 0-1 Niski 
żółty 2-4 Średni 
czerwony 5-7 Silny 

Klasyfikacja wyników dla zbioru modeli klimatycznych (CM) 
szary Żadna z klas wpływu nie została 

przypisana przez co najmniej 5 modeli 
klimatycznych  

Niezgodny pomiędzy 
9 modelami 

zielony Niski wpływ przypisany przez co 
najmniej 5 modeli klimatycznych 

Niski 

żółty Średni wpływ przypisany przez co 
najmniej 5 modeli klimatycznych 

Średni 

czerwony Silny wpływ przypisany przez co 
najmniej 5 modeli klimatycznych 

Silny 

 
Trzy grupy ryb są oceniane na podstawie dziewięciu modeli 

klimatycznych, w dwóch RCP i dwóch horyzontach czasowych, tak więc 
sumaryczna ocena zmian zawiera łącznie 108 map. Oczywistym jest 
konieczność przedstawienia wyników w postaci osobnych map dla różnych 
grup ryb, obu RCP oraz obu horyzontów czasowych, można natomiast 
dokonać agregacji wartości z różnych modeli klimatycznych w pojedynczą 
wartość, pod warunkiem, że metoda agregacji uwzględnia niepewność 
wyników uzyskanych z poszczególnych modeli klimatycznych. 
Zastosowano więc następującą metodę agregacji: jeśli wyniki symulacji w 
co najmniej pięciu z dziewięciu modeli klimatycznych były zgodne co do 
przypisanej klasy oddziaływania, założono że ta (dominująca) klasa może 
reprezentować zespół modeli. Odcinkom rzecznym, które nie uzyskały 
spójnych wyników (tj. mniej niż cztery modele zgadzały się co do klasy 
wpływu) nie zostały przypisane klasy wpływu i zostały one zaznaczone na 
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mapach kolorem szarym w celu wskazania niepewności modelowania (rys. 
10.1, 10.2 i 10.3). 

Dla ryb z grupy 1 w NF większość rezultatów wskazuje na średni wpływ 
(37,9 % odcinków rzek w RCP4.5, 42,9 % w RCP8.5 i 56,5 % w RCP4.5 FF). 
W dalekiej przyszłości w RCP8.5 większość odcinków znajduje się pod 
silnym wpływem zmian klimatycznych (53,3 %). Dla różnych RCP i 
horyzontów czasowych niezgodna odpowiedź modeli klimatycznych waha 
się od 8,8 % (dla RCP8.5 FF) do 27 % (dla RCP4.5 NF). Generalnie wyższe 
niezgodności obserwowane są w wariantach NF niż w wariantach FF. 

 
 

 
 
Rys. 10.1. Projekcje oddziaływania zmian klimatu zagregowane z zespołu modeli na 
istotne ekologicznie elementy reżimu przepływu rzek: klasy skutków dla ryb grupy 1. 

 
Dla drugiej grupy ryb, w większości RCPs i horyzontów czasowych 

odcinki rzek znajdują się przeważnie pod średnim wpływem zmian (średnio 
42,2 %), z wyjątkiem RCP8.5 FF, gdzie silny wpływ dominuje w 60,1 % rzek. 
Udział odcinków rzek uzyskujących niezgodne wyniki pomiędzy 
dziewięcioma modelami klimatycznymi maleje w FF w porównaniu do NF. 
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Rys. 10.2. Projekcje oddziaływania zmian klimatu zagregowane z zespołu modeli na 
istotne ekologicznie elementy reżimu przepływu rzek: klasy skutków dla ryb grupy 2. 

 
Dla ryb z grupy 3, większość rzek w NF znajduje się pod średnim 

wpływem zmian klimatu (38,1 % w RCP4.5 i 42,3 % w RCP8.5). W FF 
większość odcinków jest pod wysokim wpływem (36,5 % dla RCP4.5 i 
69,5% w przypadku RCP8.5). Trzecia grupa ryb wykazuje największy udział 
odcinków rzek z niezgodnymi wynikami (od 9,5 % do 28,5 %). Dla RCP8.5 
ilość rzek będących pod silnym wpływem wzrasta znacząco z 24,5 % w NF do 
69,5 % w FF. W RCP8.5 FF tylko znikoma część rzek pozostaje pod niskim 
wpływem.  
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Rys. 10.3. Projekcje oddziaływania zmian klimatu zagregowane z zespołu modeli na 
istotne ekologicznie elementy reżimu przepływu rzek: klasy skutków dla ryb grupy 3.  

 
Wyniki wskazują na to, iż w parametrach przepływu istotnych dla ryb 

istnieje wyraźna zmiana, rosnąca wraz z RCP i horyzontem czasowym. Mapy 
przedstawiające zespół modeli wskazują, że wpływ zmian klimatycznych na 
reżim hydrologiczny wzrasta dla wszystkich grup ryb (rys. 10.1-10.3). Dla 
obydwu RCP udział odcinków rzek znajdujących się pod wysokim wpływem 
zmian wzrasta wraz ze zwiększeniem horyzontu czasowego projekcji. 
Liczba odcinków rzek z niezgodną odpowiedzią modeli jest wyższa dla NF 
niż FF. 

Rzeki zlewni Wisły i Odry pozostają głównie pod niskim i średnim 
wpływem we wszystkich horyzontach czasowych i RCP. W północno-
zachodniej, wewnętrznej części obszaru badawczego, uwidacznia się 
najbardziej intensywne tempo silnych zmian, natomiast dla wszystkich 
grup ryb obszary wzdłuż południowego skraju gór charakteryzują się 
zmianami o najniższej intensywności. Rzeki z niezgodną odpowiedzią 
modeli są zlokalizowane w różnych częściach Polski i nie przedstawiają 
wyraźnych zależności przestrzennych, ale najczęściej występują na małych 
dopływach. 
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10.3. Ekosystemy bezpośrednio zależne od wód 

 
Nie ma ścisłej odpowiedzi na pytanie „Czym jest mokradło”. Nie istnieje 
ogólnie akceptowalna definicja obszarów wodno-błotnych, ani również ich 
ujednolicona systematyka. W piśmiennictwie polskim nazwa mokradła 
funkcjonuje jako: (1) określenie siedliska hydrogenicznego (Okruszko H., 
1992), czyli takiego, w którym następuje akumulacja wody i organicznej 
masy glebowej, (2) tłumaczenie angielskiego słowa „wetlands” 
stosowanego dla terenów przejściowych między systemami wodnymi i 
lądowymi o płytkim zaleganiu zwierciadła wody lub pokrytym płytkim 
zwierciadłem wody (Ilnicki, 2002), (3) jako określenie ekosystemów 
lądowych (Dembek i in., 2004), w których specyficzne warunki glebowo-
wodne tworzą siedliska zasiedlane przez unikalne zbiorowiska roślinne i 
zwierzęce.  

Przyjmując założenie, iż mokradło określa ekosystem lądowy, a 
jednocześnie jest tłumaczeniem słowa „wetlands”, można wykorzystać 
najbardziej ogólną, a jednocześnie dość jednoznaczną definicję mokradeł 
podaną przez Mitsch’a i Gosselink’a (2000), którzy definiują mokradła jako 
obszary charakteryzujące się trzema cechami: (1) długotrwałą obecnością 
wody na powierzchni gruntu lub w strefie korzeniowej, (2) odrębnością gleb, 
które w swych cechach fizyko-chemicznych odzwierciedlają specyficzne 
warunki wodne, oraz (3) występowaniem specyficznej roślinności 
zaadoptowanej do szczególnych warunków glebowo-wodnych i brakiem 
roślin, które nie tolerują podtopienia. Traktując mokradła jako specyficzne 
ekosystemy można przyjąć, iż dwa pierwsze czynniki konstytuują siedlisko, 
nazywane w niniejszej pracy siedliskiem bagiennym. 

Aby uniknąć wielu mylących terminów i nazw, dla celów niniejszej pracy, 
mokradła zostały podzielone na klasy wydzielone na podstawie głównej 
cechy hydrologicznej tj. źródła wody. W przypadku fluviogenicznego typu 
zasilania, szczególną rolę odgrywają zalewy wód rzecznych. Powstają one w 
dolinach rzek, których zasoby wodne kształtowane są przez odpowiednio 
dużej wielkości zlewnię zasilającą, a charakter geomorfologiczny doliny 
pozwala na retencje wody na podobieństwo zbiornika retencyjnego. 
Powstające w zlewni wezbrania o charakterze roztopowym lub opadowym 
rozlewają się na dnie doliny. Gromadząca się woda silnie nawadnia lub 
zatapia teren na okres od kilku do kilkudziesięciu tygodni w regularnych 
cyklach wieloletnich. Regularne występowanie i długotrwałość zalewu to 
podstawowe czynniki kształtujące warunki w siedliskach tworzonych przez 
ten typ zasilania (Okruszko i Kiczko, 2008). Oczywistym jest, że rzeka nie 
jest jedynym czynnikiem kształtującym stosunki wodne mokradeł tego 
typu. Spływające z otaczających dolinę wysoczyzn wody 
podpowierzchniowe i gruntowe, opad, oraz ewentualnie dopływ wód 
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podziemnych z niższych horyzontów wodonośnych, tworzą pełne zasoby 
wodne doliny. Im jest ona szersza, tym, poszczególne źródła wody, lokalnie, 
w sposób dla siebie specyficzny, kształtują warunki siedliskowe.  

Wody podziemne, pochodzące często ze znacznie oddalonych obszarów 
zasilania, kształtują typ soligeniczny. Od lokalnego układu warstw 
geologicznych zależy prędkość i napór napływających wód gruntowych. 
Akumulująca się masa torfowa o niskiej przewodności hydraulicznej tamuje 
przepływ i zwiększa ilość gromadzonej wody. Im większa jest zlewnia 
podziemna zasilająca mokradło, tym bardziej stabilne stają się warunki 
zasilania. Oznacza to małą zmienność dopływu w ciągu roku lub nawet w 
skali wielolecia. Mokradła o soligenicznym typie zasilania występują w 
różnych układach geomorfologicznych. Często występują w 
przykrawędziowych częściach większych dolin, na lokalnych wychodniach 
wód gruntowych, tworząc rodzaj „korków” z torfów mechowiskowych. 
Można je także zlokalizować jako małe torfowiska na zboczach wyniesień 
morenowych. W obu układach, omawiane mokradła mogą współtworzyć 
obszary źródliskowe. Największy spójny obszar zajmują mokradła 
soligeniczne, kiedy występują w górnych częściach dorzecza (w zlewniach 
1 do 3 rzędu), gdy zajmują cały przekrój doliny, a drenująca je rzeka, jest 
zawieszona w utworach organicznych. W takich dolinach zalewy 
wezbraniowe ograniczają się do najbliższego sąsiedztwa koryta rzecznego.  

Na obszarach wododziałowych, na dnie szerokich kotlin lub niecek 
pojeziornych, rozwijają się mokradła o topogenicznym typie zasilania. Cechą 
charakterystyczną tych mokradeł jest silne uwodnienie wodami 
gruntowymi o bardzo małej ruchliwości. Zwierciadło wód gruntowych 
układa się prawie poziomo albo z niewielkim spadkiem, równolegle do 
powierzchni terenu. Niewielki dopływ wód gruntowych w sezonie 
wegetacyjnym nie jest w stanie rekompensować ubytków wody na skutek 
ewapotranspiracji, która jest podstawową drogą odpływu wody z siedliska 
w warunkach naturalnych. Obecnie wiele mokradeł tego typu jest częściowo 
odwodnionych przez budowę kanałów lub wydłużenie cieków, co pogłębia 
przesuszanie siedliska.  

W warunkach przewagi opadu nad ewapotranspiracją, w miejscach o 
utrudnionym odpływie, formowane są mokradła o zasilaniu 
ombrogenicznym. Zlewnia własna jest tam bardzo ograniczona, a w 
skrajnych przypadkach (torfowiska kopułowe) niemal nie występuje, i 
jedynym źródłem wody są opady. W warunkach klimatu Polski taka sytuacja 
ma miejsce w górach i na Pomorzu. W innych rejonach warunki zasilania tak 
zwanych torfowisk przejściowych są mieszane: opadowo – gruntowe.  

Reasumując, siedliska bagienne są tymi obszarami zlewni, na których ze 
szczególnym nasileniem odbywa się proces retencjonowania wody 
pochodzącej z różnych źródeł. W zależności od wielkości udziału 
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poszczególnych rodzajów wód zasilających mokradło, tworzą się różne 
warunki siedliskowe sprzyjające rozwojowi odpowiednich ekosystemów 
bagiennych.   

Ze względu na brak dostępności do danych na temat wszystkich 
obszarów mokradłowych występujących na terenie Polski, analizę 
zdecydowano się przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące obszarów 
chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE (1992), dzieląc je na 
obszary o przewadze zasilania rzecznego (opisane powyżej mokradła 
fluwiogeniczne), oraz zasilania podziemnego i opadowego (mokradła 
soligeniczne, ombrogeniczne i topogeniczne). Autorzy pracy założyli, że 
prognozy wykonywane dla tych mokradeł dadzą dobrą, reprezentatywną 
informację na temat losu mokradeł w zmienionych warunkach 
klimatycznych. Siedliska uznane za reprezentatywne dla mokradeł 
zasilanych wodami powierzchniowymi i podziemnymi zostały 
przedstawione w tabeli 10.2. Wybrane siedliska znajdują się pod ochroną 
Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) ustanowionych w sieci Natura 2000. 
Badaniami objęto łącznie 54 obszary SOO: 20, na obszarze których 
stwierdzono występowanie obszarów zależnych od wód gruntowych, 20, na 
których siedliska były zależne od wód powierzchniowych, oraz 14 
obszarów wspólnych. Wszystkie wybrane ostoje były zlokalizowane na 
terenie Polski w zlewni rzeki Wisły i Odry. 

Ocenę wpływu zmian klimatu na mokradła fluwiogeniczne 
przeprowadzono z wykorzystaniem narzędzi GIS (rys. 10.4), biorąc pod 
uwagę prognozę uzyskaną z modelu SWAT dla poszczególnych odcinków 
rzek. Spośród wszystkich Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk (SOO) 
uzyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), do 
analizy wybrano 190 ostoi, na terenie których stwierdzono występowanie 
siedlisk zasilanych wodami powierzchniowymi. Obszar analizy obejmował 
zlewnie rzeki Wisły oraz Odry. Kolejnym czynnikiem określającym czy dany 
obszar będzie oceniany, była dostępność danych dotyczących przekrojów 
poprzecznych przechodzących przez interesujący nas fragment doliny 
rzecznej. W tym etapie liczbę analizowanych ostoi zawężono do 34, które 
uznano za odpowiednie do dalszej analizy ze względu na dostępność 
danych. Przekroje poprzeczne wykorzystano do oceny przepływów 
brzegowych, opartej na topografii wysokościowej doliny. Obliczenie 
przepływów brzegowych wykonano na podstawie równania Manninga.  
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Tabela 10.2. Analizowane siedliska Natura 2000 zasilane wodami 
powierzchniowymi (fluwiogeniczne) i pozostałymi (soligeniczne, topogeniczne i 
ombrogeniczne). 

Siedliska Natura 2000 (z kodem) Fluwio-
geniczne 

Soli- 
geniczne 

Wody słone   

1130 Estuaria •  

Wody słodkie   

3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z All. Nymphaeion, All. Potamion •  

3160 — naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne  • 

3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. •  

Torfowiska   

7110 — torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(żywe) 

 • 

7120 — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do 
naturalnej i stymulowanej regeneracji 

 • 

7140 — torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 
z roślinnością z Cl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae)  

 • 

7150 — obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze 
związku All. Rhynchosporion albae  

 • 

7210 — torfowiska nakredowe (Ass. Cladietum 
marisci, Ass. Caricetum buxbaumii, Ass. Schoenetum 
nigricantis) 

 • 

7220 — źródliska wapienne ze zbiorowiskami 
All. Cratoneurion commutati  

 • 

7230 — górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

 • 

Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla   

4010 — wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym 
(All. Ericion tetralicis)  

 • 

6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All. Molinion 
caeruleae)  

 • 

6430 — ziołorośla górskie (All. Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (O. Convolvuletalia sepium) •  

Lasy i bory   

91D0 — bory i lasy bagienne (Ass. Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis, Ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum 
sylvestris, Ass. Pino mugo-Sphagnetum, Ass. Sphagno 
girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne) 

 • 

91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Ass. Salicetum albo-fragilis, Ass. Populetum albae, SubAll.  
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

•  

91F0 — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ass. Ficario-Ulmetum minoris)  

•  

http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Scheuchzerio-Caricetea_nigrae.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Scheuchzerio-Caricetea_nigrae.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Rhynchosporion_albae.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Rhynchosporion_albae.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Cratoneurion_commutati.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Cratoneurion_commutati.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Ericion_tetralicis.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Ericion_tetralicis.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Molinion_caeruleae.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Molinion_caeruleae.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Ficario-Ulmetum_minoris.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Ficario-Ulmetum_minoris.htm
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Uzyskanie prognozowanego dobowego przepływu dla scenariusza 
przyszłego umożliwiło określenie liczby dni, w których następowało 
przekroczenie wartości przepływu brzegowego, i obliczenie zmian w 
stosunku do scenariusza bazowego. Dobowy przepływ uzyskany z modelu 
SWAT stanowił wartość przeciętna z dziewięciu analizowanych modeli 
zmian klimatu. Kiedy dobowe przepływy modelowane przez SWAT były 
większe od wody brzegowej, przyjmowano, że doszło do zalewów. W 
przeciwnym wypadku (przy braku przekroczenia), zakładano brak 
zalewów. Obliczenia te przeprowadzono dla RCP 4.5 i 8.5, dla dwóch 
horyzontów czasowych. Ostatnim etapem oceny wpływu zmian klimatu na 
występowanie zalewów było obliczenie zmiany procentowej w stosunku do 
scenariusza bazowego. Wynik zaprezentowano na mapie stosując 
kolorystykę nawiązującą do świateł drogowych. Jeżeli redukcja 
częstotliwości zalewów przekraczała 50 % (zmiana -50 %) to wpływ wód 
powierzchniowych, stanowiących źródło zasilania analizowanych siedlisk, 
na badane SOO uznano za wysoki i przedstawiono kolorem czerwonym. 
Zmiana częstotliwości zalewów o ponad 100 % lub w zakresie od -50 % do 
-20 % uznana została za wpływ średni (kolor żółty), natomiast zmiana 
częstości zalewów w zakresie od -20 % do 100 % była kwalifikowana jako mało 
znacząca dla utrzymania stanu badanych siedlisk.  
 

 
Rys. 10.4. Schemat procedury wyboru i analizy wybranych obszarów siedlisk 
zależnych od wód powierzchniowych.  

 
Zgodnie z rysunkiem 10.5, dla większości SOO wpływ zmian 

klimatycznych na siedliska zasilane wodami powierzchniowymi jest 
stosunkowo niewielki dla scenariusza RCP4.5 w NF. Inaczej sytuacja 
wygląda dla scenariusza RCP8.5 w FF, gdzie stwierdzono istotne zmiany w 
występowaniu zalewów. Specjalne Obszary Ochrony będące pod znaczącym 
wpływem zarówno w scenariuszu RCP4.5 NF, jak i RCP8.5 FF, gdzie 
przekroczenie przepływów brzegowych w przeciągu roku ulegnie 
zmianom, to obszary Dolina Iny koło Rzecza, oraz Dolina Rawki. Ostoje, 
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które wykazywały najmniejsze różnice niezależnie od omawianego 
scenariusza to Ostoja Nadbużańska, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, Ujście 
Warty, Dolna Odry i Ujście Noteci. Większość zmian dotyczyła zwiększenia 
przepływów wysokich, natomiast obszarami na których zauważono spadek 
częstotliwości występowania zalewów są Dolina Rawki, Solecka Dolina 
Wisły, a także Dolina Iny koło Rzecza. Bardziej istotne zmiany 
występowania przepływów przekraczających przepływy brzegowe 
dotyczyły scenariuszy o RCP8.5 i dalekiej przyszłości - największe wzrosty, 
przekraczające 100 % stwierdzono w ostojach: Biedrusko, Dolina Drwęcy, 
Dolina Noteci oraz Pradolina Bzury-Neru. 
 

 
Rys. 10.5. Prognozowane przekroczenia przepływu brzegowego w ostojach 
zawierających siedliska zależne od wód powierzchniowych.  
 
 

10.4. Mokradła soligeniczne, topogeniczne i ombrogeniczne. 
 
Mokradła zasilane wodami podziemnymi tworzą torfowiska – wysokie, 
kiedy przeważa zasilanie opadowe, lub niskie, kiedy dominuje przepływ 
wód podziemnych. Wyróżnia się także torfowiska przejściowe, których 
charakter i sposób zasilania dobrze oddaje ich nazwa.  

Torfowiska niskie tworzą się na ogół w nieckach lub dnie doliny rzecznej, 
a ich podstawowym źródłem zasilania są, często bogate w substancje 
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mineralne (zwłaszcza magnez i wapń), wody podziemne. Dodatkowe źródło 
zasilania może pochodzić ze spływu powierzchniowego i wód opadowych. 
Znaczny ruch wody w głąb płytkich warstw torfu dostarcza składniki 
odżywcze i minerały, które pozwalają na rozwój różnorodnych zbiorowisk 
roślinnych. Ze względu na niewielkie zakwaszenie gleb, roślinność 
torfowisk jest zdominowana przez wiele gatunków turzyc, mchy, trzcinę, a 
w przypadku torfowisk leśnych także wierzby (Salix sp.), brzozy (Betula L.) 
i olchy (Alnus sp.).  

Torfowiska wysokie powstają w dwóch procesach: w miejscach gdzie 
woda opadowa ze względu na brak sieci drenażu podtapia powierzchnię 
terenu przez większą część roku tworząc w profilu glebowym warunki 
beztlenowe, lub gdy warstwa torfu w torfowisku niskim zostaje odcięta od 
zasilania podziemnego (kopuła torfowiska jest wyższa niż podsiąk z wód 
podziemnych) i obszar zasilany jest wyłącznie przez opady. Deszcz i woda 
pochodząca z roztopów śniegu tworzą środowiska kwaśne (o niskim pH) i 
niewielkiej dostępności substancji odżywczych. Kluczową cechą torfowisk 
wysokich jest obecność roślin dostosowanych do warunków kwaśnych: 
mchów z rodziny Sphagnum, drobnych turzyc, karłowatych sosen, brzozy 
niskiej, itp. Odwodnienie torfowisk przerywa proces torfotwórczy i zmienia 
warunki siedliskowe umożliwiając ich kolonizację innym, pospolitym 
gatunkom roślin. 

W przypadku mokradeł soligenicznych przyjęto takie samo podejście jak 
w przypadku mokradeł fluwiogenicznych, pozyskując dane o obszarach 
chronionych z Dyrektywy Siedliskowej (UE, 1992), wydzielające siedliska 
zależne od opadów atmosferycznych i wód podziemnych (tab. 10.2). Jako 
wskaźnik stanu wybrano wilgotność gleby, której wartość determinuje 
procesy glebowe (torfotwórcze). Wilgotność gleby jest jedną ze zmiennych 
w modelu SWAT i wynika z bilansu wodnego w jednolitych jednostkach 
obliczeniowych (HRU). Analiza wpływu wykorzystywała więc analizy 
przestrzenne i wyników symulacji modelu SWAT w wybranych 
lokalizacjach. Cała procedura była wspierana przez klasyczne narzędzia GIS 
(rys. 10.6). Pierwszy etap obejmował wybór Specjalnych Obszarów 
Ochrony (SOO) uzyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(GIOŚ) dla siedlisk zasilanych wodami podziemnymi położonych w zlewni 
Wisły i Odry. Do dalszych badań wybrano 165 z 209 SOO. Następnie mapa 
wyjściowa SOO została porównana z mapą jednostek obliczeniowych 
modelu SWAT (HRU) reprezentujących gleby organiczne bądź roślinność 
bagienną. W wyniku tego do dalszych analiz otrzymano 34 SOO. Ostateczny 
wybór HRU odbył się w oparciu o mapę siedlisk zależnych od wód 
podziemnych (GIOŚ) w obrębie 34 SOO. Dla każdego typu siedliska 
przypisano HRU pokrywające się przestrzennie. W końcowym etapie 
porównane zostały wyniki symulacji miesięcznej zawartości wody w glebie 
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(SW) (mm) dla wybranych HRU dla scenariuszy emisyjnych RCP4.5 oraz 
RCP8.5 dla 9 modeli klimatycznych osobno w okresie wegetacyjnym 
(kwiecień-wrzesień) i pozawegetacyjnym (październik-marzec). Średnia 
zawartość wody w glebie została obliczona dla dwóch horyzontów 
czasowych: bliskiej przyszłości (NF) i dalekiej przyszłości (FF) dla każdej 
kombinacji SOO - typ siedliska - projekcja klimatyczna - RCP. Następnie 
obliczone zostały względne zmiany w zawartości wody w glebie pomiędzy 
przyszłymi horyzontami a okresem bazowym. 

Znaczenie zmian w zawartości wody w glebie dla siedlisk soligenicznych 
oceniono poprzez interpretację wielkości oddziaływania na siedliska i 
ustawienie progów oraz zakresów zmian procentowych. Zmiany zawartości 
wody w glebie większe niż 60 % lub niższe niż -30 % interpretowano jako 
wysokie, reprezentowane przez czerwony kolor. Zmiany w zakresie od -30 % 
do -10 % oraz od 30 % do 60 % uznano za średnie i przypisano im kolor 
żółty. Niewielki wpływ (kolor zielony) był reprezentowany przez zmiany w 
zakresie od -10 % do 30 %. 

 

 
Rys. 10.6. Schemat procedury analiz dla siedlisk zależnych od wód podziemnych. 

 
W sezonie pozawegetacyjnym jak i wegetacyjnym, przewidywane 

zmiany zawartości wody w glebie mają niewielki wpływ na siedliska 
soligeniczne w obu przedziałach i RCP (rys. 10.7 i 10.8). Do SOO z udziałem 
siedlisk pod średnim wpływem podczas sezonu pozawegetacyjnego zalicza 
się Poleska Dolina Bugu (we wszystkich RCP i horyzontach czasowych, 
zmiany od 35,2 % dla RCP4.5 NF do 49,4 % dla RCP8.5 FF) oraz Ostoja 
Popradzka (z wyjątkiem RCP4.5 NF, ze zmianami w zakresie od -13.4 % w 
RCP4.5 FF do -27,3 % RCP8.5 FF). Ostoja nad Baryczą (zmiana 40,2 %) i 
Dębniańskie Mokradła (zmiana 33,1 %) wykazuje średni wpływ dla RCP8.5 
FF. Zmiana zawartości wody w glebie w sezonie pozawegetacyjnym 
średnio wynosi od 7,1 % w RCP4.5 NF do 13 % w RCP8.5 FF. W sezonie 
pozawegetacyjnym przewiduje się, że żadne siedliska zależne od wód 
podziemnych nie będą pod dużym wpływem zmian klimatycznych. 
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Rys. 10.7. Mediana z zespołu modeli przedstawiająca zmianę zawartości wody 
glebowej w okresie powegetacyjnym.  
 

Przewidywane zmiany w ciągu sezonu wegetacyjnego będą miały 
największy wpływ na Ostoję Popradzką na południu Polski, gdzie w RCP8.5 
FF zawartość wody w glebie spadnie o 35 % (w RCP4.5 FF o -16,3 %, w 
RCP8.5 NF o -13,6 %). Siedliskiem pod średnim wpływem zmian jest 
Poleska Dolina Bugu (w obu RCP i horyzontach czasowych, od 38,1 % dla 
RCP8.5 NF do 48,6 % w RCP8.5 FF) oraz dodatkowo Ostoja nad Baryczą 
(32,9 %), Łęgi Odrzańskie (-12 %), Bieszczady (-17,5 %), Ostoja Jaślińska 
(-11,9 %), Karkonosze (-11,5 %) i Góry Stołowe (-13,2 %) w RCP8.5 FF. 
Występowanie siedlisk o przeciętnym wpływie na południu Polski może być 
wynikiem bardzo dużej różnorodności gleb w polskich górach, 
niedokładności modelu, a także stosunkowo niewielkim wzrostem opadów 
deszczu, które nie mogą zrekompensować wzrostu ET. Zmiana wilgotności 
gleby w sezonie wegetacyjnym wynosi średnio od 4,6 % w RCP4.5 NF do 
4,9 % w RCP8.5 FF. 
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Rys. 10.8. Mediana z zespołu modeli przedstawiająca zmianę zawartości wody 
glebowej w okresie wegetacyjnym.  

 
 
10.5. Podsumowanie 
 
Zgodnie z wynikami przedstawionymi w rozdziale 9, które wykazały 
powszechnie występujący wzrost średniego odpływu rocznego i 
sezonowego oraz niskich i wysokich przepływów w większości rzek w 
zlewni Wisły i Odry, niniejszy rozdział pokazuje, że inne zmienne 
hydrologiczne, takie jak częstotliwość zalewu i wilgotność gleby, również 
wykazują wzrosty w warunkach modelowanych zmian klimatycznych. 
Tempo tego wzrostu jest zazwyczaj wyższe w dalekiej przyszłości niż w 
bliskiej przyszłości, i wyższe w RCP8.5 niż w RCP4.5. Można wnioskować, że 
rzeczna i nadbrzeżna fauna i flora będzie musiała adaptować się do nowych 
warunków występujących w ich siedliskach. Prognozowane zmiany w 
wilgotności gleby mokradeł soligenicznych sugerują, że ich abiotyczne 
warunki nie zmienią się znacząco. Wynik ten potwierdza wcześniejsze 
ustalenia dotyczące projekcji zmian dla różnych typów mokradeł 
europejskich (Okruszko i in., 2011). 

Opracowane prognozy wskazują, że w przyszłości klimat spowoduje 
znaczne zmiany w reżimie przepływu, i wpłynie na warunki ekologiczne dla 
ryb w zlewni Wisły i Odry. Ryby wędrowne (z grupy 3) przemieszczające się 



10 Prognoza wpływu zmian klimatu… 165 

na duże odległości, będą prawdopodobnie poddane najwyższym presjom, 
np. zmiana liczby pulsów wezbraniowych może mieć wpływ na ich sukces 
rozrodczy. Wyższe przepływy mogą zmniejszyć powierzchnię 
odpowiednich siedlisk dla ryb, które preferują wypłycenia w korycie 
rzecznym i wolno płynącą wodę, takich jak gatunki z grupy 1. Zwiększone 
przepływy wiosenne mogą oddziaływać na skuteczność tarła ryb z grupy 1 
i 2. Zagregowane wyniki modeli powstałe na podstawie dziewięciu modeli 
klimatycznych na jednej mapie dla każdej grupy ryb mogą nie uwzględniać 
niepewność projekcji. W zaproponowanym podejściu w sposób jawny 
uwzględniano niezgodności wyników dla dziewięciu modeli, która była 
wyższa w bliższej (NF), niż w dalekiej (FF) przyszłości. 

Modelowanie jest uproszczonym przedstawieniem oddziaływań 
ekologicznych, ponieważ nie obejmuje wszystkich czynników 
warunkujących występowanie poszczególnych ekosystemów. 
Zaproponowana metodyka pozwala na ocenę presji ze strony klimatu w 
większej skali: krajowej lub dużych zlewni. Powtórzenie tej metodyki dla 
innych zlewni jest wykonalne. Należy także zaznaczyć, że powyższa analiza 
nie uwzględnia reżimu przepływów spowodowanych przez człowieka.  

Modelowane dla warunków zmienionego klimatu, zwiększenie liczby 
występowania wezbrań, a także wilgotności gleby wskazują, że tereny 
mokradłowe, które są dobrze przystosowane do silnego uwilgotnienia, 
powinny być najmniej dotkniętymi przez zmiany opadu i temperatury 
ekosystemami. Z drugiej strony, znaczny wzrost wilgotności gleby lub 
częstotliwości występowania zalewów, może w mokradłach zainicjować 
biologiczne i ekologiczne procesy zmian, których nie możemy przewidzieć. 
Badania na ten temat są szczególnie ważne na specjalnych obszarach 
ochrony siedlisk Natura 2000, gdzie istnieje prawne zobowiązanie do 
ochrony aktualnego stanu siedlisk. 
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11 Wpływ zmian klimatu na rolnictwo w Polsce 
 

Zbigniew W. Kundzewicz i Jerzy Kozyra 
 
 
 

11.1. Wprowadzenie 
 
Sektor rolny w Polsce ma duże znaczenie społeczne i gospodarcze. W 2013 r. 
liczba ludności czynnej zawodowo w rolnictwie wynosiła 2,724 mln, co 
stanowi 7,1 % ogółu mieszkańców i jest wyższa (zarówno w ujęciu 
bezwzględnym, jak i względnym) niż w jakimkolwiek innym państwie Unii 
Europejskiej (GUS, 2015). Ponieważ rolnictwo silnie zależy od warunków 
klimatycznych, obserwowana i przewidywana zmiana klimatu wzbudza 
znaczne zainteresowanie w tym sektorze. W niniejszym rozdziale zostanie 
omówiony przegląd powiązań między rolnictwem i zmianami klimatu, a 
następnie wpływ tych zmian na rolnictwo, zarówno w kontekście już 
istniejących obserwacji, jak i projekcji na przyszłość. 

 
 

11.2. Klimat i rolnictwo 
 
Interpretacja związków między rolnictwem i zmianami klimatycznymi jest 
skomplikowana i wielowątkowa. Zmiany klimatyczne (zarówno 
obserwowane jak i prognozowane) mogą być korzystne dla niektórych 
upraw i plonów, a niekorzystne dla innych. W związku z tym, w niektórych 
aspektach, sektor rolny można uznać za ofiarę, a w innych - za beneficjenta 
zmian. Ponadto, rolnictwo samo w sobie może być postrzegane jako czynnik 
wpływający na zmianę klimatu, przyczyniając się do emisji gazów 
cieplarnianych i jednocześnie jako sojusznik w ograniczaniu zmian 
klimatycznych (poprzez wiązanie dwutlenku węgla).  

Polskie rolnictwo obecnie już funkcjonuje w warunkach zmian klimatu, 
doświadczając jednocześnie wyższych zagrożeń klimatycznych 
(przykładowo w latach 2006, 2011 i 2015 odnotowano poważne spadki 
plonów). Dominujący model rolnictwa zakłada maksymalizację plonów w 
oparciu o wysoko wydajną technologię produkcji, przy intensywnej 
ochronie roślin. Zazwyczaj ślad węglowy nie był postrzegany jako główny 
problem, ale podjęto pewne działania mające na celu zminimalizowanie 
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negatywnych skutków emisji gazów cieplarnianych. Proponowany nowy 
model rolnictwa powinien zracjonalizować technologię w celu zwiększenia 
plonu przy użyciu zrównoważonych metod produkcji i jednocześnie 
minimalizowaniu emisji gazów cieplarnianych (co sprawia, że rolnictwo 
może być sojusznikiem w łagodzeniu zmian klimatu), jak również 
ograniczać skutki zmienności plonów. Jest to właśnie nadrzędnym celem 
strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i 
rybołówstwa w Polsce (Strategia, 2012) oraz instrumentów wspólnej 
polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej. W strategicznym planie 
dostosowania sektorów narażonych na zmiany klimatyczne także 
zaproponowano dodatkowe działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. 
Ponadto dostosowanie do skutków zmian klimatycznych daje szansę 
szybkiego transferu nowych technologii do praktyki rolniczej, dzięki czemu 
sektor ten może być beneficjentem zmian klimatycznych. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku, przed zmianami systemowymi w Polsce, w 
wielu badaniach agroklimatycznych analizowano zagrożenia klimatyczne 
(np. susze, fale upału, wysokie opady, długotrwałe zaleganie pokrywy 
śnieżnej, silny mróz, silny wiatr), a wyniki tych badań zostały podsumowane 
w obszernym atlasie klimatycznym elementów i zjawisk szkodliwych dla 
rolnictwa w Polsce (Atlas, 1990).  

Ze względu na trwającą i przewidywaną zmianę klimatu, proces 
planowania długoterminowych działań, związanych z sektorem rolnictwa, 
staje się obecnie znacznie bardziej złożony, a ponadto obciążony rosnącym 
ryzykiem błędu z powodu niewłaściwych założeń planistycznych 
(Kundzewicz i Kozyra 2011). Potrzeba bieżącej aktualizacji oceny zagrożeń 
klimatycznych dla rolnictwa wynika również z obserwacji dynamicznych 
cech pogody w Polsce w ostatnich latach. Zanotowano bowiem rosnącą 
zmienność plonów, a także pojawiające się nowe zagrożenia dla roślin 
uprawnych, spowodowane przez szkodniki i patogeny. 

Badania związane z oceną wpływu zmian klimatu na rolnictwo 
przeprowadzono głównie za pomocą modeli statystyczno-empirycznych 
opracowanych dla warunków panujących w Polsce (Górski i in., 1997; 
Sadowski i in., 2009). Wzięto również pod uwagę zagrożenia spowodowane 
nasileniem się zdarzeń ekstremalnych (Górski i in., 2008). 

Nawet jeśli modele nie obejmowały wszystkich mechanizmów zmian 
klimatycznych (np. wzrostu atmosferycznego stężenia dwutlenku węgla i 
wynikającego z niego wzbogacenia wzrostu roślin), wyniki symulacji 
wykazywały wzrost zmienności plonów i były zgodne z ocenami 
uzyskanymi dla skali europejskiej (Górski, 2006). Obszar tematyczny 
wskaźników agroklimatycznych w Polsce o podstawowym znaczeniu dla 
plonowania, był rozpatrywany w wielu publikacjach, np. wynikających z 
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projektu ADAGIO, prowadzonego w ramach Szóstego Programu Ramowego 
UE (por. Leśny i in., 2010). 

 
 

11.3. Wpływ zmian klimatu na rolnictwo – obserwacje 
 
Zmiany klimatu mają na rolnictwo wpływ bezpośredni i pośredni. Wpływ 
bezpośredni (Tubiello i in., 2007) wynika ze zmiany warunków 
klimatycznych, które determinują wydajność plonów (zmiany termiczne, 
zmiany rozkładu przestrzenno-czasowego opadów i wilgotności gleby oraz 
zmiany częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk 
pogodowych). Pośredni wpływ na produktywność wynika z różnych reakcji 
roślin na czynniki, na które zmiany klimatu wywierają bezpośredni wpływ, 
takie jak: uprawa, nawożenie, pojawianie się i urodzaj chwastów, 
patogenów i szkodników. Obserwowane zmiany klimatu modyfikują 
również skutki środowiskowe dla rolnictwa (np. poprzez zwiększoną erozję 
gleb w warunkach częstszego intensywnego opadu lub degradację materii 
organicznej w glebach towarzyszącą głębokiej i długotrwałej suszy). Wzrost 
atmosferycznego stężenia dwutlenku węgla i ozonu w dolnej warstwie 
troposfery również wpływa na wydajność uprawy (Gornall i in., 2010). 
Schemat powiązań między zmianami klimatycznymi, rolnictwem a 
rozwojem obszarów wiejskich przedstawiono na rys. 11.1.  

Korzystny efekt „nawożenia” dwutlenkiem węgla, kompensujący 
(przynajmniej częściowo) niekorzystny wpływ deficytu wodnego - co 
wykazano w warunkach laboratoryjnych i potwierdzono w modelowej 
symulacji plonów w zmieniającym się klimacie - okazał się słabszy w 
wynikach badań terenowych (Long i in., 2006 ). Szacuje się, że plony 
pszenicy ozimej wzrosły w latach 1981-2002 tylko o 0,5 %, a nie o 3,5 %, 
zgodnie z oczekiwaniami. Być może mniejszy wzrost plonowania był 
spowodowany wydarzeniami klimatycznymi w tym okresie (Lobell i Field, 
2007). Sugeruje się, że wśród prawdopodobnych przyczyn niekorzystnych 
tendencji są zmiany warunków pogodowych (Olesen i in., 2011; EEA, 2012). 
Podobne wnioski, dotyczące tendencji w produkcji roślinnej w Polsce, 
przedstawiono w polskich publikacjach, opisujących osiągnięcia 
gospodarcze ostatnich lat. Podkreśla się, że w latach 2002-2011 w polskim 
rolnictwie całkowite wykorzystanie nawozów mineralnych (NPK) wzrosło 
z bardzo niskiego poziomu o 42 %, powodując wzrost całkowitej produkcji 
roślinnej, ale tylko o 14 %, czyli znacznie mniej niż można było oczekiwać 
ze wzrostu wykorzystania nawozów (Kopiński, 2013). Można to jednak 
przypisać nie tylko niekorzystnym warunkom pogodowym, ale przede 
wszystkim naturalnemu zakwaszeniu gleb (30 % gleb w Polsce jest 
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zaklasyfikowanych jako kwaśne) oraz temu, że polscy rolnicy znacząco 
ograniczyli stosowanie nawozów wapniowych (Kopiński i in., 2013). 

 

 
Rys. 11.1. Schematyczne przedstawienie zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do 
produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. ( Kundzewicz i Kozyra, 2011). 

 
Plonowanie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy i owsa wzrosło trzykrotnie 

od 1960 roku, głównie w związku z rozwojem bardziej produktywnych 
gatunków roślin, postępem w ochronie roślin i praktykach agronomicznych. 
Jednakże, obserwowany od 1960 r. trend wzrostu plonowania większości 
upraw ostatnio spowalnia, pomimo dalszego rozwoju naukowego i 
technologicznego. 

Ponieważ wzrasta globalna liczba ludności (obecnie ok. 7,5 miliarda), 
spadek globalnej produkcji rolnej z powodu niekorzystnych zmian 
klimatycznych może spowodować poważne problemy związane z 
globalnym bezpieczeństwem żywnościowym. Globalny cel jest więc 
dwojaki: zwiększenie produktywności rolniczej w celu wyeliminowania 
głodu i zmniejszenia globalnej dysproporcji żywnościowej, przy 
jednoczesnym poszanowaniu potrzeb związanych z tzw. przepływami 
środowiskowymi (tzn. niezbędnymi dla dobrego funkcjonowania 
środowisk) wody w rzekach. Tymczasem jednak, znaczna część globalnych 
poborów zasobów wód słodkich odbywa się kosztem ekosystemów 
(Jägermeyr i in., 2015). 

Oczekuje się, że aby można było wyeliminować głód, rolnictwo do 2050 
roku musi zwiększyć produkcję o 70 - 100% w stosunku do obecnego 
poziomu. Żeby sprostać takim oczekiwaniom, potrzebne byłyby znaczne 
zmiany w technologii produkcji i strukturze upraw, a także rozwijanie 

Klimat (zmiana klimatu)

Produkcja rolna

Poziom plonowania (spadek: częstsze susze, częstsze nieko-

rzystne warunki dla roślin, straty z powodu chorób i szkodni-
ków; wzrost: większe zasoby ciepła, cieplejsza zima i wiosna, 

możliwość uprawy roślin ciepłolubnych)

Organizacja pracy (większa zmienność warunków pogodowych, 
przyspieszenie rozwoju roślin) 

Nakłady środków produkcji (nowe choroby i szkodniki, zmiana 
wymagań roślin, nowe maszyny)

Dobrostan zwierząt – stres cieplny, braki pasz, nowe choroby

Infrastruktura – budynki gospodarcze (wichury), melioracje 

odwadniające i nawadniające (nadmiar wody, susze), instalacje 
do nawodnień

Obszary wiejskie

Infrastruktura – budynki mieszkalne, drogi, mosty, linie energe-
tyczne (częstsze wichury, trąby powietrzne, lokalne podtopie-

nia, powodzie, erozja)

Zdrowie mieszkańców wsi
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bardziej produktywnych odmian roślin uprawnych, odporniejszych na stres 
klimatyczny od tych uprawianych obecnie (Godfray i in., 2010). Jägermeyr i 
in. (2016) oceniają, że przez właściwe zintegrowane gospodarowanie wodą 
w gospodarstwach rolnych, do roku 2050 możliwe będzie 
zintensyfikowanie światowej produkcji żywności w sposób zrównoważony, 
a także zmniejszenie o połowę globalnej różnicy w dostępie do żywności, 
bez zajmowania nowych terenów pod uprawę i zwiększania potrzeb 
wodnych. Jednocześnie oczekuje się, że modele produkcji rolnej będą 
bardziej przyjazne dla środowiska i umożliwią redukcję emisji gazów 
cieplarnianych. Jednak kwestia uprawy roślin genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO), nadal dzieli społeczeństwa w wielu krajach, w 
tym w Polsce, gdzie nie ma szerokiej akceptacji społecznej dla idei GMO. 

Z praw termodynamiki wynika, że w cieplejszym klimacie zwiększa się 
pojemność wodna atmosfery, a co za tym idzie, wzrasta możliwość 
wystąpienia intensywnych opadów. Jednocześnie wzrasta zagrożenie 
brakiem opadów. Globalnie znacznie zwiększyła się powierzchnia obszarów 
dotkniętych silną suszą (Dai i in., 2004), a dłuższe okresy suche są 
przeplatane intensywnym opadem, który może prowadzić do powodzi. 

Analiza warunków agroklimatycznych w ostatnich dziesięcioleciach i 
prognozy na nadchodzące dekady wykazały, że rolnictwo w Europie 
narażone jest na zwiększające się zagrożenie klimatyczne (Trnka i in., 
2011). Istnieje ryzyko zwiększenia częstości występowania lat z 
niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, a zatem ryzyko silniejszej 
zmienności plonów między latami. Stanowi to duże wyzwanie na różnych 
poziomach: od zarządzania pojedynczym gospodarstwem do kwestii 
stabilności rynków rolnych. Wpływ rosnącej zmienności plonów w 
ostatnich latach, odpowiadającej częstszemu występowaniu niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, wykazano także w analizach warunków 
agroklimatycznych w Polsce (Koźmiński i Michalska, 2010; Graczyk, 2013). 
W ostatnich latach można zaobserwować wzrost szkód w uprawach, 
spowodowany niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, takimi jak np. 
susze w latach: 2003, 2006, 2008, 2015, czy też szkody spowodowane 
mrozem w przypadku zbóż ozimych, jak na przełomie 2011/2012 (Kozyra i 
in., 2012). Porównanie zmienności plonów w okresie 1955-1971 w 
porównaniu z okresem 1990-2007 wykazało, że dla pszenicy zmienność 
plonów wzrosła z 6 do 9,4 %, dla żyta z 9,4 do 10,3 %, a dla ziemniaków z 
6,2 do 13,2 % (Górski i in., 2008). Okazuje się, że zmienność plonów 
pszenicy ozimej jest obecnie na poziomie roślin strączkowych, których 
plony dotychczas były uważane za najmniej stabilne. 

Odchylenie pogodowego indeksu plonowania (WCI), jednego ze 
wskaźników stosowanych w empirycznych modelach plonowania w Polsce 
(Górski i in., 1997; Sadowski i in., 2009) dla pszenicy ozimej, ziemniaka, 
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buraków cukrowych i kukurydzy w latach 1972-2015 przedstawiono na rys. 
11.2 (za Kozyra i in., 2012). Odchylenie to wyraża względne zmniejszenie 
plonów w danym roku w porównaniu z teoretycznymi warunkami średnimi 
(w %), spowodowane warunkami pogodowymi na poziomie kraju. W 
okresie 1972-2015 wystąpiło pięć lat, w których wskaźnik WCI znacznie 
zmniejszył się dla wszystkich analizowanych upraw. Były to lata: 1980 (rok 
z dużym opadem i dużą powodzią), oraz cztery lata z dotkliwymi suszami: 
1992, 1994, 2006 i 2015. Rekordowa kumulacja negatywnych czynników 
miała miejsce w 2006 roku. 

 

 
 

Rys. 11.2. Odchylenie krajowego pogodowego indeksu plonowania (WCI), dla 
czterech upraw w Polsce w latach 1972-2015. Dane wg. Kozyra i in. (2012), 
uaktualnione do roku 2015.  

 
Wyraźnie widać, że WCI stało się bardziej korzystne dla kukurydzy i 

mniej korzystne dla ziemniaków, chociaż istnieje duża zmienność między 
latami. W roku 2006, w którym wystąpiła dotkliwa susza, wskaźnik WCI dla 
kukurydzy spadł do bardzo niskiej wartości -40, także z powodu niskich 
temperatur w maju. 

Wartość indeksu WCI rzeczywiście dobrze ilustruje plony. W roku o 
wysokiej wartości WCI (np. 2004) zbiór plonów według danych GUS (2010) 
był znacznie powyżej średniej, sięgając 4280 kg · ha-1 dla pszenicy, 2760 dla 
żyta i 19600 dla ziemniaków, podczas, gdy wartości WCI były na poziomie, 
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odpowiednio: 11, 8 i 8 %. W roku o niskim poziomie WCI (np. 2006) plony 
były znacznie poniżej średniej: 3240 kg · ha-1 dla pszenicy, 1990 dla żyta i 
15000 dla ziemniaków. Wówczas wartości WCI były na poziomie, 
odpowiednio: -22, -14 i -29 %. 

Na rys. 11.3 przedstawiono przestrzenną zmienność pogodowego 
indeksu plonu w Polsce w ciągu dwóch bardzo suchych lat. Nawet jeśli w 
suchym roku 2006, przy silnej suszy trwającej do lipca, w całym kraju 
odnotowano straty plonów we wszystkich uprawach, wielkość redukcji 
plonów zależała od uprawianych gatunków. Niekorzystne zmiany były 
bardziej widoczne dla ziemniaków, buraków cukrowych i zbóż ozimych, a 
mniej - dla zbóż jarych. Zboża ozime w 2006 r. były dotknięte przez dwa 
negatywne zjawiska pogodowe: (i) długą i ostrą zimę 2005/2006 oraz (ii) 
wysokie opady w kwietniu, które powodowały problemy w zbiorze. 

W systemach biologicznych w Polsce zaobserwowano istotne zmiany, 
odzwierciedlające zmiany klimatyczne, mające znaczenie dla rolnictwa i 
ogrodnictwa, w tym zmiany fenologiczne (faz rozwojowych roślin: 
rozwinięcia liści, kwitnienia, dojrzewania owoców i aktywności fauny - 
pojawienie się owadów zapylających, a także terminy przylotów i odlotów 
ptaków wędrownych). Wraz ze zmianami fenologii roślin uprawnych 
obserwowano również zmiany w zasięgu występowania szkodników i 
patogenów. Podczas gorących lat pojawia się więcej gradacji owadów, co 
zwiększa zagrożenie dla roślin uprawnych. W całej Polsce wzrasta również 
problem wcześniejszego pojawiania się szkodników zbożowych, np. 
skrzypionki zbożowej, co powoduje potrzebę większego zużycia środków 
ochrony roślin i zwalczania szkodników. W rezultacie istnieje większe 
ryzyko zmniejszenia zbiorów (Walczak i Tratwal, 2009). Obszar uprawy 
kukurydzy w ostatnim czasie wzrósł w Polsce z powodu ocieplenia 
(Nieróbca i Kozyra, 2010) oraz wzrostu ilości towarzyszących mu 
szkodników. Szkodniki kukurydzy, takie jak omacnica prosowianka 
(Lisowicz, 2003) i stonka kukurydziana (Bereś i Sionek, 2007), występujące 
do niedawna jedynie w południowej Polsce, przesuwają obecnie swój zasięg 
w kierunku północnym.  

Obserwacje laboratoryjne potwierdzono w warunkach polowych, 
udowadniając między innymi, że jesienny wzrost temperatury wpływa na 
zmiany cyklów rozwojowych mszycy czeremchowo-zbożowej, która żeruje 
jesienią na zbożach ozimych, przenosząc choroby wirusowe (Ruszkowska, 
2010). 

 
 



11 Wpływ zmian klimatu na rolnictwo…  175 

 

Pszenica ozima 

  
Żyto ozime 

  
Pszenica jara 

  
Jęczmień jary 

  
Ziemniak 

  
Burak cukrowy 

  
Rys. 11.3. Przestrzenna zmienność pogodowego indeksu plonu w Polsce w ciągu 
dwóch lat suchych z dużym, wielkopowierzchniowym niepowodzeniem upraw, 
1992 i 2006 r. (Kozyra i in., 2012). 
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W Europie Środkowej, w tym również w Polsce, długość sezonu 
wegetacyjnego wzrosła, co ma z kolei wpływ na kalendarz upraw i praktyki 
agronomiczne. Samo przedłużenie sezonu wegetacyjnego nie jest jednak tak 
znaczącym wskaźnikiem agroklimatycznym, jak wzrost temperatury 
podczas okresu wegetacyjnego. Czynnik ten wpływa na wzrost sum 
temperatur. Okres wegetacyjny dla poszczególnych upraw, rozumiany jako 
przedział od siewu do dojrzewania, maleje ze względu na zwiększenie 
zasobu ciepła, co daje możliwość zwiększenia ilości upraw (poplony), 
jednocześnie mogąc powodować zmniejszenie plonów zasadniczych 
odmian. Szacuje się, że wzrost temperatury okresu wegetacji o 1 °C 
przyspiesza dojrzewanie pszenicy i kukurydzy odpowiednio o jeden i dwa 
tygodnie (Górski, 2006). W polskich warunkach ocieplenie (bez opadów 
atmosferycznych) prowadzi do spadku plonów pszenicy i wzrostu plonów 
kukurydzy. 

 
 

11.4. Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo – prognozy 
 
Wraz ze zmieniającym się schematem opadów atmosferycznych oczekuje 
się, że na północy Europy ich sumy wzrosną, a na południu nasilą się 
problemy z dostępnością wody w przyszłości. W obecnym klimacie 
czynnikiem ograniczającym rolnictwo w Europie północnej była 
temperatura, a na południu kontynentu dostępność wody (Maracchi i in., 
2005). Projekcje klimatyczne przynoszą dobre wieści dla północnej Europy, 
gdzie wzrost temperatury złagodzi istniejące ograniczenia termiczne, ale 
nie jest dobrą wiadomością dla południa, gdzie zmniejszy się ilość dostępnej 
wody (zarówno ze względu na niższe opady, jak i wzrost temperatury oraz 
ewapotranspiracji). Polskie rolnictwo częściowo jest ograniczone przez 
temperaturę, a w części – przez niedobór wody.  

W oparciu o wyniki projektu ENSEMBLES (Szwed i in., 2010; Graczyk, 
2013) przewiduje się, że w okresie 2061-2090 nastąpi wzrost długości 
okresu wegetacyjnego w Polsce o 30 do 40 dni, w porównaniu z latami 
1961-1990. Wyjątki stanowią: północna część kraju, gdzie ów wzrost jest 
znaczniejszy, oraz kilka izolowanych miejsc na południu, gdzie będzie 
niższy (20-30 dni). Przyspieszenie fenologii pszenicy ozimej według 
projekcji dla końcówki XXI wieku wynosi 14 dni w porównaniu z okresem 
kontrolnym 1971-2000. Faza dojrzałości pszenicy ozimej w przyszłym 
klimacie, w oparciu o projekcje dla Polski, również wystąpi wcześniej, co 
zostało zilustrowane na rys. 11.4.  
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Rys. 11.4. Data dojrzałości pszenicy ozimej w Polsce (w oparciu o: Kozyra, 2013). 

 
Górski i Kozyra (2011) stwierdzili, że prawdopodobieństwo 

dojrzewania kukurydzy wzrośnie znacząco niemal w całej Polsce, za 
wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur na północy, a także gór na 
południu kraju.  

Przydatnym wskaźnikiem mierzącym zmiany w bilansie wodnym, w 
szczególności dla miesięcy letnich (czerwiec, lipiec, sierpień) jest tak zwany 
klimatyczny bilans wodny czyli różnica między sumą opadów a sumą 
parowania w tym okresie. Obecnie, w niemal całej Polsce ewapotranspiracja 
przekracza wartość opadów letnich, stąd retencja (w wodach 
powierzchniowych, w gruncie i wodach podziemnych) maleje. Wyniki 
projektu ENSEMBLES pokazują, że klimatyczny bilans wodny dla całego 
kraju przyjmie wartości bardziej ujemne, wskazując na wzrastający deficyt 
wody. Przewiduje się, że szczególnie duże zmiany nastąpią w południowo-
wschodniej części kraju. Mediana klimatycznego bilansu wodnego (opad 
atmosferyczny minus parowanie) dla całego okresu letniego zmniejszy się z 
-32 mm dla okresu referencyjnego do -50 mm w przyszłej perspektywie 
(2061-2090). Prawdopodobieństwo ujemnego bilansu wodnego wzrośnie z 
0,84 do 0,96.  

Zmiany klimatu, a w szczególności wzrost temperatury i zmiany 
opadów, mają bardzo istotny wpływ na rolnictwo, w znacznej mierze 
również poprzez ekstrema pogodowe – susze i fale upałów oraz silne opady. 
Zmiany klimatu (zmiany wartości średnich jak również w zmienności 
klimatu) znacząco wpłyną na wzrost plonów. Ogólnie szacuje się (zob. 
Moriondo i in., 2010), iż w reakcji na wyższe temperatury, zarówno zboża 
ozime, jak i jare, cechują się przyspieszonymi stadiami wzrostu, kwitnienia 
i dojrzewania, a długość cyklu wzrostu plonów maleje zgodnie z 

Data 
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przewidywaniami. Niemniej jednak, zboża ozime mogą nie być narażone na 
zwiększoną częstotliwość występowania susz i upałów, przewidywaną dla 
okresu letniego.  

Pomimo rosnącej wiedzy w tej dziedzinie, wysoka niepewność co do 
oceny zmian klimatu i ich konsekwencji dla obszaru Polski wciąż jest 
notowana (Kundzewicz i Kozyra, 2011), co nie jest zaskoczeniem, gdyż 
nawet w najbardziej rozwiniętych krajach obserwacje, interpretacje, a w 
szczególności projekcje przyszłych zmian klimatu, zawierają elementy 
bardzo niepewne. W rzeczywistości zmiany klimatu dodają kolejny element 
niepewności do tego, co było znane dotychczas.  

W celu zredukowania zakresu niepewności w projekcjach zmian klimatu 
i ich konsekwencji dla rolnictwa, a także dla możliwości podjęcia działań 
adaptacyjnych, konieczne jest wzmocnienie dedykowanych wysiłków 
badawczych.  

 
 

11.5. Podsumowanie 
 
Nie ulega wątpliwości, że klimat się ociepla, w różnych skalach 
przestrzennych i bardzo prawdopodobne, że przyczyną jest 
antropogeniczny wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (IPCC, 
2013). Projekcje na przyszłość wskazują kontynuację, a nawet wzmocnienie 
ocieplenia, w zależności od kierunku zmian globalnej emisji i wiązania 
gazów cieplarnianych. Zmiany klimatu prawdopodobnie doprowadzą do 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków, jednakże to te drugie 
będą dominować globalnie, szczególnie wraz ze zwiększaniem się 
ocieplenia.  

W Polsce zmiany klimatu przynoszą nawet pewne możliwości, 
przykładowo wzrost szans na uprawę roślin ciepłolubnych. Nie należy 
jednak zapominać, że silne przymrozki mogą wciąż występować w 
ocieplającym się klimacie (np. zimy 2009/2010 i 2010/2011), choć rzadziej, 
podobnie jak przymrozki późnowiosenne, jak choćby w maju 2011. 
Zagrożenia powiązane z pogodą obejmują wzrost częstotliwości fal upałów 
i susz, silnych opadów, powodzi, porywistych wiatrów i podnoszenie się 
poziomu mórz. W porównaniu z krajami Europy południowej, Polska 
oczywiście nie będzie wielkim przegranym w zmieniającym się klimacie, 
jednak problemy z wodą, włączając w to obecne i rosnące zagrożenia 
powiązane z ekstremami wodnymi – silnymi opadami i powodziami – 
prawdopodobnie wzrosną. Konieczne jest w związku z tym optymalne 
zarządzanie korzystnymi zmianami i efektywne przystosowywanie się do 
zmian niosących negatywne konsekwencje.  
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12.1. Wprowadzenie 
 
Modelowanie wpływu zmian klimatu na uprawy rolnicze jest obecnie 
prowadzone przez wielu badaczy na całym świecie w różnych skalach 
przestrzennych i przy użyciu różnych narzędzi. Rötter i Höhn (2015) 
wyróżnili trzy najbardziej popularne kategorie stosowanych metod: proste 
wskaźniki agroklimatyczne, statystyczne modele pogoda-plon, oraz złożone 
modele wzrostu roślin bazujące na procesach fizycznych. Ta ostatnia 
kategoria metod, stosowana od skali lokalnej do globalnej, jest najczęściej 
używana do prognozowania wydajności upraw w warunkach zmian 
klimatycznych (Rötter i Höhn, 2015). Jedną z ważniejszych inicjatyw na 
skalę światową jest projekt AgMIP (Agricultural Model Intercomparison 
and Improvement Project, Rosenzweig i in., 2013), w którym zastosowano 
siedem globalnych modeli wzrostu roślin w celu oceny wpływu zmian 
klimatu na plony. Tego typu modele są również często stosowane w skali 
regionalnej: przykładowo, Angulo i in. (2013) wykazali, że przewidywane 
jest zmniejszenie w przyszłości pięciu głównych upraw w UE25 w 
odpowiedzi na zmiany klimatu, ale ten spadek jest w znacznej mierze 
zniwelowany rosnącymi stężeniami CO2 w atmosferze oraz rozwojem 
technologicznym (z wyjątkiem kukurydzy); Supit i in. (2012) wykazali, że 
przewidywane zmiany plonów w UE27 są różne dla różnych gatunków 
roślin uprawnych oraz są zróżnicowane przestrzennie. Spodziewany jest 
wzrost plonów pszenicy ozimej oraz spadek plonów kukurydzy pod koniec 
stulecia. W Polsce jednak, zastosowanie tego typu modeli w celu oceny 
wpływu zmian klimatu na rośliny uprawne było do tej pory niezwykle 
rzadkie, w przeciwieństwie do modeli empirycznych i statystycznych, które 
były szerzej stosowane (Kundzewicz i Kozyra, 2011). 

Modele wzrostu roślin są bardzo zróżnicowane pod względem stopnia 
złożoności. Jednym z aspektów, w odniesieniu do których się różnią, jest 
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sposób uwzględnienia w nich procesów hydrologicznych. Modele tego typu 
zazwyczaj biorą pod uwagę pionowy przepływ wody w kolumnie glebowej 
w celu symulacji dynamiki wilgotności gleby. Z drugiej strony, w większości 
modelów hydrologicznych uwzględniana jest roślinność, co ma na celu 
dokładniejsze oszacowanie wielkości ewapotranspiracji (Krysanova i in., 
1999). Integracja procesu wzrostu roślin i procesów hydrologicznych w 
jednym modelu pozwala na bardziej realistyczne modelowanie wpływu 
zmian klimatu na obieg wody i plony ze względu na fakt, że stres wodny jest 
jednym z głównych czynników ograniczających plonowanie. Takie modele 
jak SWAT (Arnold i in., 1998) i SWIM (Krysanova i in., 1998) uwzględniają 
stres wodny, temperaturowy, azotowy i fosforowy jako czynniki 
ograniczające wzrost roślin. Oba stosują uproszczoną wersję modelu EPIC 
(Williams i in., 1984) w swoich modułach wzrostu upraw, które są ważnymi 
interfejsami między hydrologią a składnikami odżywczymi. Oba były 
szeroko stosowane do oceny wpływu zmian klimatu na plony w różnych 
częściach świata: w Niemczech (Krysanova i in., 1999), Nepalu (Palazolli i 
in., 2015), Iranie (Ashraf Vaghefi i in., 2014) i Stanach Zjednoczonych (Wang 
i in., 2016). 

Związek pomiędzy rozwojem rośliny a wilgotnością gleby jest bardzo 
złożony. Zarówno deficyt jak i nadmiar wilgoci glebowej mogą negatywnie 
wpływać na wzrost roślin, chociaż ich rola zależy od rodzaju rośliny, 
klimatu, gleby i okresu wzrostu. Dwa główne efekty ograniczonej 
wilgotności gleby to zmniejszenie poboru wody przez roślinę oraz 
odwodnienie tkanki roślinnej, co zmniejsza wzrost pędów i korzeni, a także 
integralność błon (Wang i in., 2017). Nadmiar wody glebowej prowadzi do 
zmniejszenia szybkości transportu tlenu w glebie, co wpływa niekorzystnie 
na metabolizm korzeni i opóźnia ich rozwój (Wang i in., 2017; Raes i in., 2006). 
Przykładowo w Stanach Zjednoczonych stwierdzono średnie straty plonów 
na poziomie 41 % w wyniku suszy, oraz na poziomie 16 % w wyniku 
nadmiaru wilgoci (Boyer, 1982). 

Narastające szkody w uprawach roślinnych spowodowane 
niekorzystnymi warunkami klimatycznymi takimi jak susze, obserwowano 
również w Polsce w latach 2003, 2006 lub 2008 (Kozyra i in., 2012). 
Współczynniki zmienności plonów wzrosły dla pszenicy z 6 do 9,4 %, dla 
żyta z 9,4 do 10,3 %, a dla ziemniaków z 6,2 do 13,2 % pomiędzy okresami 
1955-1971 i 1990-2007 (Górski, 2008). Z kolei Kalbarczyk (2004) uznał, iż 
nadmiar wilgoci glebowej jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za 
spadek plonów ziemniaków w Polsce, wskazując rok 1980 za najbardziej 
drastyczny przykład takiego wpływu w rozpatrywanym okresie 1972-1995. 
Użyteczny katalog lat ze stratami plonów w wyniku niekorzystnych 
warunków pogodowych w Polsce opublikowany został przez Górskiego i in. 
(2008). Ogólny wniosek, który można wyciągnąć z tego opracowania, jest 
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taki, że najczęstszą przyczyną historycznych strat plonów w Polsce są 
deficyty wody (susze meteorologiczne prowadzące do susz rolniczych). 
Następujące lata charakteryzowały się poważnymi deficytami wody: 1959, 
1964, 1970, 1979, 1982, 1992, 1994, 2000, 2003, 2006 i 2015, z kolei lata 
1962, 1980, 1997 oraz 2010 charakteryzowały się nadmiarami wody. 
Głównym tematem tego rozdziału są susze, ponieważ w polskich 
warunkach stanowią one bardziej istotny problem. 

Celem niniejszego rozdziału jest analiza wpływu przewidywanych 
zmian klimatu na dwa zagadnienia związane z rolnictwem: zmiany w 
fenologii upraw, oraz zmiany w suszy rolniczej. Wszystkie analizy opierają 
się na poprzednich produktach opracowanych w ramach projektu CHASE-PL: 
projekcjach klimatycznych opartych na danych EURO-CORDEX (por. 
Rozdział 7-8) oraz symulacji modelu SWAT opracowanego dla dorzeczy 
Wisły i Odry (VOB) obejmujących 88 % Polski (por. Rozdział 9). 
Ograniczono się do analizy projekcji dla okresu „bliskiej przyszłości” (2024-
2050) oraz dwóch scenariuszy RCP (4.5 i 8.5). Uwagę skoncentrowano na 
trzy główne rośliny lub grupy roślin jarych uprawiane w Polsce (i 
zdefiniowane w strukturze modelu SWAT): zboża jare (reprezentowane w 
SWAT przez jęczmień jary), ziemniaki i kukurydzę. Chociaż SWAT symuluje 
wzrost roślin i wielkość plonów, wyniki te nie są przedstawione w 
niniejszym rozdziale ze względu na brak odpowiednich (pozbawionych 
trendu) obserwowanych danych do kalibracji i weryfikacji modelu. W 
związku z powyższym, opracowano zastępczy wskaźnik określający 
występowanie możliwych strat w uprawach. Jest to indeks suszy glebowej 
bazujący na symulacjach uwilgotnienia gleb pochodzących z modelu SWAT. 
 
 
12.2. Projekcje zmian w terminach siewu i zbiorów 
 
Model SWAT pozwala na dość realistyczną definicję praktyk rolniczych w 
swoich plikach zarządzania (w tym m.in. rotacji plonów, nawożenia i 
harmonogramu nawadniania), na poziomie swoich podstawowych 
jednostek obliczeniowych, HRU - jednostek odpowiedzi hydrologicznej 
(Neitsch i in., 2011). Teoria jednostek ciepła zaimplementowana w SWAT 
zakłada, że szybkość wzrostu jest mierzona przez zgromadzone jednostki 
cieplne, których liczba jest wprost proporcjonalna do wielkości wzrostu 
temperatury powyżej temperatury bazowej (Neitsch i in., 2011). Wszystkie 
operacje zarządzania w SWAT, w tym siew i zbiór, są zdefiniowane poprzez 
ułamek parametru określającego liczbę potencjalnych jednostek cieplnych 
(wymaganych przez roślinę w celu osiągnięcia dojrzałości). Korzyść płynąca 
z tego podejścia polega na tym, że pozwala ono na naśladowanie 
przestrzennej i wieloletniej zmienności terminu stosowania 
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poszczególnych operacji. W kontekście ocieplenia klimatu, podejście to 
pozwala zbadać jego wpływ na zmiany terminu niektórych operacji 
związanych z fazami fenologicznymi roślin. 

W tym rozdziale uwagę skupiono na dwóch głównych operacjach: 
terminie siewu, określającym początek wzrostu roślin, oraz terminie 
zbiorów, zazwyczaj nieco późniejszym niż daty opadnięcia liści i osiągnięcia 
pełnej dojrzałości (Ma i in., 2012). Należy zauważyć, że ocena ta opiera się 
wyłącznie na zmianach temperatury, podczas gdy w praktyce np. 
nadmierne uwilgotnienie gleb wiosną może opóźnić siew, szczególnie w 
przypadku uprawy na glebach ciężkich (Olesen i in., 2012). 

Jak podano w tabeli 7.1 (rozdział 7), średni wzrost temperatury 
powietrza w Polsce w bliskiej przyszłości wynosi 1,1 °C dla scenariusza 
RCP4.5 oraz 1,3 °C dla RCP8.5. Ocieplenie klimatu może wywoływać 
zarówno przyspieszenie terminu siewu (rys. 12.1a) jak i zbiorów (rys. 12.1b) 
trzech głównych roślin jarych w Polsce. Uśrednione przestrzennie wyniki 
wskazują, że w okresie 2024-2050 przewiduje się zróżnicowane 
przyspieszenie siewu w porównaniu z rokiem 1974-2000, uzależnione od 
rodzaju uprawy i scenariusza RCP. Na wszystkich mapach występuje 
wyraźny gradient wzrostu z południa na północ: w chłodniejszych, 
północnych częściach Polski przewidywane są większe zmiany. 

Mapy projekcji zmian w terminie zbiorów dają nieco inny obraz (rys. 12.1b). 
Przyspieszenie terminu zbiorów jest większe niż terminu siewu dla 
ziemniaka i kukurydzy, podczas gdy w przypadku zbóż jarych 
przyspieszenie jest podobne. Uśrednione przestrzennie zmiany wahają się 
od 8 do 16 dni w zależności od rośliny i scenariusza RCP. Podobnie jak w 
przypadku terminu siewu, wartości dla RCP8.5 są wyższe niż dla RCP4.5. 
W większości map gradienty przestrzenne biegną w kierunku północno-
wschodnim, najwyraźniej w przypadku ziemniaka i kukurydzy dla RCP8.5. 

Mapy zaprezentowane na rys. 12.1 przedstawiają średnie wartości z 
wiązki modeli klimatycznych. W rzeczywistości projekcje oparte na różnych 
modelach klimatycznych prowadzą do różnych wyników, co ilustruje rys. 12.2 
przedstawiający rozpiętość terminu siewu i zbiorów w Polsce. Chociaż 
projekcje oparte na wszystkich dziewięciu modelach klimatycznych 
zgadzają się co do tendencji zmian terminu siewu i zbiorów wszystkich 
analizowanych upraw, ich rozpiętość jest dość znaczna. W większości 
przypadków tzw. non-outlier range przekracza pięć dni, a w kilku osiąga 
nawet dziesięć dni. Dla każdego przypadku, z wyjątkiem daty siewu zbóż 
jarych w RCP4.5, rozpiętość ta jest mniejsza od średniego sygnału zmiany. 
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Rys. 12.1. Zmiana terminu (a) siewu i (b) zbiorów trzech głównych roślin jarych 
pomiędzy bliską przyszłością (2024-2050) i okresem referencyjnym (1974-2000) w 
polskiej części dorzeczy Wisły i Odry według średniej z wiązki modeli 
klimatycznych. Wartości oznaczają liczbę dni, o jaką dana operacja zostanie 
przyspieszona w przyszłości. Występowanie białych obszarów związane jest z 
niskim udziałem danej rośliny w niektórych częściach analizowanego obszaru. 
 

Rys. 12.2. Wykresy skrzynkowe uśrednionych przestrzennie zmian terminu (a) 
siewu i (b) zbiorów trzech roślin jarych między bliską przyszłością (2024-2050) a 
okresem referencyjnym (1974-2000). Wartości oznaczają liczbę dni, o którą daty 
siewu i zbiorów zostaną w przyszłości przyspieszone. 
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Te projekcje fenologiczne są generalnie zgodne z wynikami 
ogólnoeuropejskich badań Olesena i in. (2012), którzy przedstawili wyniki 
zmian terminów siewu i zbiorów zbóż oraz kukurydzy w Europie. 
Zastosowali oni podobne horyzonty czasowe, jak stosowane w tym 
rozdziale, lecz wykorzystali starszą generację dwóch modeli RCM z projektu 
ENSEMBLES. Najbardziej wiarygodnego porównania można dokonać 
między opisanymi w niniejszym rozdziale wynikami, opartymi na RCP8.5 
(wzrost temperatury o 1,3 °C) i projekcjami Olesena i in. (2012), w oparciu 
o model KNMI (wzrost temperatury o 1,5 °C w północno-wschodniej Europie, 
obejmującej Polskę). Według Olesena i in. (2012) w tej części Europy 
nastąpi przesunięcie terminu siewu o 12 dni w przypadku zbóż jarych i o 6 
dni w przypadku kukurydzy, oraz przyspieszenie terminu dojrzałości roślin 
o 6 dni w przypadku zbóż jarych i o 2 dni dla kukurydzy (wszystkie dane dla 
północno-wschodniej Europy). Tylko ostatnia wielkość nie zgadza się z 
naszymi projekcjami, które sugerują znacznie szybsze wystąpienie (o 16-
21 dni) zbiorów kukurydzy. 
 
 
12.3. Modelowanie historycznych susz rolniczych 
 
Pomimo tego, że model SWAT został opracowany, skalibrowany i 
zweryfikowany dla dorzecza Wisły i Odry na podstawie dziennych 
przepływów pochodzących ze 120 stacji pomiarowych (Piniewski i in., 
2017), ocena symulacji innych zmiennych hydrologicznych niż przepływ nie 
została jak dotąd przeprowadzona. Poniżej przedstawiono krótki przegląd 
możliwości modelu w zakresie symulacji ekstremalnie niskiej zawartości 
wody w glebie, prowadzącej do znacznych strat roślin uprawnych. Krok ten 
jest niezbędny przed zastosowaniem modelu do oceny wpływu zmian 
klimatu na występowanie suszy rolniczej. 

Do oceny modelu wykorzystano metodę pośrednią, co wynika z 
ogólnego braku odpowiednich danych dotyczących uwilgotnienia gleby. 
Sieć stacji pomiarowych uwilgotnienia gleby jest rzadka, a poza tym 
wykorzystanie danych punktowych do oceny rozproszonych wyników 
modelu stwarza problem niedopasowania skali. Serie czasowe pochodzące 
z danych teledetekcyjnych są lepiej dopasowane pod względem 
przestrzennym, ale są obarczone większą niepewnością i dostępne dla 
stosunkowo krótkich okresów historycznych, stąd większość z nich nie 
wychwytuje niektórych spośród największych historycznych susz na 
terenie Polski. Zastosowana tu metoda pośrednia opiera się na tak zwanych 
indeksach pogodowych plonu (IP, Górski i in., 1997), opracowanych w 
Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie 
Badawczym (IUNG-PIB). Indeksy pogodowe plonu są wskaźnikami 
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opartymi na danych ze stacji meteorologicznych i uzyskanymi metodami 
empiryczno-statystycznymi, które określają ilościowo wpływ warunków 
meteorologicznych na wzrost plonów danej rośliny w określonej lokalizacji. 
Wartości IP powyżej 100 % odnoszą się do warunków powyżej średniej (tj. 
skutkujących potencjalnym wzrostem plonowania), podczas gdy wartości 
poniżej 100 % odnoszą się do warunków poniżej średniej (tj. skutkujących 
stratami związanymi z czynnikami atmosferycznymi). Indeksy te były 
szeroko stosowane w Polsce do badania wpływu warunków 
meteorologicznych na uprawy. Są one szczególnie użyteczne do oceny szkód 
w uprawach związanych z pogodą (Górski i in., 2008; Kozyra i in., 2012) w 
warunkach polskich, często związanych z suszami rolniczymi. Z tego 
powodu ekstremalnie niskie wartości indeksów pogodowych mogą być 
interpretowane jako „zastępcze” wskaźniki ekstremalnie niskich plonów i 
mogą być wykorzystane jako materiał do przestrzenno-czasowej 
weryfikacji symulacji skrajnie niskiego uwilgotnienia gleby uzyskanych z 
modelu SWAT. 

Wykorzystano dane o IP dla trzech wybranych upraw: zbóż jarych 
(średni indeks dla jęczmienia i owsa), ziemniaka i kukurydzy z okresu 1972-
2013 oraz z 34 stacji klimatycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) zlokalizowanych 
w dorzeczu Wisły i Odry. Dla każdej rośliny zidentyfikowano lata z 
najniższymi wartościami IP, a przy użyciu dostępnej literatury (Górski i in., 
2008) zweryfikowano, które z niskich wartości były związane z suszą (inne 
możliwe przyczyny to nadmierna wilgoć lub niekorzystne warunki 
termiczne) i w jakich miesiącach wystąpiły. W przypadku zbóż jarych 
zidentyfikowano sześć takich lat: 1979, 1992, 1994, 2000, 2006 i 2008. Te 
same trzy spośród sześciu zostały wybrane dla ziemniaka i kukurydzy: 
1992, 1994 i 2006. Podczas gdy dla ziemniaka wartości IP we wszystkich 
tych latach były podobne, dla kukurydzy wartość dla roku 2006 była 
wyraźnie niższa od pozostałych dwóch lat. Uśrednione przestrzennie 
wartości IP ze wszystkich wybranych lat wynosiły poniżej 90 %, a najniższa 
wartość osiągnięta została dla ziemniaków w 2006 r. i wynosiła 73 %. 
Generalnie wartości dla ziemniaków były najniższe, co wskazuje na 
najwyższą podatność na susze. Nieco wyższe wartości IP w wybranych 
latach miała kukurydza, a jeszcze wyższe zboża jare, co wskazuje na 
najniższą podatność na susze. 

W odniesieniu do symulacji uwilgotnienia gleby (SWC, soil water 
content) wykorzystano miesięczne wyniki symulacji z modelu SWAT (nie 
średnie, lecz wartości dla ostatniego dnia miesiąca). Dane zostały 
ujednolicone poprzez podzielenie wartości SWC przez wartości dostępnej 
wody glebowej (AWC, available water capacity) dla każdego typu gleby i 
wyrażone w procentach. W celu porównania symulacji uwilgotnienia gleb z 
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wartościami IP dla poszczególnych upraw, wyodrębniliśmy uwilgotnienie 
gleby z HRU zajmowanych przez odpowiednie uprawy, i dla każdego roku 
obliczyliśmy minimalne roczne uwilgotnienie gleby w krytycznych 
okresach wzrostu każdej z roślin (oznaczone jako SWcrit): maj - czerwiec dla 
zbóż jarych, lipiec - sierpień dla ziemniaków i czerwiec - lipiec dla 
kukurydzy. Definicje te odpowiadają okresom o najwyższych progach 
klimatycznego bilansu wodnego określonych w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Rozporządzenie..., 2016) wykorzystywanych do 
definicji suszy rolniczej. W przypadku kukurydzy wybrane miesiące 
odpowiadają w przybliżeniu okresowi krytycznemu pomiędzy etapem 
kiełkowania a rozwojem ziarniaków (McWiliams, 2003; Grzebisz, 2011). 

Roczne szeregi czasowe SWcrit porównano z wybranymi wartościami 
najniższych IP w latach suchych na rys. 12.3., na którym pokazano, iż 
symulowane wartości SWcrit są najczęściej najniższe w tych latach, w 
których IP osiągał najniższe wartości. Trzy największe susze dla zbóż 
jarych: w 1992, 2000 i 2008 roku, są związane z trzema najniższymi 
wartościami wskaźnika symulującego deficyt uwilgotnienia gleby dla tych 
zbóż. W przypadku dwóch lat (1983 i 2003) występuje niezgodność między 
symulacjami SWAT a wartościami IP. W przypadku ziemniaka istnieje 
bardzo dobra zgodność między wystąpieniem suszy w ciągach IP i w 
symulacjach modelu. Trzy lata dla których w świetle wartości IP kukurydza 
była poddana oddziaływaniu długotrwałych suszy: 1994, 2006, i w 
mniejszym stopniu 1992, zostały adekwatnie odzwierciedlone przez model 
SWAT. 

Innym sposobem na porównanie symulacji uwilgotnienia gleby z modelu 
SWAT z wartościami IP jest wykonanie analizy przestrzennej zależności 
pomiędzy nimi w latach suszy. W tym celu symulacje uwilgotnienia gleby 
uzyskane z modelu SWAT w określonych okresach w których stwierdzono 
występowanie suszy zostały znormalizowane przez średnie uwilgotnienie 
gleby z wielolecia w odpowiednich okresach. W ten sposób wartości tego 
bezwymiarowego parametru niższe niż 1 odpowiadały warunkom poniżej 
średniej. Jak pokazano na rys. 12.4 (prezentującym dwie największe susze 
dla każdej rośliny uprawnej), każda z sześciu kombinacji upraw i lat 
wystąpienia suszy wiązała się z bardzo niskimi wartościami tego wskaźnika 
w SWAT. Co ważniejsze, w większości przypadków istniała widoczna 
zależność przestrzenna między symulowanymi wskaźnikami uwilgotnienia 
gleby a IP uzyskanym na podstawie danych ze stacji pomiarowej. Zależność 
ta była szczególnie widoczna w przypadku zbóż jarych w latach 1992 i 2008: 
zarówno IP, jak i SWAT sugerowały, że północno-zachodnia część Polski 
poniosła duże straty plonów, podczas gdy w Polsce wschodniej warunki 
suszy praktycznie nie występowały. 
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Rys. 12.3. Porównanie symulacji uwilgotnienia gleby SWcrit z modelu SWAT z 
indeksem pogodowym plonu IP dla (a) zbóż jarych, (b) ziemniaka i (c) kukurydzy. 
Przedstawiono tylko IP w latach, w których wystąpiła susza. Przerywane linie 
odnoszą się do wieloletnich średnich wartości wskaźników uwilgotnienia gleby. 
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Rys. 12.4. Porównanie map uzyskanych z modelu SWAT, ilustrujących 
uwilgotnienie gleby w latach, w których wystąpiła susza (wartości dla 30 czerwca 
dla zbóż jarych i 31 lipca dla ziemniaków i kukurydzy) z mapami indeksów 
pogodowych plonu w stacjach pomiarowych (punkty). Wartości uwilgotnienia gleby 
wyrażono w odniesieniu do średnich z wielolecia w danym miesiącu. Białe 
przestrzenie oznaczają niski udział wybranej uprawy w ogólnej powierzchni upraw 
w danym obszarze. 
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W latach 1994 i 2006 wystąpiła też stosunkowo dobra zgodność modelu 
z indeksami dla kukurydzy. Najsłabsza korelacja przestrzenna wystąpiła dla 
ziemniaka. W tym przypadku wyniki symulacji modelu SWAT 
charakteryzowały się najniższą zmiennością przestrzenną. 

Podsumowując, stwierdzono, że model SWAT opracowany dla dorzecza 
Wisły i Odry jest zdolny do wychwycenia czasowo-przestrzennych 
warunków suszy (powodujących straty w plonach) dla trzech 
analizowanych upraw jarych. Z tego względu jego zastosowanie do oceny 
wpływu zmian klimatu na przyszłe susze glebowe jest uzasadnione. 
 
 
12.4. Projekcje zmian występowania warunków suszy glebowej  
 
W celu zbadania wpływu zmian klimatu na występowanie susz glebowych 
w przyszłości, skonstruowano prosty wskaźnik oparty na symulacjach 
zawartości wody w glebie w rolniczych jednostkach HRU. Wskaźnik opierał 
się na rocznych seriach symulowanych wartości SWcrit. Dla każdego HRU 
obliczono 5 percentyl na podstawie 27 wartości rocznych reprezentujących 
okres symulacji. Wynik oznaczono jako wskaźnik deficytowego 
uwilgotnienia gleby DSWI5. Jak pokazano w poprzednim podrozdziale, w 
latach 1972-2013 wystąpiły co najmniej trzy susze, które doprowadziły do 
znacznych strat w uprawach, więc oczekuje się, że bazujący na 5 percentylu 
wskaźnik DSWI5  będzie wychwytywać susze o podobnej sile oddziaływania. 

Wartości DSWI5 obliczono dla wszystkich 27 scenariuszy klimatycznych 
symulowanych za pomocą modelu SWAT. Wykorzystano w tym celu 
dziewięć regionalnych modeli klimatycznych połączonych z okresem 
referencyjnym (1974-2000) oraz okresem bliskiej przyszłości (2024-2050) 
w ramach dwóch scenariuszy RCP. Efekt zmian klimatycznych został 
następnie określony dla każdego modelu klimatycznego jako różnica w 
wartościach wskaźnika między bliską przyszłością a okresem 
referencyjnym. W celu przedstawienia wyników na mapach obliczono 
medianę z wiązki modeli, oddzielnie dla każdej rośliny i każdego 
scenariusza RCP (rys. 12.5). Należy zauważyć, że nieregularne kształty, dla 
których kolory są pokazywane na mapach, odpowiadają zlewniom 
cząstkowym z modelu SWAT, w których dana uprawa jest obecna w 
konfiguracji modelu SWAT (por. Piniewski i in., 2017). 

Mapy pokazują, że skutki zmian klimatu w dużej mierze różnią się w 
zależności od upraw, natomiast wpływ scenariusza RCP jest mniejszy. 
Przeważające spadki w DSWI5 dla zbóż jarych można interpretować jako 
wzrost występowania warunków suszy glebowej w krytycznym okresie 
wzrostu zbóż jarych. Wielkość tych zmian w przypadku zbóż jarych nie 
przekracza zazwyczaj 5 % i rzadko przekracza 10 % (zmiana rozumiana 
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jako uwilgotnienie gleby w odniesieniu do parametru AWC). Jeszcze 
mniejsze zmiany w DSWI5 są przewidziane dla ziemniaka: w większości 
analizowanych obszarów są one praktycznie nieistotne (w przedziale od -2 
do + 2 %). W przypadku kukurydzy występuje odmienna sytuacja: tutaj w 
dużej części obszaru badawczego zmiany są nieznaczne, ale w pewnych jego 
częściach występują zarówno wzrosty jak i spadki DSWI5.   

 

 
Rys. 12.5. Symulacje wskaźnika deficytowego uwilgotnienia gleby (DSWI5) przy 
pomocy mediany z wiązki modeli klimatycznych dla zbóż jarych, ziemniaków i 
kukurydzy. Zmiany są wyrażone jako różnica w wielkości wskaźnika pomiędzy 
bliską przyszłością (2024-2050) a okresem referencyjnym (1974-2000). Białe 
fragmenty map oznaczają obszary, gdzie dana uprawa ma niski udział procentowy. 
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Aby lepiej zrozumieć siłę sygnału zmian klimatycznych w odniesieniu do 
szumu spowodowanego wykorzystywaniem różnych modeli 
klimatycznych, na rysunku 12.6 przedstawiono wykresy skrzynkowe 
średnich przewidywanych zmian w DSWI5. Wyniki pokazują, że siła (ang. 
robustness) przewidywanych zmian jest bardzo niska: mediana z wiązki 
modeli jest w każdym przypadku znacznie niższa niż tzw. zakres non-outlier 
range reprezentowany przez odległość między górnym i dolnym wąsem. Dla 
ziemniaka można zauważyć, że prognozy napędzane przez różne modele 
klimatyczne rzeczywiście zgadzają się co do tego, że spodziewane zmiany 
będą bardzo niskie. Najsilniejszy sygnał reprezentowany przez medianę z 
wiązki modeli można zaobserwować w przypadku zbóż jarych dla 
scenariusza RCP8.5, gdzie DSWI5 spada o 7 %. Największa niepewność 
dotyczy kukurydzy w ramach tego samego RCP: w zależności od modelu 
klimatycznego wskaźnik suszy glebowej może zmniejszyć się o więcej niż 
10 % lub zwiększyć o prawie 10 %.  
 

 
Rys. 12.6. Wykresy skrzynkowe różnic wskaźnika deficytowego uwilgotnienia gleby 
(DSWI5) pomiędzy bliską przyszłością a okresem referencyjnym dla zbóż jarych, 
ziemniaka i kukurydzy obliczone na podstawie symulacji wiązki modeli 

klimatycznych. 
 

Stosunkowo niską zgodność symulacji napędzanych różnymi modelami 
klimatycznymi można częściowo wytłumaczyć samą naturą scenariuszy 
klimatycznych wpisujących się w schemat „ciepło i mokro”. Jak omówiono 
w Rozdziale 7, projekcje opracowane przy użyciu dynamicznego skalowania 
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w dół (ang. downscaling) dla bliskiej przyszłości, zakładają silny sygnał 
średniego wzrostu temperatury (od 0,7 do 1,8 °C) i umiarkowany sygnał 
rocznego wzrostu opadów (wzrost o 3,5-11 %). Sygnał ten przekształcony 
za pomocą modelu SWAT w odpowiedź hydrologiczną, przewiduje wzrost 
średniego rocznego odpływu o 5-38 % (por. Rozdział 9). Ze względu na fakt, 
że ocieplenie klimatu prowadzi do zwiększonej ewapotranspiracji, a z kolei 
zwiększone opady (zwłaszcza zimą i wiosną) powodują zwiększoną 
infiltrację (por. Marcinkowski i in., 2017), kombinacja obu czynników może 
powodować bardzo niepewne zmiany w warunkach uwilgotnienia gleby. 
Ponieważ w niniejszym rozdziale uwagę skupiono na wskaźnikach 
reprezentujących wartości ekstremalne, a nie średnie warunki, 
symulowana odpowiedź może być jeszcze bardziej skomplikowana. 
 
 
12.5. Wnioski 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono ocenę wpływu zmian klimatu na 
polskie rolnictwo w stosunkowo wąskim zakresie określonym głównie 
przez możliwości modelu agro-hydrologicznego. Uwagę skupino na trzech 
ważnych uprawach: zbożach jarych, ziemniaku i kukurydzy, badając 
przewidywane zmiany w ich fenologii oraz warunki występowania suszy 
glebowej w horyzoncie czasowym 2024-2050. Na podstawie danych ze 
wszystkich modeli klimatycznych można stwierdzić, że spodziewane jest 
przyspieszenie terminu siewu i zbiorów trzech wybranych roślin 
wynikające ze spodziewanego ocieplenia klimatu. Siła oddziaływania różni 
się w zależności od rodzaju uprawy i scenariusza RCP: najmniejsza zmiana 
terminu siewu przewidziana jest dla kukurydzy w RCP4.5 (o 3-7 dni) a 
najwyższa zmiana dla zbóż jarych i ziemniaków w RCP8.5 (o 7-17 dni). 
Spodziewane jest przyspieszenie terminu zbiorów o co najmniej 5-12 dni w 
przypadku ziemniaków w RCP4.5 i o maksymalnie 16-21 dni dla kukurydzy 
w RCP8.5. Widoczny jest wyraźny rozkład przestrzenny symulowanych 
zmian, wartości dla północy kraju (termin siewu) i północno-wschodniej 
części (termin zbiorów) są zazwyczaj wyższe o 2-3 dni niż analogiczne 
wartości na południu i południowym zachodzie. 

Istnieje wiele przekonujących dowodów na to, że niektóre z najbardziej 
znaczących historycznych strat plonów w Polsce były spowodowane 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które stawały się przyczyną 
niewystarczającego uwilgotnienia gleby i susz rolniczych. W rozdziale tym 
pokazano, że większość z tych ekstremalnych zdarzeń została wychwycona 
przez model SWAT dla trzech wybranych upraw, zarówno w skali czasowej 
jak i przestrzennej. Taka ocena umożliwiła zastosowanie modelu SWAT do 
oceny wpływu zmian klimatu na zmiany uwilgotnienia gleby w okresach 
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krytycznych dla wzrostu upraw. Projekcje wykazały słaby i zróżnicowany 
(zależny od upraw) sygnał zmiany, który był niski w porównaniu z 
zakresem zmian pełnej wiązki modeli klimatycznych. Pomimo, że 
symulowano dominujące negatywne zmiany (tzn. zwiększone 
występowanie suszy glebowej) dla zbóż jarych, zróżnicowane zmiany dla 
kukurydzy, i prawie brak zmian w odniesieniu do ziemniaka, rozrzut 
projekcji modeli klimatycznych był znaczny. Prawdopodobna interpretacja 
niepewności wyników może odnosić się do faktu, że „cieplejszy i mokry” 
charakter zmian klimatu i symulacji hydrologicznych stosowanych w 
niniejszej pracy sprawia, że trudno jest nawet ocenić kierunek zmian 
uwilgotnienia gleby. Podsumowując, konieczne są dalsze badania, aby lepiej 
zrozumieć zachodzące procesy w tym kontekście. 

Istotnym aspektem zastosowania tego modelu jest to, że chociaż 
prognozowany wzrost/spadek deficytowego uwilgotnienia gleby może 
przełożyć się na niższe/wyższe straty plonów w przyszłym klimacie, 
istnieje wiele innych czynników które nie zostały tutaj przeanalizowane 
(np. efekt nawożenia CO2, rozwój technologiczny), a które wpłyną na 
przyszłe plony. W związku z tym niniejsze opracowanie można uznać za 
pierwszy krok w kierunku bardziej kompleksowej oceny, która powinna 
obejmować bezpośrednią symulację plonów, w tym efektu CO2 i 
potencjalnych scenariuszy dostosowania polskiego sektora rolnego do 
zmieniającego się klimatu. 
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13 Wpływ fal upałów na zdrowie w największych 
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13.1. Wprowadzenie 

 
W lecie 2003 roku opinia publiczna w Europie była poruszona 
wiadomościami napływającymi z Francji oraz innych krajów południowej i 
zachodniej Europy. Stacje telewizyjne przekazywały obrazy przepełnionych 
kostnic, które nie mogły już pomieścić kolejnych ofiar niezwykle 
intensywnej i długotrwałej fali upałów, jaka nawiedziła znaczną część 
Europy. Sporządzane w ciągu następnych miesięcy oszacowania liczby ofiar 
sięgały nawet 70 tysięcy dodatkowych zgonów w 12 najbardziej 
dotkniętych przez tę falę krajach Europy (Robine i in., 2008). Kolejna 
tragiczna w skutkach fala upałów wystąpiła po zaledwie siedmiu latach, w 
2010 roku, przynosząc, według szacunków Monachijskiego Towarzystwa 
Reasekuracji (Munich Re, 2011), ok. 56000 ofiar w samej tylko europejskiej 
części Federacji Rosyjskiej. Od ponad stu lat w Europie nie wystąpiła 
bardziej śmiercionośna katastrofa naturalna, uwzględniając nawet 
trzęsienia ziemi. Wspomniane fale upałów w latach 2003 i 2010 wpisują się 
w obserwowany nie tylko w Europie, ale na całym świecie trend, wskazujący 
na coraz częstsze występowanie długotrwałych i intensywnych fal upałów. 
Według badań (Della-Marta i in., 2007) fale upałów podwoiły swoją długość 
od końca XIX wieku.  

Innym niekorzystnym zjawiskiem jest starzenie się społeczeństw w 
Europie, a co za tym idzie - wzrost liczby ludzi w wieku powyżej 65 roku 
życia, którzy są, jak wskazują badania naukowe oraz doświadczenia z 
poprzednich fal upałów, grupą najbardziej narażoną na komplikacje 
zdrowotne podczas gorącej pogody. Problem ten dotyczy także Polski. Na 
początku lat 90-tych XX wieku liczba osób w wieku 65+ nieznacznie 
przekraczała 10 %, podczas gdy w roku 2012 przekroczyła już 14 %. 

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku ponad 21 % 
Polaków osiągnie lub przekroczy wiek 65 lat. Można więc przypuszczać, że 
w przyszłości problem ten będzie coraz silniej odczuwalny także w Polsce i 
będzie wymagał podjęcia stosownych działań. 
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Fala upałów z 2003 roku ominęła Polskę. W 2010 roku na 
przeważającym obszarze kraju wystąpił co najmniej dwutygodniowy okres 
wysokich temperatur, jednak temperatury notowane w tym czasie nie były 
tak wysokie jak w Rosji czy na Ukrainie. Od początku lat 90-tych XX wieku 
wystąpiło jednak kilka innych niezwykle upalnych okresów letnich, podczas 
których obserwowano zwiększoną liczbę zejść śmiertelnych w dużych 
miastach Polski. 

 
 

13.2. Dane i metodyka 
 
W niniejszym rozdziale wykorzystano informacje o przypadkach 
śmiertelnych, gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, zawierające 
dane o miejscu, z dokładnością do dzielnicy miasta, wieku zmarłego, oraz 
przyczynie zgonu według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD). 
Przedmiotem badań były wszystkie zgony z przyczyn naturalnych, te, 
których przyczyną były choroby serca i układu krążenia oraz osobno te, 
które dotyczyły osób w wieku co najmniej 65 lat (osobna grupa ryzyka). 
Szacowany wzrost liczby przypadków śmiertelnych podczas czterech 
niezwykle upalnych okresów letnich (1992, 1994, 2006, 2010) obliczono 
porównując ich liczbę dla każdego z dni w tym okresie z tzw. oczekiwaną 
liczbą zgonów, czyli liczbą zgonów zanotowanych podczas tych samych dni 
w latach, w których fale upałów nie wystąpiły. Jest to metoda stosowana 
powszechnie w tego typu badaniach, pozwalająca określić liczbę 
przypadków śmiertelnych wywołanych przez szkodliwy czynnik, w tym 
przypadku podwyższoną temperaturę powietrza.  

Okres porównawczy, dla którego obliczano oczekiwaną liczbę zgonów, 
składał się z trzech możliwie najbliższych lat przed i trzech po wystąpieniu 
fali upałów. Otrzymane w ten sposób serie czasowe liczby zgonów 
zestawiono ze sporządzonymi dla tego samego okresu seriami maksymalnej 
dobowej, minimalnej dobowej oraz średniej temperatury powietrza w celu 
określenia, w jaki sposób przebieg wartości temperatur podczas fal upałów 
wpływa na wzrost liczby zejść śmiertelnych.  

Obok przebiegu temperatur podczas fal upałów analizowano także 
średnią dobową wartość indeksu dyskomfortu cieplnego Humidex, 
łączącego w sobie wpływ temperatury i wilgotności powietrza. Wysokie 
wartości tego indeksu mogą powodować poczucie dyskomfortu 
termicznego nawet u ludzi zdrowych oraz pogorszenie stanu zdrowia osób 
cierpiących na choroby serca i układu krążenia. W polskich miastach, 
podczas fal upałów, jego przebieg jest często bardzo zbliżony do przebiegu 
maksymalnej i średniej dobowej temperatury powietrza. 
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Fale upałów nawet podczas najbardziej upalnych lat bardzo rzadko 
przybierają postać jednej długiej fali i składają się najczęściej z kilku 
krótszych fal z wysokimi temperaturami, rozdzielonych przez kilkudniowy 
lub dłuższy okres, podczas którego temperatury są tylko lekko 
podwyższone lub osiągają wartości zbliżone do przeciętnych. Aby 
oszacować prawdopodobną liczbę zgonów podczas upalnego lata należy 
zsumować wartości dla każdej z występujących w tym czasie fali upałów. W 
publikacjach zajmujących się tą tematyką bardzo często zwraca się uwagę 
na dwa zjawiska. Pierwszym z nich jest opóźnienie (ang. lag), czyli jedno- 
lub nawet kilkudniowe przesunięcie w czasie pomiędzy występowaniem 
wysokiej temperatury powietrza a konsekwencją - wzrostem liczby 
zgonów. Drugim jest tzw. efekt śmiertelnego żniwa (ang. harvesting effect), 
czyli przyśpieszenie śmierci ludzi poważnie chorych, którzy 
prawdopodobnie nawet bez wystąpienia szkodliwych warunków 
przeżyliby zaledwie kilka najbliższych dni lub tygodni.  

Aby obliczyć prawdopodobną liczbę zgonów nie zniekształconą przez 
żadne z tych zjawisk, przeprowadzono także analizę dłuższego okresu, 
zawierającego dni pomiędzy pierwszym dniem pierwszej fali upałów, a 
trzydziestym dniem po ustąpieniu ostatniej fali upałów. Schemat 
powyższego procesu analitycznego na przykładzie danych z lata w roku 
1992 w Warszawie przedstawiono na rys. 13.1.  
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Rys. 13.1. Schemat wyznaczania okresów z podwyższoną liczbą zgonów podczas 
występowania wysokich wartości temperatur powietrza i indeksu Humidex. 
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13.3. Wyniki  
 
13.3.1 Liczba zgonów w miesiącach letnich na tle pozostałych miesięcy 
w roku 
 
Lato klimatyczne, obejmujące w Polsce miesiące od czerwca do sierpnia, nie 
jest porą roku, podczas której notujemy najwyższą liczbę przypadków 
śmiertelnych. Średnia obliczona dla lat 1989 - 2012 pokazuje, że największa 
liczba zgonów występuje w chłodnej części roku, z kulminacją w miesiącach 
zimowych, a najniższa w miesiącach letnich (rys. 13.2).  

Mróz odpowiada bezpośrednio tylko za niewielką część wysokich 
wartości zimą, ponieważ liczba zejść śmiertelnych na skutek wychłodzenia 
organizmu nawet podczas najostrzejszych zim nie przekracza 500, a 
podczas przeciętnych zim rzadko przekracza 200, jednak niskim 
temperaturom w okresie zimowym towarzyszą inne czynniki, które 
przyczyniają się do zwiększonej śmiertelność, a są to głównie: 

˗ pogorszenie jakości powietrza przez zwiększone spalanie paliw 
stałych (przede wszystkim węgla, ale nie tylko) w celach grzewczych; 

˗ utrudnione rozpraszanie się zanieczyszczeń podczas pogody 
wyżowej, związane z warunkami bezwietrznymi (smog).  
 

 
Rys. 13.2. Udział poszczególnych miesięcy w rocznej liczbie zgonów w pięciu 
polskich miastach (wartości średnie dla okresu 1989-2012). 
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Średni roczny przebieg liczby zejść śmiertelnych, przedstawiony na rys. 
13.2, ulega jednak bardzo dużym zmianom podczas lat, w trakcie których 
wystąpiły intensywne i długotrwające fale upałów.  

Możemy to prześledzić na rys. 13.3, gdzie na przykładzie Poznania 
przedstawiono rozkład liczby zgonów w roku 2006, w którym wystąpiły 
dużo niższe od przeciętnych temperatury w styczniu i marcu oraz dużo 
wyższe w lipcu. W roku 2006, lipiec okazał się miesiącem z najwyższą liczbą 
przypadków śmiertelnych także wśród ludzi w wieku 65 lat i starszych. 

  

 
Rys. 13.3. Przebieg roczny liczby zgonów w Poznaniu w 2006 roku. Przedstawiono 
statystyki dotyczące wszystkich przypadków oraz odnoszące się do ludzi w wieku 
65 lat i starszych. 

 
13.3.2. Charakterystyka warunków atmosferycznych oraz liczby zgonów 
podczas wyjątkowo upalnych miesięcy letnich 

 
Jedną z ważnych charakterystyk intensywności fal upałów są anomalie 
maksymalnej temperatury dobowej liczone dla 7-dniowych i dłuższych 
okresów. Ich wielkość oznacza, jak bardzo temperatura w najcieplejszych 
godzinach dnia odbiega od warunków średnich. Pozwala to ocenić, jak 
wielkim stresem dla organizmu mogły być warunki panujące podczas 
analizowanych fal upałów. Rysunki 13.4 i 13.5 przedstawiają rozkład 
najwyższych notowanych anomalii maksymalnej dobowej temperatury 
powietrza, jakie wystąpiły podczas dwóch fal upałów będących 
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przedmiotem analizy. W lecie 1994 zarówno anomalia 7- jak i 14-dniowa 
okazały się wyższe niż w lecie 2006 roku, przekraczając odpowiednio 12 °C 
i 9 °C. Ekstremalnie wysokie wartości temperatury obejmowały też 
znacznie większą część kraju. Jednak nawet podczas „łagodniejszej” fali 
upałów z roku 2006, w najbardziej dotkniętych nią regionach anomalia 
7-dniowa sięgała 11 °C, a anomalia 14-dniowa 9 °C. Takie warunki 
spowodowały wzrost liczby zejść śmiertelnych szczególnie w największych 
miastach Polski położonych w rejonach występowania najwyższych 
temperatur.  
 
a)      b) 

 
Rys. 13.4. Najwyższe anomalie maksymalnej dobowej temperatury powietrza (°C) 
w lecie 1994: (a) 7-dniowa i (b) 14-dniowa.  

 
 

a)     b) 

 
Rys. 13.5. Najwyższe anomalie maksymalnej dobowej temperatury powietrza (°C) 
w lecie 2006: (a) 7-dniowa i (b) 14-dniowa. 
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Fale upałów w latach 1994 i 2006 różniły się zarówno intensywnością, 
jak i odmiennym przebiegiem. W 1994 roku pierwszy letni epizod wysokich 
temperatur niemal w całej Polsce rozpoczął się na przełomie lipca i sierpnia, 
gdzie przez kilka kolejnych dni temperatury przekraczały lub były zbliżone 
do 30 °C. Pomimo że fala upałów nie trwała długo (3-7 dni), a warunki 
podczas niej nie były ekstremalne, to liczba zejść śmiertelnych w tym czasie 
była wyższa o 25-80 % (w zależności od miasta) od średniej notowanej o tej 
porze roku. Po trwającym około 7 dni ochłodzeniu, gdy maksymalna 
dobowa temperatura powietrza spadała nawet poniżej 20 °C, rozpoczął się 
trwający około trzy tygodnie okres, podczas którego temperatura w 
najcieplejszych dniach wyraźnie przekraczała już nie tylko próg 30 °C, ale 
nawet 35 °C. Podczas najcieplejszych dni tego lata wzrost liczby zgonów 
wynosił prawie 70 %, a w Bydgoszczy ponad 168 %. Typowy przebieg 
temperatur oraz liczby zejść śmiertelnych na przykładzie Łodzi 
przedstawiono na rys. 13.6. 
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Rys. 13.6. Przebieg temperatur, indeksu Humidex i liczby zgonów w Łodzi w lecie 

1994 roku. 
 
Lato 2006, pomimo niższej siedmio- i czternastodniowej anomalii 

temperatury powietrza, charakteryzowało się wyjątkowo dużą liczbą dni z 
temperaturą wyższą lub zbliżoną do 30 °C. Na zachodzie i w centrum Polski, 
upalne dni utworzyły jedną, trwającą nawet 6 tygodni, falę upałów, podczas 
której temperatury nie były tak ekstremalne jak w sierpniu 1994 roku, 
przekraczając 35 °C tylko na małym obszarze w ciągu zaledwie 1-2 dni. 
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Temperatury najczęściej notowane w tym okresie zawierały się w 
przedziale od 28 °C do 32 °C. Pierwszy wyraźny wzrost liczby zejść 
śmiertelnych wystąpił już w drugiej dekadzie czerwca, mimo że 
temperatury nie przekraczały jeszcze wtedy 30 °C. Podczas najbardziej 
upalnych dni tego lata umierało w Warszawie o 33 % więcej, a w Katowicach 
o 115 % więcej ludzi niż średnio w latach, w których nie wystąpiła fala 
upałów. Typowy przebieg temperatur oraz liczby zgonów w lecie 2006 na 
przykładzie Poznania przedstawiono na rys. 13.7. 
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Rys. 13.7. Przebieg temperatur, indeksu Humidex oraz liczby zgonów w Poznaniu w 
lecie 2006 roku. 

 
13.3.3. Wiek i choroby serca jako czynniki ryzyka podczas fal upałów 
 
W tabeli 13.1 zestawiono wzrost liczby przypadków śmiertelnych podczas 
fal upałów wyrażony jako wartość procentowa oczekiwanej liczby zgonów 
podczas miesięcy letnich 1994 i 2006 roku. Pod uwagę brano zejścia 
śmiertelne: we wszystkich grupach wiekowych i z wszystkich naturalnych 
przyczyn (AC); wśród osób z chorobami serca i układu krążenia (CVD); osób 
w wieku 65 i starszych (65+); oraz przy połączeniu obu grup ryzyka (CVD 
65+).  

Spośród analizowanych czynników ryzyka, największy wzrost w 
porównaniu z okresem kontrolnym występował najczęściej we wszystkich 
badanych okresach letnich dla połączonego ryzyka związanego z wiekiem 
65+ i jednoczesnym występowaniem chorób serca i układu krążenia (CVD).  
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Tabela 13.1. Czynniki ryzyka zgonu podczas dwóch okresów letnich 1994 i 2006. 
Liczby w tabeli przedstawiają wartość procentową oczekiwanej liczby zgonów. 

Miasto Okres czasu 

1994 2006 

AC CVD 65+ 
CVD 
65+ 

AC CVD 65+ 
CVD 
65+ 

Katowice 

Podczas fal upałów 121 112 120 104 106 100 108 108 

Fale upałów + 30 dni 100 94 100 91 103 100 107 103 

Najwyższa dobowa liczba 
zgonów 

204 215 219 261 173 181 203 226 

Kraków 

Podczas fal upałów 112 113 110 113 111 113 109 114 

Fale upałów + 30 dni 108 109 108 109 104 104 103 104 

Najwyższa dobowa liczba 
zgonów 

163 199 163 220 152 236 167 234 

Lublin 

Podczas fal upałów 120 142 122 147 107 122 105 125 

Fale upałów + 30 dni 104 104 101 111 106 110 103 113 

Najwyższa dobowa liczba 
zgonów 

223 291 242 315 197 232 221 267 

Łódź 

Podczas fal upałów 122 129 129 135 114 118 113 120 

Fale upałów + 30 dni 110 114 113 120 110 111 107 110 

Najwyższa dobowa liczba 
zgonów 

233 274 277 330 154 210 162 220 

Poznań 

Podczas fal upałów 137 139 147 147 111 105 116 105 

Fale upałów + 30 dni 116 120 120 127 107 103 113 104 

Najwyższa dobowa  
liczba zgonów 

220 249 265 282 185 221 209 258 

Warszawa 

Podczas fal upałów 119 121 124 126 111 110 112 111 

Fale upałów + 30 dni 110 110 113 113 101 92 101 94 

Najwyższa dobowa liczba 
zgonów 

177 188 188 205 133 158 141 159 

Wrocław 

Podczas fal upałów 114 128 127 141 110 112 111 113 

Fale upałów + 30 dni 108 115 112 120 107 108 107 109 

Najwyższa dobowa liczba 
zgonów 

202 242 227 278 181 189 193 229 

 
Było to szczególnie widoczne podczas najbardziej upalnego lata 1994. 

Tylko w jednym mieście (Katowice) wartości tego czynnika były niższe niż 
obliczone dla wszystkich przyczyn i grup wiekowych. Jednak nawet w tym 
przypadku najwyższa dobowa wartość była związana z połączonymi 
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czynnikami ryzyka. W lecie 1994 także wzrost liczby zgonów dla liczonych 
osobno czynników ryzyka był na ogół wyższy niż dla wszystkich przyczyn i 
grup wiekowych.  

W latach, podczas których temperatury przyjmowały mniej ekstremalne 
wartości lub fale upałów trwały krócej, wyniki nie były już tak jednoznaczne. 
W 2006 roku najwyższy dobowy wzrost liczby zgonów dla wszystkich 
miast, poza Krakowem, wystąpił dla połączonych grup ryzyka (CVD i 65+). 
Dla dni podczas fal upałów oraz dla okresu pomiędzy początkiem pierwszej 
fali upałów a 30-tym dniem po zakończeniu ostatniej, najwyższa wartość 
występowała zarówno dla czynnika związanego z wiekiem, jak i chorobami 
serca (osobno). 

 
 
13.4. Bilans fal upałów w latach 1990-2012 
 
Tabela 13.2 przedstawia szacunkową liczbę dodatkowych zejść 
śmiertelnych podczas czterech najbardziej upalnych lat w wieloleciu 1990-
2012, obliczoną dla dziesięciu polskich miast z największą liczbą ludności. 
Przedstawione w tabeli liczby uwzględniają wszystkie grupy wiekowe oraz 
wszystkie zejścia z przyczyn naturalnych. Liczby ujemne oznaczają, że dla 
danego miasta i okresu letniego liczba zgonów była niższa niż przeciętnie w 
tym samym okresie podczas lat, w których nie występowały intensywne i 
długie fale upałów.  

W skali całego kraju największy wzrost liczby zejść wystąpił w lecie 
1994. Suma z dziesięciu analizowanych miast daje 1186 dodatkowych 
zgonów podczas fal upałów. Największy wzrost wystąpił w Warszawie 
(332), ale w porównaniu do liczby ludności większą ilość dodatkowych 
zgonów mogliśmy obserwować w Poznaniu i Łodzi - położonych bliżej 
obszarów najwyższych anomalii maksymalnej dobowej temperatury 
powietrza. Różnice pomiędzy wzrostem liczby zgonów podczas fal upałów, 
a dłuższym okresem - obejmującym 30 dni po zakończeniu ostatnich z nich, 
są na ogół niewielkie. W dłuższym okresie wzrost liczby zejść stanowi po 
zsumowaniu około 75 % wartości obliczonej wyłącznie dla fal upałów, co 
świadczy o tym, że zdecydowana większość zgonów nie jest związana 
wyłącznie z ich krótkoterminowym przesunięciem w czasie. Inaczej było w 
Katowicach i Gdańsku, gdzie dla dłuższego przedziału czasu pojawiają się 
nawet wartości ujemne. Może to świadczyć o tym, że w przypadku tych 
miast warunki termiczne nie wpłynęły w sposób znaczący na śmiertelność 
w lecie 1994.  

Podczas pozostałych analizowanych okresów letnich suma 
dodatkowych zgonów przekraczała 680 przypadków  w dniach podczas fal 
upałów i była najwyższa w miastach położonych w strefie najsilniejszych 
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dodatnich anomalii temperatury. Sumy obliczone dla poszczególnych miast 
wskazują, że najbardziej narażone są miasta o liczbie ludności powyżej 500 
tysięcy, w których podczas szczególnie upalnych lat liczba dodatkowych 
zejść śmiertelnych wzrastała o co najmniej 100 przypadków. Wyjątkiem jest 
czwarte na liście miasto – Wrocław. Pomimo iż dwa razy znajdował się w 
strefie najwyższych anomalii temperatury, wzrost liczby zgonów nie 
przekroczył tam 100 przypadków dla żadnego z upalnych lat. 
 
Tabela 13.2. Szacowany wzrost liczby zgonów podczas 4 upalnych okresów letnich 
w 10-ciu największych miastach Polski. 

Miasto Okres czasu 1992 1994 2006 2010 Suma 

Bydgoszcz 
Podczas fal upałów 6 90 54 32 183 

Fale upałów +30 dni 33 59 49 -29 113 

Gdańsk 
Podczas fal upałów 14 26 -1 74 113 

Fale upałów +30 dni 54 -33 -14 46 54 

Katowice 
Podczas fal upałów 84 66 18 73 242 

Fale upałów +30 dni 53 -4 20 69 137 

Kraków 
Podczas fal upałów 108 98 81 152 439 

Fale upałów +30 dni 133 109 57 120 419 

Lublin  
Podczas fal upałów 30 35 18 48 131 

Fale upałów +30 dni -9 20 30 31 71 

Łódź 
Podczas fal upałów 164 226 180 107 676 

Fale upałów +30 dni 150 211 210 68 639 

Poznań 
Podczas fal upałów 107 201 84 83 475 

Fale upałów +30 dni 67 199 82 70 418 

Szczecin 
Podczas fal upałów 37 47 39 29 151 

Fale upałów +30 dni -22 43 8 5 33 

Warszawa 
Podczas fal upałów 165 332 136 237 870 

Fale upałów +30 dni 172 397 26 155 751 

Wrocław 
Podczas fal upałów 73 66 79 85 304 

Fale upałów +30 dni 6 75 93 13 187 

Suma 
Podczas fal upałów 790 1186 689 919 3584 

Fale upałów +30 dni 637 1076 561 548 2822 

 
 

13.5. Projekcje na przyszłość 
 
Trendy obserwowane na podstawie danych historycznych (Graczyk i in., 
2016; Wibig, 2012) wskazują, że podobnie jak w Europie, także w Polsce 
notujemy wzrost ilości dni upalnych i bardzo upalnych oraz innych 
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indeksów związanych z falami upałów. Potwierdzenie tego spostrzeżenia 
znajdziemy na rys. 13.8, na którym obserwujemy wzrost liczby fal upałów, 
bez względu na to, jaką długość fali wysokich temperatur analizujemy. 
Najdłuższe fale upałów w latach 1961-1990, rozumiane jako nieprzerwany 
ciąg liczby dni z maksymalną dobową temperaturą powietrza wyższą lub 
równą 30 °C, nie przekraczały 10 dni, a 7-dniowe lub dłuższe fale upałów 
były bardzo nieliczne. Po 1990 roku znacznie częstsze od nich są 11-dniowe 
fale upałów, a najdłuższe zanotowane w ostatnich dekadach trwały 17 dni.  

Także projekcje na przyszłość, uzyskane na podstawie wyników modeli, 
wskazują, że obecnie obserwowane trendy utrzymają się, a liczba dni 
upalnych w roku znacząco wzrośnie (Graczyk, 2013). 
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Rys. 13.8. Porównanie liczby fal upałów w poszczególnych zakresach ich długości 
dla dwóch okresów: 1961-1990 i 1991-2013. Po prawej stronie umieszczono 
najkrótsze fale (3- i 4-dniowe), których częstotliwość występowania jest dużo 
wyższa. 

 
Obok wzrostu intensywności, długości i częstotliwości fal upałów w 

przyszłości, istnieją obawy, iż nasili się proces starzenia się społeczeństwa, 
które - jeśli obecne tendencje demograficzne się utrzymają - doprowadzi w 
połowie XXI wieku do prawie trzykrotnego wzrostu liczby osób w wieku 
65+ w porównaniu do liczby z pierwszej dekady XXI wieku (rys. 13.9).  
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Rys. 13.9. Ekstrapolacja projekcji GUS, dotyczącej liczebności populacji dla grupy 
wiekowej 65+ (Szwed i in., 2010). 

 
 
13.6. Podsumowanie  

 
Wyraźnemu wzrostowi temperatur, począwszy już od ostatniej dekady XX 
wieku, towarzyszy wzrost śmiertelności związany z coraz częstszym 
występowaniem ekstremalnie wysokich wartości temperatury powietrza w 
lecie. Po 1990 roku wystąpiły co najmniej cztery okresy letnie, podczas 
których w największych miastach obserwowano wyraźny wzrost liczby 
zejść śmiertelnych.  

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że upały panujące w 
lecie roku 1994, były odpowiedzialne za śmierć około 1100 osób w 
największych miastach Polski. W publikacjach naukowych dotyczących 
podobnej tematyki często podkreśla się, że najbardziej zagrożone są 
obszary gęsto zaludnione. Nie brak jednak publikacji, w których wskazuje 
się, że także w mniejszych miastach (Conti i in., 2005) oraz na terenach 
wiejskich (Gabriel i Endlicher, 2011; Hajat i in., 2007) podczas fal upałów 
może występować wzrost śmiertelności. Pozwala to na wyciągnięcie 
wniosku, że podczas analizowanych fal upałów w skali całego kraju liczba 
ofiar mogła bardzo znacznie przekraczać wartości podane w tabeli 13.2, 
sporządzonej tylko dla mieszkańców wielkich miast, w których mieszka 
zaledwie 16,25 % populacji Polski.  

Jeśli potwierdzą się projekcje modeli klimatycznych, to najbardziej 
tragiczna w Polsce fala upałów, która wystąpiła w roku 1994, nie będzie w 
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przyszłości zjawiskiem wyjątkowym. Mimo starań o złagodzenie 
niekorzystnych procesów demograficznych, właściwie przesądzony jest 
wyraźny wzrost liczby ludzi w zaawansowanym wieku, a więc tych 
najbardziej narażonych na problemy zdrowotne podczas występowania 
ekstremalnie wysokich temperatur.  

Obecnie prowadzi się programy i realizuje strategie związane z 
ratowaniem życia podczas katastrof naturalnych takich jak, na przykład 
powodzie, oraz podejmuje aktywne działania w celu zmniejszenia liczby 
ofiar wypadków drogowych. Uzasadnione wydaje się jednak skupienie 
podobnej uwagi i środków na problemach związanych z występowaniem 
ekstremalnie wysokich temperatur powietrza.  
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14.1. Wprowadzenie 
 
Zdroworozsądkowe znaczenie pojęcia „niepewność” odnosi się do braku 
pewności co do czegoś lub kogoś, począwszy od małych wątpliwości i 
drobnych nieścisłości, aż po całkowity brak określonej wiedzy (na przykład 
o faktach, mechanizmach, procesach, rezultatach). 

W ostatnich dziesięcioleciach, niepewność odegrała doniosłą rolę w 
dziedzinie badań globalnych zmian środowiskowych, włącznie z nauką o 
zmianach klimatu i ich konsekwencjach. Ocena niepewności zajmuje 
znaczną część raportów IPCC. Ostatni, piąty raport, określa niepewność jako 
brak pełnej informacji, niepełną wiedzę lub brak zgody co do tego, co jest 
wiadome i poznawalne (IPCC, 2014). 

W swojej przełomowej klasycznej książce „Ryzyko, niepewność, a zysk”, 
Frank Knight, ekonomista, wyróżnił trzy sytuacje - całkowitej pewności, 
ryzyka i niepewności (Knight, 1921). Sytuacja całkowitej pewności odnosi 
się do przypadku, gdy dokładny wynik jest znany. Sytuacja ryzyka odnosi 
się do przypadku, gdy wszystkie możliwe alternatywy (wyniki) są wiadome 
lub poznawalne, a także istnieją wartości prawdopodobieństwa (możliwe 
do wywnioskowania lub subiektywne), które mogą być przypisane do 
każdego wyniku. Niepewność dotyczy sytuacji, w której 
prawdopodobieństwo nie może być przypisane do wyników. Może tak być 
z powodu braku informacji a priori na temat prawdopodobieństw wyników, 
bądź z powodu braku zgody wśród ekspertów. 

Koncepcja niepewności zyskała szeroki rozgłos na całym świecie ze 
względu na komentarz dotyczący znanych i nieznanych wiadomych, a także 
znanych i nieznanych niewiadomych, sformułowany przez Donalda 
Rumsfelda, Sekretarza Obrony USA, w przemówieniu w dniu 12 lutego 2002 
r. Powtarzając starszą koncepcję wprowadzoną w psychologii w połowie lat 
50-tych XX wieku, Rumsfeld rozróżnił „znane wiadome”, tzn. rzeczy, o 
których wiemy, że wiemy; „nieznane wiadome”, tzn. nieznane, ale 
poznawalne (być może celowo nie są uznane jako wiadome), podczas gdy 
„znane niewiadome” odnoszą się do spodziewanych lub przewidywanych 
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warunków; oraz najbardziej intrygujące pojęcie „nieznanych niewiadomych”, 
odnoszące się do rzeczy, o których nie wiemy, że nie wiemy. Mogą one 
pojawić się w niespodziewanych lub nieprzewidywalnych warunkach, które 
nigdy nie miały miejsca, a więc nie można się ich spodziewać na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń lub badań. Mogą być praktycznie nie do 
pomyślenia; zaskakujące, w wypadku kiedy wystąpią. 

Obecny rozdział analizuje rodzaje i źródła niepewności w badaniach 
zmian klimatu i skutków zmian klimatycznych. Jest to ważne, ponieważ ze 
względu na złożoność systemu, nie da się nigdy w pełni wyeliminować 
niepewności. Sceptycy co do zmian klimatu uważają, że niepewność 
uzasadnia bezczynność jeśli chodzi o zapobieganie zmianom klimatu. 
 
 
14.2. Niepewność związana z danymi obserwowanymi 
 
Pojęcie niepewności przejawia się w prosty sposób w metrologii (nauce o 
pomiarach). Trywialna niepewność lub margines błędu pomiaru dotyczy 
przedziału wartości, który mógłby zawierać prawdziwą wartość, w myśl 
notacji: zmierzone wartości ± niepewność, co może być reprezentowane 
przez zakres błędu na wykresie. Dokładność pomiaru jest zwykle 
symetryczna wokół ostatniej cyfry, czyli 5,2 oznacza 5,2 ± 0,05, czyli gdzieś 
pomiędzy 5,15, a 5,25. W tym kontekście, niepewność zależy od precyzji i 
dokładności przyrządu pomiarowego. Jeżeli precyzja instrumentu wzrasta, 
niepewność pomiaru maleje. Niepewność pomiaru można znaleźć 
powtarzając pomiary i uzyskując wiarygodne oszacowanie odchylenia 
standardowego. Przy założeniu normalnego rozkładu błędów, gdy 
niepewność jest reprezentowana przez błąd standardowy ϭ („jedno sigma”) 
pomiaru, wówczas dla około 68,3 % przypadków, prawdziwa wartość 
mierzonej wielkości mieści się w podanym zakresie niepewności. Możemy 
też mieć do czynienia z 2ϭ („dwoma sigma”), lub 3ϭ („trzema sigma”), kiedy 
prawdziwa wartość mieści się w podanym zakresie  – odpowiednio: w 
95,4 % i 99,7 % przypadków. 

Niepewność w oszacowaniach może jednak wykraczać daleko poza 
trywialną dokładność pojedynczych pomiarów. Niepewność związana jest z 
informacją o stanie bieżącym lub stanie odniesienia dla badanego układu. 
Może zdarzyć się zmiana instrumentów i metod obserwacji, zmiana 
lokalizacji stacji obserwacyjnych, zmiana warunków wokół stacji, a także 
zmiany systemowe. Wszystkie takie zmiany stwarzają problemy związane z 
brakiem jednorodności w szeregach czasowych zapisów, stąd konieczna 
jest rygorystyczna kontrola jakości. Aby zrozumieć naturalną zmienność w 
różnych skalach czasowych i przestrzennych, związaną z losowym 
charakterem procesu fizycznego, ważne jest, aby mieć wystarczająco długie 
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szeregi czasowe danych. Jeśli dostępne są tylko krótkie szeregi danych 
obserwacyjnych, prowadzić to może do zaniżenia pełnego zakresu 
naturalnej zmienności, a badania wykrywające zmianę mogą być 
utrudnione. Badanie natomiast naprawdę długiego i jednorodnego (lub 
ewentualnie poddanego homogenizacji) szeregu czasowego może pozwolić 
spojrzeć na bieżące trendy i wartości ekstremalne w szerszym kontekście. 
Błąd próbkowania i niepewność mogą być znaczne i zależą od ilości danych 
i ich czasowej i przestrzennej reprezentacji. 

Teledetekcja niewątpliwie posiada potencjał, aby zapewnić pozyskanie 
ogromnej ilości danych rozłożonych przestrzennie. Są to jednak tylko 
pośrednie reprezentacje zmiennych fizycznych. Zamiana takiej informacji 
na wartość interesującej nas zmiennej nie jest bezproblemowa i wymaga 
dostępności obserwacyjnych danych terenowych. Najlepiej, jeśli 
obserwacyjne dane terenowe i dane satelitarne są stosowane razem, a 
relacje między tymi dwoma źródłami danych są określone i zrozumiałe. 
Jednak dane satelitarne dostępne są w stosunkowo krótkich przedziałach 
czasowych - zaledwie od kilku dziesięcioleci, podczas gdy obserwacyjne 
dane terenowe mogą być dostępne dla znacznie dłuższego czasu. 

Niestety, dane te nie są w wystarczającym stopniu udostępniane, 
zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, stąd często problem 
dostępności danych staje się krytyczny. Organizacje zbierające dane w 
niektórych krajach nie są skłonne, szeroko je udostępnić. W rzeczywistości, 
poszerzenie dostępu do danych obserwacyjnych jest warunkiem 
koniecznym do lepszego zrozumienia zachodzących zmian. Tym niemniej, 
właściciele danych (często w mniej rozwiniętych krajach) żądają wysokich 
opłat za dostarczenie danych (do wszelkich, a nie tylko komercyjnych, 
zastosowań). Ważną barierą i wyzwaniem w modelowaniu matematycznym 
jest niedostateczna dostępność i jakość danych wykorzystywanych do 
kalibracji i walidacji modeli. 

Istnieją koncepcyjne niepewności związane z wydobywaniem informacji 
z danych obserwacyjnych. Koncepcja pojedynczej krzywej konsumcyjnej 
(związku stan-przepływ) jest przykładem niepewnej relacji między 
podstawowymi zmiennymi w procesie przepływu w korycie otwartym. 
Hydrodynamika orzeka, że samo założenie istnienia takiego wzajemnie 
jednoznacznego związku jest jedynie (użyteczną) idealizacją. Krzywa 
konsumcyjna jest w rzeczywistości ważna jedynie dla przepływu trwałego i 
ustalonego, gdy wszystkie wartości pochodnych przestrzennych i 
czasowych w hydrodynamicznym równaniu przepływu w korycie 
otwartym są zerowe. Ponadto, ekstrapolacja krzywej poza granice 
obserwacji (np. do zakresu bardzo wysokich wartości stanów i przepływów 
odpowiadających wielkim powodziom) może prowadzić do dużych (i 
nieznanych, a nawet prawdopodobnie niepoznawalnych) błędów. 
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Samo pojęcie wody 100-letniej, które jest powszechnie stosowane w 
praktyce, także wiąże się ze znaczną niepewnością. Często jest tak, że 
dostępne są zapisy obserwacji np. z zaledwie 20 lat, a usiłuje się określić tzw. 
wodę 100-letnią. W rzeczywistości, powinno być na odwrót - w oparciu o 
100-letni szereg czasowego danych dobrej jakości (i przy założeniu 
stacjonarności systemów i procesów), można rzetelnie oszacować wartość 
wody 20-letniej. W tym kontekście, Klemeš (1978) ukuł prowokacyjne 
stwierdzenie o zawodności oszacowań niezawodności dla zbiornika 
retencyjnego, jeśli dostępne są tylko krótkie szeregi czasowe danych. 
 
 
14.3. Niepewność w zrozumieniu procesu i modelowaniu 
 
System klimatyczny Ziemi jest bardzo skomplikowany i silnie nieliniowy. 
Klimat kształtują czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie słoneczne, 
parametry orbity ruchu Ziemi, erupcje wulkaniczne, kolizje ciał niebieskich 
z Ziemią, właściwości atmosfery (a w nich stężenia gazów cieplarnianych w 
atmosferze, GHG), oraz własności powierzchni Ziemi. Ponadto, istnieją 
wewnętrzne sprzężenia zwrotne w systemie, zmniejszające lub potęgujące 
skutki wzrostu stężenia gazów cieplarnianych i generujące dużą zmienność 
naturalną. Oscylacje w systemie Ocean-Atmosfera (takie jak El Niño – 
Oscylacja Południowa, Północnoatlantycka, Arktyczna, Wielodekadowa 
Atlantyku, Dekadowa Pacyfiku, itd.) w znacznym stopniu wpływają na 
klimat. Zaawansowane modele klimatyczne naśladują podstawowe 
mechanizmy fizyczne i wewnętrzne sprzężenia zwrotne w systemie. 
Jednakże, rekonstrukcja temperatury globalnej (a w jeszcze większym 
stopniu - opadów) w okresie historycznym w oparciu o model, jest wciąż 
daleka od zadowalającej dokładności (Trenberth, 2010). Obecne 
rozumienie zmian klimatu i ich skutków jest na ogół ograniczone wskutek 
silnych niepewności z powodu braku wiedzy i niewystarczającego 
zrozumienia złożonych procesów i ich wzajemnych powiązań oraz sprzężeń 
zwrotnych. Ponieważ nie jest możliwe rozwiązanie wszystkich niezbędnych 
procesów w mniejszej skali w numerycznych modelach klimatu, metody 
stochastyczne służą do parametryzacji w ramach pojedynczego „oczka” 
siatki obliczeniowej i reprezentacji błędów modelu. 

Niewiadome dotyczące dynamiki zmian klimatycznych są prawdziwymi 
niewiadomymi, które wymagają dalszych badań nad dynamiką klimatu i 
pętli sprzężeń zwrotnych, używając modeli fizycznych i metod 
statystycznych (Kundzewicz i Stakhiv, 2010). W prostych słowach, wiemy 
coraz lepiej, że wiemy za mało. 

Dość znany jest aforyzm, że wszystkie modele są złe, ale niektóre są 
przydatne (Box i Draper, 1987). Rzeczywiście, niepewność istnieje w 
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modelowaniu wszędzie, i jej uznanie jest niezwykle ważne. Niepewność w 
dziedzinie nauki o skutkach zmian klimatu, w tym hydrologii i nauki o 
zasobach wodnych, wynika z naturalnej złożoności i zmienności systemów 
i procesów, a także z braków w naszej wiedzy i braku odpowiednich 
narzędzi do modelowania. 

Jak sformułował Der Kiureghian (2007), niepewność może tkwić w 
podstawowych zmiennych losowych i ich rozkładzie, ale również wynikać z 
niepewności błędu modelu, z wyboru postaci modeli probabilistycznych, jak 
również rozkładu prawdopodobieństwa i wyboru modeli fizycznych, które 
mogą obejmować także równania empiryczne oraz pół-empiryczne. Istnieje 
także niepewność statystyczna w szacowaniu parametrów modeli 
fizycznych i probabilistycznych. Błędy wiążą się z pomiarami i 
obserwacjami, na podstawie których dokonuje się estymacji parametrów. 
Należą do nich błędy związane z pomiarem pośrednim, na przykład 
oszacowanie wielkości przez tzw. proxy. Niepewne błędy zagregowane 
wynikają z błędów obliczeniowych (np. błędów zaokrągleń), czy przybliżeń 
numerycznych. 

Należałoby się spodziewać, że po udanej kalibracji, stopień niepewności 
oszacowania parametrów modelu powinien być mniejszy niż niepewność 
przed kalibracją. Zmniejszenie niepewności jest miarą znaczenia 
parametru. Niepewność oszacowania parametru wydaje się być odwrotnie 
proporcjonalna do ilości i jakości obserwacji polowych. Wyjątkiem może 
być istnienie nieznanego i nieuwzględnionego czynnika wpływającego na 
pomiary, czy to w postaci przyrządu pomiarowego, czy rzeczywistej 
wielkości obserwowanej. 

Silna niepewność sygnału klimatycznego nakłada się na „tradycyjną” 
niepewność istniejącą w modelach konsekwencji zmian klimatu, która może 
być związana z przedstawieniem relacji między zmiennymi, wyborem 
struktury modelu i parametryzacji, a także z procesem szacowania 
parametrów. Niepewność może zawierać się w danych wejściowych (z 
powodu błędów pomiarowych, braku reprezentatywności miejsca pomiaru 
lub problemów w agregacji lub dezagregacji danych, w celu pokrycia 
obszaru zainteresowań). Gruntowne badanie wrażliwości parametrów i 
analiza danych wejściowych mogą pomóc w ocenie, a czasem w 
zmniejszeniu dwóch ostatnich składowych niepewności. 

Ze względu na istnienie wielu możliwych do przyjęcia rozwiązań w 
doborze parametrów (ang. Equifinality; por. Beven, 2006) i kwestie 
związane z możliwością przeniesienia modelu, odpowiedź procesów w 
modelu na zmiany klimatyczne może nie być silna. 
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14.4. Niepewność projekcji na przyszłość 
 
Istnieje wiele źródeł niepewności w projekcjach na przyszłość, 
przykładowo niepewność w zakresie wiedzy o otoczeniu zewnętrznym, 
niepewność co do przyszłych intencji wpływających na wybór, a także w 
sądach wartościujących konsekwencje. 

Technicznie rzecz ujmując, można wyróżnić następujące źródła 
niepewności w ocenie przyszłych skutków zmian klimatu: (i) scenariusze 
przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego; (ii) scenariusze przyszłych 
emisji gazów cieplarnianych i ich sekwestracji; (iii) globalne modele 
cyrkulacji atmosfery (o różnych wrażliwościach, czyli z różnymi reakcjami 
temperatury na zmiany, np. podwojenie atmosferycznego stężenia CO2); (iv) 
regionalne modele klimatu lub statystyczne metody skalowania w dół; (v) 
wybór metody korekcji obciążenia i historycznego okresu referencyjnego; 
(vi) dane wejściowe do modelu konsekwencji zmian klimatu; (vii) struktura 
modelu konsekwencji; (viii) parametryzacja modelu konsekwencji. 

Kaskada niepewności („piramida niepewności”) przedstawiona przez 
Wilby i Dessai (2010) ilustruje wzrost niepewności w trakcie całego procesu 
tworzenia projekcji skutków zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. 
Niepewność zaczyna się od niewiadomych dotyczących przyszłego 
społeczeństwa (demografia, gospodarka, technologia, zarządzanie) na 
szczycie piramidy. Nie da się przewidzieć przyszłego zachowania ludzkości 
(zmiany zaludnienia, rozwoju społecznego i gospodarczego, zmiany 
użytkowania gruntów), czy polityki ograniczenia zmian klimatu – 
skuteczności kontrolowania intensywności efektu cieplarnianego w 
przyszłości poprzez redukcję emisji i sekwestrację gazów cieplarnianych. 
Przyszłe kierunki rozwoju bodźców społeczno-ekonomicznych są w dużej 
mierze niemożliwe do określenia i nie mogą być im przypisane obiektywne 
prawdopodobieństwa. Z tego powodu zaleca się stosowanie szeregu 
scenariuszy w ocenach skutków zmian klimatu, zamiast ograniczenia się do 
jednej najlepszej odgadniętej wartości lub do średniego przypadku (Carter 
i Hulme, 2000). Charakteryzując przyszłe zmiany klimatu, powinniśmy być 
w zgodzie z poza-klimatycznymi założeniami o przyszłych warunkach. 

Niepewności są także wprowadzane przez tzw. funkcje przejścia: od 
emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji do atmosferycznego stężenia 
gazów cieplarnianych, i dalej do zmian klimatycznych, a następnie do 
skutków tychże zmian. Ale jest również wprowadzana nowa informacja, jak 
na przykład fizyczne zależności między atmosferycznym stężeniem gazów 
cieplarnianych i radiacyjnym bilansem energetycznym Ziemi. Każda funkcja 
przejścia lub krok modelowania w powyższym systemie niesie zarówno 
niepewność, jak również nowe informacje, tak więc wzmocnienie 
niepewności ma miejsce, gdy dodawanych jest więcej niewiadomych niż 
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informacji w całym łańcuchu prowadzącym do procesu adaptacji do zmian 
klimatycznych. Już niepewność modelu klimatu (konwersja stężeń gazów 
cieplarnianych do zmiennych klimatycznych takich jak temperatura i 
opady) jest duża. Jednakże, dodając nowe informacje (z obserwacji, 
zależności opartej na fizyce, faktów empirycznych, teorii statystycznej, itd.) 
na każdym kroku można ograniczyć zakres wyników – zmniejszyć 
niepewność. 

Niepewność w praktyce projekcji związanych z wodą dotyczy również 
niedopasowania skali przestrzennej i czasowej - rozdzielczość modeli 
klimatycznych jest bardzo niska, a hydrologiczny model zlewni działa w 
skali siatki wyższej rozdzielczości (lub nieregularnych hydrotopów). 
Potrzebna jest więc znacznie bardziej szczegółowa informacja w skali 
lokalnej, gdzie jest przeprowadzana adaptacja. Z drugiej strony, włączenie 
obserwacji lokalnych, a także wiedzy i analizy empirycznej, dodaje również 
nowe informacje. Niepewność w ustaleniach co do przyszłych skutków 
zmian klimatu dotyczy w szczególności zjawisk ekstremalnych. 

Istnieje duża różnica między wynikami uzyskanymi przy użyciu różnych 
scenariuszy i różnych modeli. Niepewność w ramach modelu (tzn. dla tego 
samego modelu i różnych scenariuszy społeczno-ekonomicznych i emisji) 
może być mniejsza niż ta między modelami (tzn. dla tego samego 
scenariusza i różnych modeli). Niepewność w projekcjach zmian klimatu 
wyraźnie zależy od horyzontu czasowego, zwiększając się w bardziej 
odległej przyszłości. W bliskiej przyszłości (np. lata 20-te XXI wieku), 
niepewność modeli klimatycznych może odgrywać ważniejszą rolę niż 
niepewność emisji gazów cieplarnianych, ponieważ klimat w najbliższej 
przyszłości jest silnie uzależniony od przeszłych emisji gazów 
cieplarnianych (koncepcja tzw. nieuniknionego ocieplenia), natomiast dla 
dalekiej przyszłości, niepewność dotycząca scenariuszy przyszłych emisji 
gazów cieplarnianych i ich sekwestracji może przeważać nad niepewnością 
modeli. 
 
 
14.5. Język niepewności i ocena niepewności 
 
W metrologii, niepewność pomiaru kwantyfikowana jest przez dyspersję, 
którą można przypisać wynikowi pomiaru. Taka niepewność może być 
także określana jako błąd pomiaru, w zależności od instrumentu i techniki. 
Specyfikacje podane przez producenta przyrządów pomiarowych zawierają 
zazwyczaj informacje dotyczące niepewności pomiaru. Jeżeli wykorzystuje 
się pomiary różnych zmiennych w celu określenia zmiennej złożonej, łączna 
niepewność zależy od niepewności zmierzonych wartości i od równania 
stosowanego do obliczania zmiennej złożonej. 
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Ogólnie rzecz biorąc, pomiar niepewności jest oparty na identyfikacji 
zestawu możliwych stanów lub wyników, dla których przypisać można 
prawdopodobieństwo (włączając funkcję gęstości prawdopodobieństwa 
dla zmiennych ciągłych). Mastrandrea i in. (2010) zaproponowali dwie 
metryki dla reprezentacji stopnia pewności lub niepewności w 
najważniejszych stwierdzeniach w nauce o zmianach klimatu i ich skutkach, 
wrażliwości i adaptacji systemów oraz tzw. mitygacji - domenach 
Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC): 

˗ zaufanie (wyrażone jakościowo) dotyczące ważności stwierdzenia w 
oparciu o rodzaj, ilość, jakość i spójność dowodów (np. rozumienie 
mechanistyczne, teoria, dane, modele, ocena ekspercka) oraz stopień 
zgodności; 

˗ skwantyfikowane środki niepewności w stwierdzeniu wyrażone 
probabilistycznie (obiektywne - na podstawie analizy statystycznej 
obserwacji i wyników modelu, za pomocą funkcji gęstości 
prawdopodobieństwa, lub subiektywne - odzwierciedlające oceny 
eksperckie i Bayesowskie, nawet jeśli może to polegać na „wierze”, a 
nie wiedzy naukowej). 

Tak zwany „kalibrowany język niepewności” był wielokrotnie 
wykorzystany w Piątym Raporcie Grupy Roboczej II IPCC (Field i in., 2014). 
Przykład zastosowania tego języka przez Jiménez Cisneros i in. (2014) ma 
postać: „Zmiana klimatu może zwiększyć częstotliwość susz 
meteorologicznych (niższe opady) i rolniczych (niższa wilgotność gleby) w 
aktualnie suchych regionach pod koniec XXI wieku przy założeniu 
scenariusza RCP8.5 (średnie zaufanie) (...) Jest prawdopodobne, że 
zwiększy się częstotliwość krótkich susz hydrologicznych (redukcja ilości 
wód powierzchniowych i podziemnych) w tych regionach (średnio 
udowodnione, średnia zgodność)”. 

Terminy skrócone używane do opisania dostępnego materiału 
dowodowego, jak w przykładzie powyżej, mają postać: materiał 
ograniczony, średni lub mocny; natomiast stopień zgodności może być: niski, 
średni lub wysoki. Poziom zaufania jest wyrażony przy pomocy pięciu 
określeń: bardzo niski, niski, średni, wysoki i bardzo wysoki. Oszacowane 
wiarygodności wyników ma postać: prawdopodobieństwo 99-100 % 
określane jest jako „praktycznie pewne”, 90-100% - „bardzo 
prawdopodobne”, 66-100 % - „prawdopodobne”, 33-66 % - „niepewne”, 
10-33 % - mało prawdopodobne, 0-10 % - „bardzo mało prawdopodobne”, 
0-1 % - „niezwykle mało prawdopodobne”. W razie potrzeby można 
również stosować dodatkowe warunki takie jak 95-100 % - „niezwykle 
prawdopodobne”, czy 50-100 % - „bardziej prawdopodobne niż nie” (Field 
i in., 2014). 
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Pomimo znacznego postępu w zakresie symulacji procesów 
atmosferycznych i klimatycznych, niepewność pozostaje na wysokim 
poziomie w kolejnych generacjach modeli klimatu. Projekcje za pomocą 
różnych modeli często różnią się w zależności od takich czynników jak 
położenie geograficzne, zmienna, i pora roku. Mapa średniej lub mediany 
zmian z kilku modeli nie przedstawia niepewności. 

Ocena niepewności umożliwia generowanie mocniejszych wyników 
przez kwantyfikację zgodności pomiędzy modelami klimatu w projekcjach 
konsekwencji zmian klimatu. Przy analizie projekcji klimatycznych dla 
danej lokalizacji z wielu modeli, można oceniać dwie właściwości: siłę 
zgodności między modelami oraz istotność statystyczną przewidywanej 
zmiany, przekraczającej  naturalną zmienność. Istnieją różne formy 
wskaźników stosunku sygnału do szumu, np. stosunek odchylenia 
standardowego w całym zakresie dla wielu modeli do średniej zmiany, wg 
Fischera i in. (2014). Połączenie tych dwóch właściwości zostało określone 
jako siła (ang.: robustness) przez Knutti i Sedláčka (2013). Podczas gdy 
ocena istotności statystycznej jest raczej prosta, zaproponowano różne 
podejścia do pomiaru zgodności modeli. 

W Czwartym Raporcie IPCC (2007) zasugerowano, że liczba modeli 
zgodnych co do kierunku zmian jest użyteczną miarą niepewności. Przyjęto 
proste liczenie liczby modeli, które zgadzają się co do kierunku zmiany 
klimatu. Wzajemne porównanie konsekwencji zmian klimatu poprzez 
zastosowanie zestawów scenariuszy uzyskanych z modeli klimatycznych i 
zestawów modeli konsekwencji pozwala znaleźć mocne rezultaty przez 
wykorzystanie ilościowych miar zgodności między wynikami z modeli, w 
sposób jawny, biorąc pod uwagę poziom zgodności w projekcjach i istotność 
statystyczną zmian. 

Tradycyjnie, zakres projekcji (modelowych wyników) jest stosowany 
jako pośrednia miara niepewności, a średnia ze zbioru modelowych 
projekcji często przyjmowana jest jako użyteczna reprezentacja przyszłości. 
Przyjmuje się, że czym większa liczba modeli zgadza się co do kierunku 
zmian, tym mocniejszy jest wynik, ale to stanowisko ma wady. Ostatecznym 
wskaźnikiem jakości jest różnica między wynikami z modeli i 
rzeczywistością (często nieznaną lub nawet niepoznawalną). Nie mamy 
gwarancji, że wszystkie modele (lub ich większość) nie są w błędzie, jeśli 
idzie o projekcje zmian interesujących nas charakterystyk. 
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14.6. Zmniejszenie niepewności 
 
Załóżmy, że możemy dokonać kwantyfikacji niepewności z jaką mamy do 
czynienia przy rozwiązywaniu problemów, w ramach określonej teorii 
matematycznej. Niepewność związana jest z informacją, a więc część 
niepewności wynika z niepełnej informacji i można ją zmniejszyć przez akt 
uzyskania istotnych informacji (poprzez znalezienie nowych faktów, 
przeprowadzenie dodatkowych obserwacji i pomiarów, albo wykonanie 
odpowiedniego doświadczenia i obserwację wyników etc.). Ilość użytecznej 
dodatkowej informacji uzyskanej w wyniku takiego działania można uznać 
za zmniejszenie niepewności. 

Zmniejszenie niepewności w projekcjach zmian klimatu, ich skutków i 
wrażliwości systemów, należy do najbardziej palących potrzeb badawczych. 
Jest to ważne, aby jak najlepiej poinformować zainteresowane strony, 
przekonać sceptyków, i pomóc społeczności zainteresowanej adaptacją w 
dostosowaniu się do zmian klimatu. Jednak po ogłoszeniu apelu o 
zmniejszenie niepewności w pierwszym raporcie IPCC w 1990 roku, 
wydano na całym świecie miliardy dolarów w celu zmniejszenia 
niepewności, ta jednak w rzeczywistości wydaje się rosnąć w projekcjach 
przyszłych zmian, nawet jeżeli charakteryzacja niepewności uległa 
poprawie. 

Trenberth (2010) sformułował chwytliwe hasło: „Więcej wiedzy, mniej 
pewności”, które w istocie wcale nie jest paradoksalne. Nasza wiedza rośnie 
wraz z upływem czasu, ale znajdujemy czynniki, które zostały wcześniej 
zignorowane. Zamiast nieznanych niewiadomych mamy do czynienia z 
nieznanymi wiadomymi. A więc postrzegana niepewność może rosnąć z 
powodu zwiększonej wiedzy. Wiemy coraz lepiej, że wiemy za mało. To nie 
wróży dobrze dla możliwości poprawy konsensusu, lub redukcji 
istniejącego braku zgody w niedalekiej przyszłości. Wczesne ilościowe 
prognozy konsekwencji zmian klimatu wykonywane za pomocą jednego 
modelu klimatu i jednego modelu konsekwencji dawały naiwne złudzenie 
pewności. Mieliśmy tylko jeden wynik, więc nie było niezgodności pomiędzy 
różnymi wynikami. Stąd, jak zauważył Katz (2002), w krótkim okresie 
należy się spodziewać pozornego wzrostu, a nie redukcji, niepewności. 
Byłoby bardzo pożyteczne uzyskanie poprawy rozpoznania jak poważnie 
niedoszacowana jest obecnie niepewność. 

Trzeba przeprowadzić znacznie więcej badań naukowych, a modele 
klimatu i jego skutków należy znacznie poprawić, zanim będą mogły być 
skutecznie wykorzystywane do planowania i projektowania adaptacji. 
Znaczna redukcja niepewności wymagałaby poprawy naszego rozumienia 
procesów reprezentowanych w modelach, i użycia lepszej rozdzielczości w 
modelach GCM i RCM. Jednak, zdaniem wielu ekspertów, podczas gdy dalsze 
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badania mogą zawęzić zakres realistycznych projekcji skutków zmian 
klimatu, mało prawdopodobne jest wyeliminowanie, czy nawet znaczne 
zmniejszenie istotnych niepewności w dającej się przewidzieć przyszłości 
(por. Buytaert i in., 2010), z następujących powodów: 

(i) Niepewność co do oceny tzw. wrażliwości klimatycznej modeli 
(zmiana globalnej średniej temperatury uzyskanej z modelu, 
odpowiadającej podwojeniu stężenia atmosferycznego CO2) nie 
zmniejszyła się dramatycznie w ciągu ostatnich dziesięcioleci; 

(ii) Jest mało prawdopodobne, że postępujące doskonalenie 
reprezentacji procesów w modelach skutków zmian klimatu 
znacznie zmniejszy ogólną niepewność, jako że włączenie 
dodatkowych elementów w modelach może rozszerzyć, a nie zawęzić 
granice niepewności; 

(iii) Żądanie wyższej rozdzielczości sygnału klimatycznego do badań nad 
skutkami zmian klimatu i adaptacji wymaga przeprowadzenia 
skalowania w dół (statystycznego lub dynamicznego) wyników z 
GCM, a ten proces dodaje dalszą niepewność. 

Potrzebna jest poprawa różnych aspektów modelowania i 
wykorzystywania danych, a także lepsza integracja modelowania zmian 
klimatu i modelowania konsekwencji zmian klimatu. Obejmuje to między 
innymi, rozwiązywanie problemów związanych z niedopasowaniem skali 
przestrzennej pomiędzy modelami (duże komórki siatki w modelach 
klimatycznych w porównaniu z dużo mniejszymi komórkami siatki, lub 
nieregularnymi jednostkami w modelach konsekwencji zmian klimatu), 
sprawdzanie działania modeli konsekwencji zmian klimatu w okresie 
historycznym za pomocą kompleksowego podejścia z użyciem podziału 
próby, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych, oraz wyłączenie 
modeli odbiegających z procesu oceny skutków zmian klimatu (Krysanova i 
in., 2017). 

Poprawa modeli konsekwencji zmian klimatu może prowadzić do 
lepszej zgodności między nimi i zmniejszenia niepewności. Modele 
procesów o stałych rozłożonych, oparte na użyciu równań małej skali, 
często budowane są z problematycznym założeniem, że używanie 
„skutecznych” wartości parametrów pozwala poradzić sobie ze zmianą 
skali. Jednak bezwzględnie konieczna jest lepsza parametryzacja skali 
wewnątrz pojedynczego oczka siatki, na podstawie pomiarów 
wielkoskalowych, zamiast agregacji teorii rozwiniętej dla małej skali 
(Krysanova i in., 2016). 

Matematyczne modelowanie zmiennych związanych z konsekwencjami 
zmian klimatu może nie być w stanie rozwiązać coraz bardziej złożonych i 
interdyscyplinarnych problemów, w tym tych zawierających elementy 
biotyczne i społeczno-ekonomiczne. W związku z tym, często konieczne jest 
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wykorzystanie kilku modeli lub uwzględnienie dodatkowych procesów w 
istniejących modelach. W przeszłości osiągano to poprzez modelowanie 
różnych procesów oddzielnie, w układzie szeregowym, używając wyjścia z 
jednego modelu jako wejścia do następnego, ale wtedy były ignorowane 
sprzężenia zwrotne istniejące w złożonych systemach naturalnych. W 
przeciwieństwie do tego podejścia, można uruchomić modele równolegle, 
przy czym powiązania między procesami są połączone na każdym kroku 
czasowym symulacji, a mechanizmy sprzężenia zwrotnego są 
uwzględnione. 

Wybór odpowiednich modeli do badania konsekwencji zmian klimatu 
jest kwestią kluczową. Wśród czynników technicznych i kryteriów 
związanych z wyborem modelu są: główny cel modelowania; skala badania; 
reprezentowanie większości istotnych procesów; zmienne, które nas 
interesują; warunki klimatyczne i fizjograficzne; dostępność danych w 
kontekście wymagań dotyczących kalibracji i eksploatacji modelu; poziom 
złożoności modelu i łatwość aplikacji. Zwykle wybór modelu zależy także od 
poprzednich zastosowań modeli w rozważanym regionie, a także od 
doświadczeń posiadanych przez osoby rozwiązujące zadanie. 

Proces wyboru modelu może być traktowany jako zadanie optymalizacji, 
gdzie określony jest cel modelowania (wymagający odpowiednich 
możliwości modelu), wraz z kryteriami jakości lub wskaźnikami, które 
umożliwiają dokonanie oceny działania modelu i ograniczenia (np. 
dotyczące dostępności danych, zasobów ludzkich i finansowych oraz 
wymogów czasowych). Jednak istnienie wielu modeli i niedostatek (bardzo 
potrzebnych) porównań między modelami (Krysanova i Hattermann, 2017) 
sprawia, że wybór optymalnego modelu dla danej aplikacji jest trudny. 

Przy wyborze modeli i korzystaniu z nich zawsze jest istotne, aby 
zrozumieć ograniczenia stosowalności modeli (i założeń przyjętych), jak 
również uproszczeń modeli, czy też błędów i słabości w rozwoju modelu. 
Ponadto, ważne jest sprawdzenie, czy model, o którym mowa, był testowany 
w różnych warunkach, w tym w warunkach podobnych do tych, istniejących 
w badanym przypadku. 

Kalibracja i weryfikacja modelu konsekwencji zmian klimatu powinny 
być wykonane przed zastosowaniem modelu w praktyce, gdyż są to ważne 
działania zmierzające do zmniejszenia niepewności wyników. Kalibracja 
może obejmować analizę wrażliwości parametrów, a następnie ręczną i/lub 
automatyczną identyfikację wartości parametrów. Dobra praktyka 
kalibracji i weryfikacji obejmuje testowanie działania modelu dla 
wszystkich istotnych zmiennych w trybie rozłożonym przestrzennie 
(Krysanova i in., 2016). 

W większości badań opisanych w literaturze użyto jednego modelu do 
oceny wpływu zmian klimatu na rozważany system. Do niedawna, do 
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modeli konsekwencji zmian klimatu wprowadzane były wyniki z modeli 
klimatycznych GCM lub RCM, po przeprowadzeniu tzw. skalowania w dół 
(statystycznego lub dynamicznego) i korekcji obciążenia, przy czym modele 
klimatyczne przyjmowały określone scenariusze emisji gazów 
cieplarnianych (z rodziny scenariuszy różnych generacji: IS, SRES lub RCP). 
Inną opcją było wykorzystanie metody „zmian delta”. W niektórych pracach 
użyto wyjścia RCM bezpośrednio, bez żadnej korekcji. Coraz częściej 
korzysta się obecnie z wielu modeli konsekwencji zmian klimatu 
(Krysanova i Hattermann, 2017). 

Postęp technologii komputerów, przyjaznych dla użytkownika 
systemów operacyjnych, i oprogramowania umożliwiły wykonanie i 
powtarzanie, w krótkim czasie, skomplikowanych obliczeń, które używają 
dużych ilości danych i wielu równań matematycznych. Oceny konsekwencji 
zmian klimatu zazwyczaj wymagają wielu uruchomień modelu. 
Obliczeniowa bariera, która do niedawna hamowała postęp, nie jest już 
aktualna. Obecnie krytyczne są problemy związane z dostępnością danych i 
zrozumieniem procesów reprezentowanych w modelach. Słaby dostęp do 
danych (kurczenie się sieci terenowych stacji obserwacyjnych i brak wolnej 
i nieograniczonej wymiany danych) przyczynia się do ogólnej niepewności 
co do wyciągania wniosków odnośnie trendów, stwierdzeń dotyczących 
atrybucji, a także modelowania i generowania projekcji na przyszłość. 
Usunięcie lub osłabienie wymienionych barier przyczyniłoby się do 
zmniejszenia niepewności. Rosnąca dostępność globalnych zbiorów danych 
oraz danych teledetekcyjnych umożliwia porównywanie modeli i może 
prowadzić do zmniejszenia niepewności w niektórych regionach (np. patrz 
Vetter i in., 2016). 

Niepewność może również przejawiać się w kontrowersyjnych 
wynikach opublikowanych w literaturze naukowej i zamieszaniu 
związanym z istnieniem sprzecznych wyników i kontrastujących wniosków. 
Replikacja istniejącej pracy i znalezienie przyczyny różnic, na przykład 
identyfikacja i wyjaśnianie błędów, może również zawęzić lukę niepewności 
(Benestad i in., 2015). Eliminacja nieistotnych czynników i procesów może 
później skutkować prowadzeniem bardziej dostosowanych doświadczeń 
modelowych. 
 
 
14.7. Konsekwencje niepewności w kontekście zarządzania 
 
Modelowe projekcje konsekwencji zmian klimatu mogą się istotnie różnić, 
a więc nie można określić precyzyjnych, ilościowych informacji 
potrzebnych w adaptacji do tych zmian. Efektem oceny niepewności jest 
konieczność rozwijania procedur dostosowawczych, które nie opierają się 
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na precyzyjnych (bo takich się nie da postawić) projekcjach miar tendencji 
centralnej rozkładów, ale raczej na zidentyfikowanych zakresach 
zmienności (czasem dość szerokich). Döll i in. (2015) pokazują, jak ocena i 
redukcja ryzyka dotyczącego konsekwencji zmiany klimatu dla systemów 
wody słodkiej mogą być zintegrowane z gospodarką wodną. 

Decydenci nie mogą mieć zaufania do indywidualnego scenariusza lub 
projekcji na przyszłość, ponieważ jego wiarygodności nie da się oszacować. 
Istnienie szerokiego zakresu wyników dla różnych scenariuszy zmian 
klimatu powoduje, że planowanie adaptacyjne powinno opierać się na 
analizie zespołów scenariuszy i wielu modeli, z użyciem metod 
probabilistycznych. Szeroka gama różnych scenariuszy klimatycznych 
wskazuje, że planowanie adaptacyjne nie powinno być ograniczone tylko do 
jednego scenariusza. 

W przypadku braku mocnych wyników badań naukowych, rozważa się 
koncepcję marginesu ostrożności jako część „przystosowania do warunków 
klimatycznych”. Zarządzający gospodarką wodną w niektórych krajach 
europejskich włączają potencjalne skutki zmian klimatu do konkretnych 
zasad projektowania w obliczu niepewności. W Niemczech, Wielkiej 
Brytanii i Holandii, tradycyjne wartości projektowe (np. woda 100-letnia) 
zostały powiększone o margines bezpieczeństwa odzwierciedlający 
scenariusze konsekwencji zmian klimatu „aby być po bezpiecznej 
(bezpieczniejszej) stronie”. Wprowadzono koncepcję „czynnika zmiany 
klimatu", który ma być brany pod uwagę przy wszelkich nowych planach 
dotyczących redukcji ryzyka powodziowego (por. Kundzewicz i in., 2008). 

Założenie stacjonarności (że przyszłe warunki będą takie jak obecne) nie 
ma uzasadnienia (Milly i in., 2008, 2015), jednak takie stwierdzenie nie jest 
konstruktywne, gdyż planowanie i projektowanie ciągle opiera się na 
wygodnym założeniu stacjonarności. 

Jeżeli niepewność jest praktycznie nieredukowalna, czyli przyszłość jest 
w wysokim stopniu niewiadoma, można wyróżnić dwa podejścia dotyczące 
wyboru alternatywnych sposobów działania – implementację zasady 
przezorności, oraz zarządzanie adaptacyjne. Zasada przezorności jest 
odmianą koncepcji min-max – trzeba wybrać podejście minimalizujące 
najgorszy wynik. Deklaracja ze Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro stwierdza, że 
„zasada przezorności powinna być stosowana (...) Jeżeli istnieje zagrożenie 
wystąpieniem poważnych lub nieodwracalnych szkód, brak całkowitej 
pewności naukowej nie powinna być wykorzystywana jako powód 
opóźnienia w podjęciu efektywnych ekonomicznie kroków w celu 
zapobieżenia degradacji”. (Deklaracja z Rio, UNCED, 1992, nr 15). 
Zarządzanie adaptacyjne oparte jest na założeniu wyjściowym, że wiedza 
zawsze będzie niekompletna, a więc każda interwencja będzie w części 
eksperymentem. Niektóre opcje interwencyjne mogą działać zadowalająco 



228  Z.W. Kundzewicz i in. 

dla różnych alternatywnych scenariuszy przyszłości, podczas gdy inne 
mogą działać dobrze dla niektórych scenariuszy, a źle dla innych. Niektóre 
środki adaptacyjne można praktycznie uznać za zawsze korzystne w sensie 
ekonomicznym (na przykład, robienie rzeczy, które mają sens w każdych 
warunkach rozwoju sytuacji, i które generują współkorzyści), podczas gdy 
inne środki mogą pociągać za sobą znaczne koszty. 

Nie ulega wątpliwości, iż należy lepiej poznać podejście decydentów, ich 
sposób rozumienia, interpretację oraz reakcję na niepewność, w celu 
usprawnienia komunikacji między nauką a polityką, oraz nauką i szeroko 
rozumianym społeczeństwem. 
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15 Postrzeganie zmian klimatu i polityki łagodzenia 
zmian klimatu w Polsce i Norwegii  
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15.1. Wprowadzenie 

 
Pomimo zdecydowanego wzrostu liczby dowodów naukowych dotyczących 
zmian klimatycznych, a także ich interpretacji, konsekwencji i możliwości 
łagodzenia, wciąż utrzymuje się zjawisko znane jako sceptycyzm 
klimatyczny. Można je postrzegać jako element ogólnego spadku zaufania 
do naukowców, jak i triumfalne pojawienie się alternatywnych 
rzeczywistości i post-prawd (także: post-faktualistycznej polityki), których 
dyskurs w dużej mierze opiera się na emocjach oderwanych od faktów. Tę 
ogólną tendencję można zauważyć w perspektywie globalnej, między 
innymi w Polsce i Norwegii – krajach współpracujących w projekcie CHASE-PL 
– porównywanych jako dwa giganty produkcji paliw kopalnych, w których 
sceptycy klimatyczni są niezwykle aktywni. Biorąc pod uwagę ścisłe 
zależności pomiędzy polityką klimatyczną i energetyczną, można 
stwierdzić, że dyskusja w przestrzeni publicznej w Polsce związana z 
kwestiami energetycznymi koncentruje się w dużym stopniu na 
bezpieczeństwie energetycznym i niezależności energetycznej, 
utożsamianych z krajowymi zasobami węgla.  

Dostęp do krajowych paliw kopalnych ma być gwarantem regularnego 
rozwoju gospodarczego i niskiej ceny energii elektrycznej, co stanowi 
argument przemawiający za nierozwijaniem, rzekomo kosztowniejszych, 
odnawialnych źródeł energii. Co więcej, jako że wymiar ekologiczny polityki 
energetycznej jest w znacznej mierze ignorowany, większość polityków, 
wspieranych przez media, jak i górnictwo węgla, przemysł i energetykę, 
jawnie podważa naukowe dowody zmian klimatycznych. W Norwegii, która 
jest bogata w odnawialne źródła energii, zwłaszcza w energię wodną, 
poglądy na temat zmian klimatycznych prezentowanych przez większość 
mediów i polityków zbieżne są zasadniczo z konkluzjami Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Istnieje jednak również głośna i dobrze 
słyszalna mniejszość sceptyków klimatycznych, począwszy od prawej 



232  Z.W. Kundzewicz i in. 

strony sceny politycznej, przez część podmorskiego przemysłu 
wydobywczego, po niektóre związki zawodowe, sektor ropy naftowej oraz 
część społeczności geologów.  

W niniejszym rozdziale koncentrujemy się na jakościowych przykładach 
przedstawiających obecność i aktywność sceptyków klimatycznych w 
Polsce i Norwegii. Zdaniem autorów tego rozdziału, porównanie tych dwóch 
olbrzymich producentów paliw kopalnych mogłoby zainteresować większą 
liczbę odbiorców. Ponadto materiał ten dobrze wpisuje się w polsko-
norweską współpracę w zakresie zmian klimatu (np. w projekcie CHASE-PL). 

Sekcja 15.2. rozpoczyna się od szkicu kontekstu politycznego i 
gospodarczego obu krajów, w tym informacji na temat emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) do atmosfery i polityki redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Następnie, po przedstawieniu podejść badawczych do 
analizy sceptycyzmu klimatycznego, prezentowane są wyniki badań opinii 
publicznej w tej kwestii. W sekcji 15.5. omawiana jest aktywność sceptyków 
klimatycznych w przestrzeni publicznej, kolejna część rozdziału ukazuje 
kwestie paliw kopalnych w mediach obu krajów, aby w ostatniej części 
przejść do sformułowania wniosków. 

 
 

15.2. Kontekst polityczny i gospodarczy 
 
Polska jest według powierzchni (312 679 km2) piątym co do wielkości 
krajem Unii Europejskiej, liczy 38,430 milionów mieszkańców1 (miejsce 6.), 
a w 2015 r. wartość PKB na jednego mieszkańca (w parytecie siły 
nabywczej, PPP) wynosiła 26 862 USD. Norwegia to kraj powierzchniowo 
większy od Polski (385 252 km2), ale mający znacznie mniejszą liczbę 
ludności, bo jedynie 5,213 milionów, natomiast znacznie wyższy PKB na 
jednego mieszkańca (w parytecie siły nabywczej) – 62 083 USD w 2015 
roku. Co ciekawe, Polska była krajem o najwyższej imigracji do Norwegii w 
2015 r. (zgodnie z krajowymi statystykami, ponad 8000 imigrantów). 

Począwszy od 1989 roku w Polsce zachodziły dynamiczne przemiany 
społeczno-gospodarcze i polityczne – od komunizmu do demokracji, od 
rządów jednej partii do pluralizmu politycznego i od gospodarki planowej 
do rynkowej. Natomiast Norwegia, monarchia konstytucyjna, uważana jest 
za jedną z najbardziej ugruntowanych i rozwiniętych demokracji na całym 
świecie. Odkąd odkryto wielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego pod 
Morzem Północnym w latach sześćdziesiątych XX w., doświadczyła 
znacznego rozwoju gospodarczego. Według wskaźnika jakości życia OECD 

                                                                 
1 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Polska, stan na październik 2016, 
http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ 
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mierzącego dobrobyt społeczeństw, Norwegia jest na pierwszym miejscu 
wśród 35 krajów objętych badaniem, podczas gdy Polska zajmuje 27. 
pozycję (OECD, 2017). 

 
15.2.1. Giganci produkcji paliw kopalnych 
 
Polska, położona na terenach obfitujących w węgiel kamienny i brunatny, 
jest największym producentem węgla w Unii Europejskiej. Norwegia 
natomiast jest jednym z największych na świecie producentem i 
eksporterem ropy oraz gazu. Tabela 15.1 przedstawia wskaźniki 
energetyczne w obu krajach.  

 
Tabela 15.1. Wskaźniki dotyczące energii w Polsce i Norwegii w roku 2014, według 
Międzynarodowej Agencji Energii (IEA). Źródła: 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&country=POL
AND&product=Indicators 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&country=NO
RWAY&product=Indicators 

Wskaźnik Jednostka Polska Norwegia 
Produkcja energii Mtoe 67,33 196,31 
TPES Mtoe 94,02 28,75 
TPES na mieszkańca toe / mieszk. 2,44 5,60 
TPES / PKB toe / USD2010 0,18 0,06 
TPES / PKB PPP toe / USD2010 0,11 0,09 
Zużycie energii elektrycznej TWh 150,98 118,16 
Zużycie energii elektrycznej 
na mieszkańca 

MWh / mieszk. 3,92 23,00 

Emisja CO2  M T CO2 279,04 35,31 
Emisja CO2 na mieszkańca T CO2/ mieszk. 7,25 6,87 
Emisja CO2 / GDP kg CO2 / USD2010 0,52 0,08 
Emisja CO2 / GDP (w 
parytecie siły nabywczej)  

kg CO2 / USD2010 0,31 0,11 

Emisja CO2 / TPES t CO2 / toe 2,97 1,23 
toe - tony paliwa równoważnego ropie, na bazie wartości opałowej 
TPES – całkowita produkcja energii pierwotnej 
Zużycie energii = produkcja brutto + import – eksport – straty 
Emisje CO2 liczone tu są tylko ze spalania paliw, według obliczeń IEA, w oparciu o bilans energii 
IEA, zgodnie z wytycznymi IPCC w roku 2006) 

 
Według danych Międzynarodowej Agencji Energii2 (IEA), w 2014 r. 

Polska wyprodukowała: 12 288 kT węgla koksującego, 60 252 kT innych 

                                                                 
2 https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&country=POLAND& 
product=Coal 
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węgli bitumicznych oraz 63 877 kT węgla brunatnego. Bilans w ktoe 
(tysiącach ton paliwa równoważnego ropie, na bazie wartości opałowej) 
brzmi: produkcja węgla 54 034, import węgla 6 422, eksport węgla 10 643, 
TPES (całkowita energia pierwotna) 49 313. Według danych IEA w 2014 r., 
Norwegia wyprodukowała 4 418 921 TJ gazu ziemnego (eksport 4 189 149) 
i 75,601 mln ton ropy naftowej (eksport 64,072). 

Istnieje znaczna różnica między Polską a Norwegią w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej (tabela 15.2). Produkcja energii 
elektrycznej w Polsce jest silnie zdominowana przez węgiel. Zupełnie 
inaczej przedstawia się sytuacja w Norwegii - mimo posiadania olbrzymich 
rezerw paliw kopalnych (ropa naftowa i gaz), prawie cała (96 %, tzn. 
139 TWh) wytwarzana tam energia elektryczna pochodzi z elektrowni 
wodnych. Według danych IEA za rok 2014, 82,7 % produkcji energii 
elektrycznej i 87,1 % produkcji ciepła w Polsce pochodzi ze spalania węgla. 
Produkcja energii elektrycznej w Polsce zazwyczaj przewyższała jej zużycie, 
niemniej w 2016 r. Polska po raz drugi po 1989 r. (po raz pierwszy w roku 
2014) stała się importerem energii netto z zagranicy (Derski, 2017). 

 
Tabela 15.2. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w Polsce i Norwegii w roku 
2014, według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA). Źródła: 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&country=POL
AND&product=ElectricityandHeat 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&country=NO
RWAY&product=ElectricityandHeat 

Wskaźnik Polska Norwegia 
Produkcja energii elektrycznej (GWh) 159 059 142 327 
Węgiel 131 551 157 
Ropa 1 594 28 
Gaz 5 328 2 601 
Hydroenergia 2 734 136 636 
Wiatr 7 676 2 216 
Odpady 50 361 
Biopaliwa 9 677 25 
Fotowoltaika 7 0 
Inne źródła 142 303 
Produkcja ciepła (TJ) 276 887 26 026 
Węgiel 241 174 241 
Ropa 3 303 441 
Gaz 16 516 447 
Odpady 351 12 885 
Biopaliwa 14 258 3 408 
Inne źródła 1 285 8 604 

Hydroenergetyka uwzględnia produkcję w elektrowniach szczytowo-pompowych. 
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15.2.2. Emisje gazów cieplarnianych do atmosfery 
 
Polska zawsze była i także do dziś pozostaje zależna od węgla w produkcji 
energii. Wysoka produkcja węgla i wysokie zużycie energii zostały 
odziedziczone po systemie komunistycznym, który trwał od 1944 do 1989 
roku. W tym okresie produkowany w bardzo dużych ilościach węgiel był w 
głównej mierze eksportowany, w celu uzyskania zagranicznych walut 
wymienialnych. W rezultacie, historycznie wpływowe lobby górnictwa 
węglowego pozostaje nadal silne (zob. Bokwa, 2007; Stoczkiewicz i Jędrasik, 
2014). W roku 2015, w górnictwie i kopalnictwie zatrudnionych było ponad 
147 000 osób, jednak liczba ta zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2005 
o około 38 tys. miejsc pracy (GUS, 2016a). Obecnie Polska nadal pozostaje 
krajem o wysokim zużyciu energii. Dla większości Polaków najważniejszym 
czynnikiem przy wyborze źródła energii jest cena, a węgiel jest wciąż 
uważany za najtańsze źródło. Nawet wzrost ceny krajowego węgla w 
przeszłości nie doprowadził do większego zainteresowania energią 
odnawialną, ale raczej spowodował wzrost importu tańszego węgla, np. z 
Rosji i Czech (Kundzewicz i in., 2017). 

Po upadku systemu komunistycznego w 1989 r. w Polsce nastąpił 
znaczny spadek produkcji przemysłowej wywołując tym samym gwałtowną 
redukcję krajowych emisji dwutlenku węgla (CO2). Zmiany polityczne i 
gospodarcze spowodowały ogólną przebudowę przestarzałych gałęzi 
przemysłu, które nieefektywnie zużywały energię i surowce, jednocześnie 
istotnie przyczyniając się do zanieczyszczania środowiska naturalnego. 

Obecnie Polska ma wysoką globalną emisję dwutlenku węgla oraz emisję 
dwutlenku węgla na jednego mieszkańca (7,25 t CO2 / cap.) i na jednostkę 
PKB (tabela 15.1). Co ciekawe, również Norwegia, pomimo produkcji 96 % 
energii elektrycznej z elektrowni wodnych ma wysoką, jedynie o kilka 
procent niższą od Polski emisję dwutlenku węgla na jednego mieszkańca 
(6,87 t CO2 / cap.). 

 
15.2.3. Polityka redukcji gazów cieplarnianych 
 
Polska i Norwegia podpisały w 1992 r. Ramową Konwencję Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz Protokół z Kioto 
w 1998 r. W myśl tych aktów prawnych, oba kraje zgodziły się kontrolować 
emisje gazów cieplarnianych. Polska ratyfikowała je w 1994 i 2002 r., a 
Norwegia, odpowiednio: w 1993 i 1998 r. Cele emisji określone w Protokole 
z Kioto w horyzoncie czasowym na lata 2008-2012 wynoszą: -6 % dla Polski 
i +1 % dla Norwegii (tj. Norwegia może zwiększać emisje) w odniesieniu do 
roku bazowego. Kraje z gospodarkami przejściowymi, takie jak Polska, 
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miały prawo wybrać rok bazowy. Polska wynegocjowała rok 1988 (zamiast 
1990 r., w przeciwieństwie do większości krajów, w tym Norwegii), 
ponieważ emisje CO2 w Polsce w 1990 r. były o 20 % niższe niż dwa lata 
wcześniej.  

Według danych zebranych w pracy Shishlov i in. (2016), na podstawie 
informacji UNFCCC, oficjalna emisja gazów cieplarnianych w roku bazowym 
wynosiła 563,443 Mt CO2e (ekwiwalent CO2) dla Polski i 49,619 Mt CO2e dla 
Norwegii. Średnia emisja dla horyzontu docelowego (2008-2012) wynosiła 
401,253 Mt CO2e z wyłączeniem LULUCF (angielski skrót - użytkowanie 
gruntami, zmiana sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa) oraz 396,038 
Mt CO2e łącznie z LULUCF. Średnia emisja w latach 2008-2012 w Norwegii 
wyniosła 53,365 Mt CO2e z wyłączeniem LULUCF i 51,898 Mt CO2e łącznie z 
LULUCF. W ujęciu względnym, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w 
Polsce w perspektywie czasowej Protokołu z Kioto (2008-2012), w 
odniesieniu do oficjalnej emisji z roku bazowego (1988 dla Polski), wyniosło 
odpowiednio -28,8 % i -29,7 %, przy nieuwzględnieniu bądź uwzględnieniu 
LULUCF. Wzrost emisji gazów cieplarnianych w Norwegii w perspektywie 
Protokołu z Kioto (2008-2012) w odniesieniu do oficjalnego poziomu emisji 
z roku bazowego (1990 dla Norwegii) wyniósł odpowiednio 7,5 % i 4,6 %, 
przy nieuwzględnieniu bądź uwzględnieniu LULUCF. A więc w Polsce cel 
Protokołu z Kioto (-6 %) został łatwo osiągnięty ze znaczną nadwyżką, 
podczas gdy w Norwegii cel (+1 %) nie został spełniony. 

W roku 2007, Jens Stoltenberg, ówczesny premier Norwegii, ogłosił, że 
do 2020 r. państwo zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o 30 % i zaproponował, żeby kraj osiągnął neutralność 
emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Wezwał również inne kraje 
rozwinięte do podobnych działań. W styczniu 2008 r. rząd norweski poszedł 
jeszcze dalej i ogłosił, że już do 2030 r., tzn. 20 lat wcześniej niż poprzednia 
deklaracja, kraj stanie się neutralny pod względem emisji GHG dla 
środowiska. Warto jednak zauważyć, że rządowy plan opierał się na 
koncepcji zakupu offsetów węgla z innych państw, bez ogłaszania 
konkretnych planów redukcji emisji w kraju. 

W raporcie przygotowanym na 19. Konferencję Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC 
COP 19) w 2013 roku w Warszawie, Krajowy Ośrodek Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami (KOBIZE) przedstawił polską historię sukcesu - 
skutecznego i długoterminowego rozdzielenia wzrostu PKB i redukcji emisji 
gazów cieplarnianych (KOBIZE, 2013). Niemniej była to raczej pozorna 
historia sukcesu, ponieważ emisje zmniejszyły się drastycznie w 
pierwszych latach transformacji (gdy zmniejszała się produkcja, upadały 
zakłady pracy i rosło bezrobocie), a przystąpienie do UE w dniu 1 maja 2004 r. 
zmusiło Polskę do wdrażania i przestrzegania polityki klimatycznej zgodnie 
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z celami wyznaczonymi w ramach UE. Jako państwo członkowskie 
Wspólnoty Europejskiej, Polska nie była liderem inicjatyw na rzecz 
łagodzenia zmian klimatu, a jej polityka wewnętrzna w tym zakresie 
charakteryzowała się bierną i wybiórczą realizacją postanowień 
wynikających z wiążących umów międzynarodowych (Braun, 2014). To, co 
wyróżniało Polskę na arenie międzynarodowej, to sprzeciw wobec 
ambitnych celów wyznaczonych przez politykę UE. Na przykład, w czerwcu 
2011 r., a następnie w marcu 2012 r., Polska zawetowała plan Komisji 
Europejskiej (Plan działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki), 
przewidujący redukcję emisji CO2 w całej UE o 40 % do roku 2030, o 60 % 
do 2040 r. i o 80 % do roku 2050 (Ancygier, 2013). Z kolei, w październiku 
2015 r. polski prezydent niespodziewanie zawetował poprawkę 
rozszerzającą Protokół z Kioto do 2020 r., twierdząc, że kraj potrzebuje 
więcej czasu na dokonanie analizy wpływu tego aktu na gospodarkę 
narodową. Później wyjaśnił, że chce uzależnić ratyfikację od gwarancji 
finansowania nowych inwestycji energetycznych opartych na spalaniu 
węgla3. 

Pomimo uzyskania korzystnego roku bazowego, wdrażanie unijnych 
dyrektyw wspierających politykę klimatyczną w Polsce pozostało 
niewystarczające, a implementacja konkretnych regulacji była tylko 
częściowa i selektywna (ClientEarth, 2013). Wielu polityków i ekspertów 
twierdziło, że wyznaczenie ambitnych celów polityki klimatycznej, zgodnie 
z planami UE, stanowiłoby poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki. 
Wiele z tych stwierdzeń opierało się na raporcie opublikowanym w 2014 
roku przez firmę „EnergSys”, którego przygotowanie zostało zlecone przez 
Polski Komitet Energii Elektrycznej skupiający największych polskich 
producentów energii elektrycznej i przedstawicieli elektrowni węglowych. 
W dokumencie tym stwierdzono, że zmiana produkcji energii elektrycznej, z 
niskokosztowej, opartej o tani węgiel, na gospodarkę niskoemisyjną, jest 
zbyt kosztowna i może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w 
Polsce, prowadząc do niemal 8-procentowego spadku PKB w 2030 r. 
(EnergSys, 2014). Alternatywne opinie, twierdzące, że rozwiązania 
niskoemisyjne i przyjazne środowisku innowacje mogą być impulsem dla 
polskiej gospodarki (zob. np. Karaczun i Szpor, 2013) zostały zignorowane 
w debacie publicznej. Dyskurs publiczny skupiał się raczej na zagrożeniach 
związanych z perspektywą gwałtownego wprowadzenia wysokiego podatku 
węglowego i zagrożenia „wyciekiem emisji”, a tym samym utratą miejsc 
pracy w Polsce na rzecz krajów spoza UE, przedstawianych jako 

                                                                 
3 Reuters, 6 września 2016, dostępne pod http://www.reuters.com/article/us-climatechange 
-poland 
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nieuczestniczące w globalnym procesie łagodzenia zmian klimatycznych 
(Kundzewicz, 2013).  

 Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce 
(element polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych) w 2015 r. 
przekroczyła 22,5 GWh (GUS, 2016b), z dominującym udziałem energii 
wiatrowej i biomasy (por. tabela 15.2). Niemniej, prawie połowa energii 
elektrycznej wytwarzanej z biomasy pochodzi z procesu współspalania z 
węglem, w nieefektywnych i przestarzałych elektrowniach węglowych. 
Należy jednak zauważyć, że tendencja rozwoju odnawialnych źródeł energii 
w nadchodzących latach prawdopodobnie ulegnie zmianie w wyniku 
regulacji przyjętych przez partię rządzącą w 2016 r. Po pierwsze, ustawa o 
odnawialnych źródłach energii z czerwca 2016 r., wprowadza mechanizm 
wsparcia gwarantujący największe dotacje dla współspalania biomasy z 
węglem (IEO, 2016). Po drugie, pomimo dynamicznego wzrostu produkcji 
energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych w ostatnich latach (prawie 
trzykrotnie w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2011) (GUS, 2016b), 
rozwój ten będzie utrudniony na skutek przyjęcia w lipcu 2016 r. 
rygorystycznych regulacji dotyczących budowy nowych elektrowni 
wiatrowych w pobliżu4 obszarów zabudowanych (Dz. U. z 2016 r.). Według 
badań przeprowadzonego przez firmę konsultingową Ambiens, ponad 99 % 
bieżących inwestycji w budowę nowych elektrowni wiatrowych zostało 
dotkniętych ograniczeniami nałożonymi przez tę ustawę, co odpowiada co 
najmniej 0,5 mld zł (około 120 mln euro) poniesionych kosztów 
inwestycyjnych (Kaczerowski, 2016). 

Jeśli chodzi o norweską politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
był to pierwszy kraj na świecie, który wprowadził w życie projekt dotyczący 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) na skalę 
przemysłową. Dwutlenek węgla - produkt uboczny produkcji gazu ziemnego 
- jest wyodrębniany z gazu ziemnego i deponowany w podziemnej formacji 
solnej, na polu naftowym Sleipner (eksploatowanym przez firmę Statoil). 
Przechowując około miliona ton dwutlenku węgla rocznie w podziemnych 
formacjach, Statoil oszczędza znaczne kwoty na podatkach od emisji, przez 
co może wyprodukować większe ilości ropy naftowej i gazu. 

Metoda CCS została uznana za opcję skutecznej redukcji emisji również 
w Polsce. Jednakże, opcja CCS, która pozwoliłaby na wykorzystanie węgla 
bez emitowania dużych ilości CO2 do atmosfery, okazała się być zbyt 
kosztowna, a w rankingu środków redukcji emisji gazów cieplarnianych 

                                                                 
4 Ustawa z 20 maja 2016 o inwestycjach związanych z elektrowniami wiatrowymi określa 
minimalną odległość wiatraków od istniejących zabudowań. Powinna być ona do co najmniej 
dziesięciokrotnie większa niż wysokość wiatraka.  
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nawet import energii elektrycznej został uznany jako opcja bardziej 
opłacalna ekonomicznie (KOBIZE, 2013). 

 
 

15.3. Podejście badawcze 
 
Sceptyk klimatyczny definiowany jest dla potrzeb niniejszego rozdziału jako 
osoba, która nie zgadza się z naukowym konsensusem w sprawie tendencji 
zmian klimatu, ich konsekwencji, interpretacji i polityki klimatycznej. W 
literaturze anglosaskiej dyskutowano, czy, wciąż powszechnie używany 
termin „sceptyk" jest odpowiedni, biorąc pod uwagę fakt, że naukowcy 
powinni być z natury sceptyczni (O'Neill i Boykoff, 2010). Sugerowane 
terminy angielskie „contrarian” lub „denier”, które, zdaniem części badaczy 
są bardziej odpowiednie niż „sceptyk”, nie mają uzgodnionych polskich 
odpowiedników. W literaturze określają one osobę negującą, która 
wykorzystuje „retoryczne argumenty, aby nadać pozory uprawnionej 
debaty, podczas gdy w rzeczywistości taka debata nie ma miejsca” i 
reprezentuje „podejście mające na celu odrzucenie wniosku, co do którego 
istnieje naukowy konsensus” (Diethelm i McKee, 2009); jednakże termin 
„negujący” („denier”) może mieć odmienne znaczenie odwołujące się do 
kontekstu emocjonalnego jednostki negującej (patrz Norgaard, 2011). 

Historyczny rozwój sceptycyzmu klimatycznego związany jest z 
powstaniem globalnej świadomości ekologicznej, szczególnie po Konferencji 
w Toronto w 1988 r. w sprawie „Zmieniającej się Atmosfery” oraz po tzw. 
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992 (Jamieson, 2011). 
Międzynarodowe gremium naukowe wzywające do istotnej redukcji emisji 
dwutlenku węgla, wsród wielkich koncernów sektora węglowego, 
naftowego i samochodowego wzbudziło zagrożenie utraty dotychczasowych 
wpływów i zysków. W odpowiedzi, koncerny te zmobilizowały część 
naukowców do opracowania i rozpowszechniania sceptycznych opinii na 
temat zmian klimatu. Niektórzy naukowcy mieli już doświadczenie w 
zbliżonej materii, pracując dla przemysłu w celu zasiania wątpliwości 
dotyczących naukowych dowodów na temat kurczącej się pokrywy 
ozonowej, czy na zlecenie przemysłu tytoniowego w celu obalenia 
argumentu, iż dym papierosowy powoduje raka (tamże: 41). Owa „krucjata” 
rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieją bardzo silne 
powiązania między przemysłem a konserwatywnymi politykami. W obliczu 
jednoczesnych zmian sytuacji międzynarodowej związanych z upadkiem 
Związku Radzieckiego i zmian systemowych w krajach Europy Wschodniej 
na początku lat 90-tych XX wieku, głoszono publicznie tezę o zastąpieniu 
„czerwonego zagrożenia” przez „zielone zagrożenie” (Dunlap i McCright, 2011). 



240  Z.W. Kundzewicz i in. 

Miller i Dinan (2015) opisują, jak w tym czasie korporacyjni aktorzy, również 
na arenie międzynarodowej, połączyli siły w celu ochrony swoich interesów. 
Co ciekawe, wewnętrzna analiza naukowa zlecona przez międzynarodową 
grupę lobbystów a przeprowadzona przez podmiot zorganizowany jako 
Globalna Koalicja Klimatyczna, uznała realne niebezpieczeństwo zmian 
klimatu i słabość naukową teorii głoszonych przez sceptyków, które nie są 
w stanie dostarczyć przekonujących argumentów przeczących roli 
atmosferycznego stężenia gazów cieplarnianych w zmianach klimatycznych. 
Wobec wniosków tożsamych z konkluzjami międzynarodowego środowiska 
naukowego, aktorzy korporacyjni większy nacisk położyli na rozwijanie 
strategii, które przynajmniej w skali krajowej byłyby opłacalne politycznie i 
stąd zaczęli wspierać finansowo wywodzące się z konserwatywnych kręgów 
grupy ekspertów, którzy mogliby nadal dostarczać negujące informacje o 
zmianach klimatu, ich interpretacji i skutkach (tamże). Ostatecznie, 
negowanie zmian klimatu rozprzestrzeniło się na arenie międzynarodowej i 
w wielu przypadkach (także w Polsce) jest silnie powiązane z podmiotami 
działającymi w USA (Harkison, 2009). 

Wśród różnych aktorów uczestniczących w „mechanizmie negowania 
zmian klimatu”, Dunlap i McCright (2011), obok wspomnianych już 
sceptycznych naukowców, polityków i przedstawicieli koncernów paliw 
kopalnych, wymieniają również m.in.: konserwatywne think-tanki, 
klimatycznych blogerów-amatorów i samozwańczych ekspertów, firmy PR i 
konserwatywne media. Jak zauważają, wysiłki tego „mechanizmu” oraz 
„zorganizowanej kampanii dezinformacyjnej” koncentrują się nie na 
negowaniu celu łagodzenia zmian klimatu per se, ale bezpośrednio na 
potrzebie podejmowaniu takich kroków (tamże). Dlatego też, główną 
taktyką stosowaną przez sceptyków jest podważanie zgodności naukowej na 
temat antropocentrycznych przyczyn globalnego ocieplenia poprzez 
„stwarzanie niepewności” (Dunlap, 2013). W tym celu wykorzystywane są 
zróżnicowane strategie takie jak: wyrywanie informacji z kontekstu (Moser, 
2010); identyfikacja spisków; wykorzystanie fałszywych ekspertów w 
połączeniu z jednoczesnym oczernianiem uznanych autorytetów 
(naukowców); stwarzanie niemożliwych oczekiwań co do wyników badań 
naukowych; wykorzystywanie błędnych interpretacji i błędów logicznych 
(Diethlem i McKee, 2009); odrzucanie danych; lekceważenie trendów; 
skupianie się na fluktuacjach i wybiórczych informacjach: pokazywanie 
jedynie dowodów popierających wybraną tezę, ignorując lub odrzucając 
sprzeczne z tezą (Lewandowsky i in., 2015, OpenMind, 2016). Jako ilustrację 
takich działań można podać przykład wątpliwości rozprzestrzenianych w 
domenie publicznej, dotyczących faktu, że globalne ocieplenie nie jest 
monotoniczne. Uwypuklono pozorne „powstrzymanie” ocieplenia w latach 
1998-2012, kiedy średni wzrost temperatury był wolniejszy niż w okresie 
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wcześniejszym (nota bene, ostatnio przeprowadzona interpretacja 
dotycząca praktyki obserwacji rzuca nowe światło na tę kwestię, por. Karl i 
in., 2015). Wreszcie, niektórzy korporacyjni aktorzy związani z domeną 
paliw kopalnych przyjęli strategię, w myśl której nie odrzucają 
jednoznacznie konsensusu w sprawie antropogenicznej zmiany klimatu, 
jednakże wychwytują wybrane aspekty w celu zmiany kontekstu i 
umożliwienia czerpania stałego zysku ekonomicznego (Miller i Dinan, 
2015). 

Sceptycy klimatyczni w sposób pośredni i bezpośredni adresują 
omówione taktyki i strategie do zróżnicowanych grup odbiorców i 
wywierają na nich rozmaity wpływ. Trudno jest określić ścisłe granice, gdzie 
zaczyna się i kończy działalność jednego aktora lub grupy aktorów, jaki 
wpływ wywierają i jak ich postrzega opinia publiczna. Działania 
zaangażowanych aktorów są współzależne, często nakładają się na siebie i 
wzajemnie wzmacniają (zob. Dunlap i McCright, 2011). Chociaż warunki 
wstępne, mechanizmy i procesy prowadzące do sceptycyzmu mogą znacząco 
różnić się między autorami sceptycznych informacji i adresatami tychże 
informacji, struktury te można określić jako sprzężenie zwrotne istniejące 
na wielu poziomach (Lewandowsky i in., 2015; Miller i Dinan, 2015; Moser i 
Dilling, 2011; Norgaard, 2011). W celu uchwycenia struktury systemu, 
poniżej przedstawiono czynniki objaśniające sceptyczne postawy jednostek 
i zależności określające rolę różnych aktorów w szerszym kontekście 
społeczno-gospodarczym.  

Jak zauważyli Tranter i Booth (2015), pomimo przytłaczających 
dowodów naukowych związanych ze zmianami klimatycznymi, wciąż 
utrzymuje się sceptycyzm klimatyczny, a w wielu krajach liczba 
klimatycznych sceptyków zdaje się nawet rosnąć. Autorzy dokonali analizy 
czynników zwiększających prawdopodobieństwo sceptycyzmu 
klimatycznego jednostki, stwierdzając, że mężczyźni są bardziej podatni na 
sceptycyzm niż kobiety. Takie czynniki jak brak zaufania do rządu, brak 
troski o kwestie związane ze środowiskiem, wielkość krajowych emisji 
gazów cieplarnianych na głowę mieszkańca, a także poglądy polityczne 
(konserwatywne) również wg nich pozytywnie korelują ze sceptycyzmem. 
Jednak ostatni z wymienionych czynników może być mylący, co 
potwierdzają badania Nawrotzkiego (2012). Sugerują one, że szersza 
charakterystyka na poziomie państwowym (np. historyczny rozwój 
gospodarczo-społeczny) może być bardziej decydująca dla wyjaśnienia 
postaw prośrodowiskowych, niż uproszczony podział między 
konserwatystami a liberałami. Moser (2010) próbując wyjaśnić dlaczego 
ludzie mają tendencję do negowania zmian klimatu, wyróżnia trzy wymiary: 
poznawczy, afektywny i behawioralny. Pierwszy skupia się na tym, w jaki 
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sposób ludzie rozumieją i przetwarzają kwestie związane ze zmianami 
klimatycznymi, drugi odzwierciedla reakcję emocjonalną na informacje i 
wiedzę na temat zmian klimatu (np. konkretne obawy lub niepokoje), a 
ostatni przejawia się konkretną aktywnością, taką jak zachowanie 
zwyczajowe lub działanie polityczne. Norgaard (2011) definiuje negację 
zmian klimatycznych przez jednostkę jako „aktywny opór” wobec 
niepokojących informacji mogących wywoływać uczucie strachu, poczucie 
winy lub bezsilności. Na poziomie jednostki wyjaśnia ona taką reakcję jako 
skomplikowany proces psychologicznego tworzenia konkretnych emocji, co 
na poziomie społecznym prowadzi do wspólnie zorganizowanych wzorców 
myślenia i rozumienia. Ostatecznie, wzorce te prowadzą do szeroko 
rozumianych norm kulturowych znajdujących następnie odzwierciedlenie w 
stosunkach polityczno-gospodarczych (tamże). Relacje te mogą z kolei być 
rozumiane jako domena publiczna zdominowana przez podmioty publiczne 
(np. polityków czy naukowców), wśród których można znaleźć wielu 
sceptyków rozpowszechniających pogląd negujący zmiany klimatyczne. 

Chociaż domena publiczna nie jest czystym odzwierciedleniem 
organizacji i zbiorowego myślenia społeczeństwa, jest przez nią w znacznej 
mierze kształtowana, a sfera polityczna wymaga wsparcia społecznego. Jak 
zauważa Moser (2010), niezależnie od tego, ile zostanie podpisanych 
międzynarodowych porozumień w sprawie przeciwdziałania zmianom 
klimatycznych i jakie krajowe środki czy strategie zostaną podjęte w celu 
realizacji ambitnych celów w zakresie polityki klimatycznej, każdy polityk, 
który chciałby je wdrożyć, potrzebuje politycznego wsparcia i 
zaangażowania publicznego. Jednak, jednocześnie, domena publiczna 
wpływa na to, jak szerokie społeczeństwo postrzega kwestie związane ze 
zmianą klimatu. Publicznie wyrażane sceptyczne komunikaty polityków 
mają duży wpływ na reakcję ludzi na zmiany klimatyczne i narrację używaną 
do uzasadnienia sceptycznych poglądów czy bezczynności (Moser, 2010; 
Norgaard, 2011). Literatura międzynarodowa skutecznie wskazuje, że 
fałszywe wypowiedzi decydentów, którzy nie uznają dowodów naukowych, 
mogą wywołać znaczące, negatywne konsekwencje społeczne (Diethlem i 
McKee, 2009). Niemniej, opinia publiczna pozyskuje wiedzę naukową na 
temat zmian klimatu głównie z mediów, które często nie dostarczają 
rzetelnych informacji, a podpierają się materiałami PR-owymi czy 
oficjalnymi wypowiedziami polityków. Media ukierunkowane są w 
większości na strategiczne kampanie komunikacyjne, często pozbawione 
krytycznej oceny (Miller i Dinan, 2015), a o ile sceptyczne wypowiedzi 
polityków niekoniecznie są biernie odtwarzane przez media, to i tak sama 
ich obecność w dyskursie publicznym bezpośrednio lub pośrednio wpływa 
na proces powstawania sceptycyzmu klimatycznego (Dunlap i McCright, 
2011; Norgaard, 2011). Zwłaszcza w przypadku mediów konserwatywnych, 
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podmioty zewnętrzne nie muszą wywierać dodatkowego nacisku na 
dziennikarzy (zob. Dunlap i McCright, 2011). Z kolei dziennikarze nie 
pracujący dla mediów konserwatywnych, często chcąc przedstawić 
„wyważone” informacje, sięgają po argument rzekomego braku konsensusu 
naukowego odnośnie do zmian klimatu, bądź bezpośrednio zapraszają do 
dyskusji sceptyków klimatycznych ze środowiska naukowego. W ten sposób, 
nie tylko dodatkowo wzmacniają przesłanie o braku naukowego 
porozumienia w sprawie antropogenicznych przyczyn globalnego 
ocieplenia, ale również stawiają ten pogląd jako równowartościowy z 
samym globalnym ociepleniem. Samo środowisko naukowe uznające 
antropogeniczne przyczyny globalnego ocieplenia również odczuwa 
negatywny wpływ działalności sceptycznych naukowców (Lewandowsky i 
in., 2015), a ci z kolei uznają, że ich teorie zaprzeczające konsensusowi 
naukowemu stanowią intelektualne męstwo stojące w opozycji do 
politycznej poprawności i naukowego głównego nurtu (Diethlem i McKee, 
2009). Jak zauważają Dunlap i McCright (2011), w wielu przypadkach 
naukowcy prezentujący sceptyczny pogląd odnośnie do zmian 
klimatycznych są silnie powiązani z sektorem paliw kopalnych. 

Jak wspomniano wcześniej, rola przemysłu paliw kopalnych w tworzeniu 
narracji negującej konsensus wobec zmian klimatu jest znacząca, a lobby 
paliw kopalnych skutecznie zdominowało przepływ informacji związanych 
z ochroną środowiska w krajowych i międzynarodowych sieciach 
decydentów (zob. też Miller i Dinan, 2015). W tym kontekście istotne jest w 
jaki sposób aktorzy korporacyjni wzmacniają status quo, co znajduje 
odzwierciedlenie we wspomnianym wyżej podejściu Norgaard (2011), 
odnoszącym się do tworzenia określonych relacji polityczno-
ekonomicznych. Zauważa ona, że negowanie zmian klimatu było od 
początku stymulowane przez przemysł paliw kopalnych funkcjonujący w 
kapitalistycznych systemach zachodnich. Stąd, jakakolwiek państwowa 
regulacja dotycząca ochrony środowiska interpretowana była (i jest) jako 
zagrożenie interwencją w wolny rynek i w zasadę leseferystycznego 
indywidualizmu, charakterystyczne dla systemów kapitalistycznych 
(Dunlap i McCright, 2011). Ponadto, przemysł paliwowy często stara się 
tworzyć warunki, w których każde działanie przeciwdziałające zmianom 
klimatu może zostać określone jako zbyt kosztowne w sensie ekonomicznym 
i politycznym (Miller i Dinan, 2015). Biorąc pod uwagę charakter 
społeczeństw nastawionych na konsumpcję i silnie zakorzenionych w 
kapitalizmie z przemysłem zasilanym paliwami kopalnymi, internalizacja 
złożonej wiedzy o zmianie klimatu na poziomie jednostki jest ogromnym 
wyzwaniem poznawczym. Jest to tym trudniejsze, jeśli miałoby skutkować 
zmianami zachowania w życiu codziennym, uwzględniając ograniczenie 
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konsumpcji niektórych dóbr i usług. Dlatego też jednostkom łatwiej jest 
odrzucać i negować informacje o antropogenicznych czynnikach zmian 
klimatu (Moser, 2010). Co więcej, we współczesnych społeczeństwach 
ignorancja wobec zmian klimatu może być uznawana jako wartość sama w 
sobie (tamże), która, podobnie jak w przypadku naukowców, rozumiana jest 
jako posiadanie niezależnego, alternatywnego poglądu sprzeciwiającego się 
dominującemu nurtowi. W tym sensie, można by się spodziewać, że w kraju, 
gdzie instytucje i relacje społeczne pozostają pod silnym wpływem 
kolektywizmu wynikającego ze spuścizny komunistycznej, 
prośrodowiskowe postawy będą dominować nad zindywidualizowanym 
kapitalistycznym nastawieniem. Ta teza nie odnosi się jednak do Polski 
(Nawrotzki, 2012).  

Po zaprezentowaniu różnorodnych koncepcji tłumaczących 
zaprzeczanie zmianom klimatu oraz roli różnych aktorów sceptycyzmu 
klimatycznego, w dalszej kolejności omówione zostaną przykłady 
sceptycyzmu w Polsce i w Norwegii, przedstawione wyniki badań opinii 
publicznej, obecność materiałów o zmianach klimatu w mediach i ich 
przesłanie, przykłady sceptycznych stanowisk i wypowiedzi różnych 
aktorów ze sfery publicznej (głównie polityków i naukowców) oraz wpływ 
przemysłu paliw kopalnych na ich kształtowanie. Biorąc pod uwagę, że 
większość działań lobbystycznych odbywa się za zamkniętymi drzwiami, 
ostatnia wspomniana kwestia uwzględnia przykłady stanowisk mediów, 
polityków i samozwańczych ekspertów dotyczących spraw energetyki, 
którzy mówią „ustami przemysłu paliw kopalnych”.  

 
 

15.4. Opinia publiczna  
 
Pomimo tego, że różnice wyników badań opinii publicznej na temat zmiany 
klimatu mogą wynikać z różnych okresów ich przeprowadzania, cały czas 
stanowią one rzetelne źródło wiedzy o obecności sceptyków klimatycznych 
w społeczeństwie. Spośród wyników badań opinii publicznej znanych 
autorom niniejszego rozdziału, brakuje badań porównujących opinię 
publiczną w Polsce i w Norwegii w odniesieniu do zmian klimatu. Niemniej 
jednak dostępne są prace uwzględniające jedno z tych państw (Polskę lub 
Norwegię), najczęściej na tle grupy innych krajów.  

Sondaże wskazują, że znaczącą część społeczeństwa polskiego i 
norweskiego można uznać za sceptyków klimatycznych. Badania 
przeprowadzone przez Trantera i Bootha (2015) w 14 rozwiniętych 
przemysłowo krajach wskazują, że 15 % respondentów w Norwegii nie 
uważa, by zwiększone poziomy CO2 skutkowały globalnym ociepleniem. 
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Zaledwie w jednym z badanych krajów – w Australii – liczba ta była wyższa 
(17%).  

Polacy mają na ogół świadomość zmiany klimatu, ale nie uznają tego 
problemu jako szczególnie ważny. W rzeczywistości, wydaje się, że wielu z 
nich wierzy, że lekarstwo (przeciwdziałanie zmianom klimatu) może być dla 
Polski gorsze niż choroba (zmiany klimatu same w sobie) (zob. Kundzewicz 
i in., 2015).  

Międzynarodowe badania sondażowe pokazują Polskę jako dość 
nietypowy kraj w skali Unii Europejskiej ze względu na niższy poziom obaw 
związanych ze zmianami klimatu. W oparciu o sondaż z 2015 roku, 
przeprowadzony w 40 krajach przez centrum Pew z Waszyngtonu, zaledwie 
19 % Polaków uznawało zmianę klimatu jako bardzo poważny problem, a 
więc znacznie mniej niż w pozostałych państwach UE, gdzie wskaźnik ten 
mieścił się w zakresie od 41 do 56 % (Pew Research Center, 2015). 
Intrygującym jest zestawienie liczby 19 % z wynikiem 31 % z 2010 roku – 
dla Polski zanotowano bardzo wyraźny spadek w ciągu zaledwie kilku lat. 
Zaniepokojenie groźbą obecnych zmian klimatu wyrażało 28 % 
respondentów (dla porównania w UE 48-66 %). Ponadto, zaledwie 66 % 
Polaków zdawało sobie sprawę z tego, że globalne ocieplenie przynosi 
szkody wielu ludziom w innych rejonach świata już teraz, a będzie 
przynosiło jeszcze większe w przyszłości. Odpowiedni wynik w innych 
badanych krajach UE jest wyższy i waha się 70-90 % ludności (tamże).  

Również inny sondaż wskazał na niższy poziom zaniepokojenia w Polsce 
zmianami klimatu w porównaniu z krajami europejskimi (Kundzewicz i 
Matczak, 2012). Według badań Eurobarometru (2014), w 2014 roku jedynie 
11 % Polaków uważało, że zmiana klimatu to najpoważniejszy problem, z 
którym świat musi się mierzyć. Jest to wartość znacznie niższa od średniej 
unijnej wynoszącej 16 % (dla porównania: zakres dla poszczególnych 
państw UE wynosił 6-39 %). Odpowiadając na pytanie „Jak poważnym 
problemem jest obecnie zmiana klimatu?”, Polacy uzyskali średnią 7,0, czyli 
nieco poniżej średniej UE (poziom 7,3), gdzie na skali od 1 do 10, 1 
wskazywało „w ogóle nie ma problemu”, a 10 oznaczało „istnieje niezwykle 
poważny problem”.  

Badania opinii publicznej dostarczają świadectwa na to, że Polacy 
cechują się niższym poziomem przekonania, iż zmiana klimatu jest głównie 
wynikiem działalności człowieka. Według badania globalnych trendów w 
roku 2014, przeprowadzonego przez Ipsos-Mori (2014) w 20 krajach, 
zaledwie 68 % ankietowanych w Polsce zgodziło się ze stwierdzeniem, że 
„zmiana klimatu, którą obserwujemy jest w dużej mierze efektem ludzkiej 
aktywności”. Natomiast blisko połowa Polaków (47 %) zgodziła się ze 
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stwierdzeniem, że „zmiana klimatu (…) była zjawiskiem naturalnym, które 
zdarza się od czasu do czasu”.  

Powyższe wyniki są zgodne z badaniem przeprowadzonym przez 
Ośrodek Badania Opinii Publicznej w Polsce w 2016 roku. Według tego 
badania, 44 % Polaków zgadza się, że postępująca zmiana klimatu jest 
wyrazem zjawiska cyklicznego – zimniejsze okresy poprzedzają cieplejsze. 
Zdanie to jest kwestionowane przez 43 % Polaków. Taki, niemal równy 
podział, może być wyjaśniony interpretacją stanowiska nauki na wpływ 
człowieka na zmianę klimatu. Mimo, że niemal połowa Polaków (49 %) 
uznaje, że środowisko naukowe zgadza się co do antropogeniczych 
czynników zmiany klimatu, to wysoki odsetek badanych (40 %) uważa, że 
naukowcy są podzieleni co do dowodów naukowych na ten temat. Ponadto, 
42 % Polaków uważa zmianę klimatu jako dochodowy interes – pewne 
grupy interesu zarabiają spore pieniądze na uruchamianiu odczuć strachu i 
poczucia winy wynikającego z przyczyniania się do zmian klimatu (Feliksiak, 
2016).  

W Norwegii, bardziej niż w Polsce, widoczne są znaki ostrzegawcze 
związane ze zmianą klimatu – cofające się lodowce (odkrywające relikty z 
epoki kamiennej, co podchwytują dziennikarze), wzrost temperatury 
Arktyki (np. znaczne ocieplenie archipelagu Svalbard), czy zanikanie śniegu 
w pobliżu miejsc zamieszkania. W tym kontekście wiele osób odnosi się do 
narciarstwa jako do silnego elementu kulturowego w Norwegii, a 
zauważalne braki śniegu są kwestią podnoszoną przez sportowców oraz 
przemysł rekreacyjny i turystyczny. Jednocześnie, nowe, obce gatunki fauny 
dokonują inwazji na lokalne ekosystemy. Przykładem są ślimaki iberyjskie 
(uciążliwy szkodnik w ogrodach) i kleszcze (atakujące myśliwych i turystów 
pieszych). Łagodne zimy i wzrost intensywnych opadów deszczu są 
powszechnie łączone z osunięciami skał i ziemi oraz powodziami, których 
obecność nasiliła się w ostatnich latach. Norwedzy zdają się więc być 
bardziej świadomi zmian i wahań klimatu, co wynika z ich tradycyjnie 
rozumianej silnej więzi z naturą (zob. też Daugstad, 2008; Norgaard, 2011; 
Vorkin i Riese, 2001). 

 
 

15.5. Sceptycy klimatyczni w przestrzeni publicznej 
 
Obecność informacji i materiałów dotyczących zmian klimatu w polskich 
mediach jest bardzo niska. Kundzewicz i in. (2017) dokonali analizy mediów 
w odniesieniu do Piątego Raportu (AR5) opracowanego przez 
Międzyrządowy Panel do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Uważa się, że AR5 był 
najistotniejszym raportem od początku istnienia IPCC, czyli od roku 1988. 
Jego waga wywodzi się w dużej mierze z aktualizacji wyników, 
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zawierających ocenę prawdopodobieństwa, że większość obserwowanego 
wzrostu średniej temperatury globalnej od lat 50-tych XX wieku była 
wynikiem czynników antropogenicznych. Stwierdzenie to zaopatrzono w 
kwantyfikator „niezwykle prawdopodobne” (czyli z prawdopodobieństwem 
większym niż 95 %) – silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Analiza 
porównawcza mediów wielu krajów europejskich pokazała, że obecność 
materiałów dotyczących IPCC jest w polskich mediach bardzo niska - liczba 
artykułów opublikowanych w trzech monitorowanych gazetach 
pochodzących z trzech stron sceny politycznej (prawicowej, lewicowej i 
centrowej) w Norwegii i w Polsce pokazuje znaczące różnice: 39 do 7 
(Kundzewicz i in., 2017). Pośród artykułów prasowych dotyczących 
raportów IPCC, sceptycy bądź argumenty sceptyczne znalazły się w 14 % 
polskiej próby i w 10 % próby norweskiej. Niemniej, wziąwszy pod uwagę 
silną historyczną obecność sceptyków w polskich mediach, zaskakującym 
jest fakt, że zaledwie jeden na siedem artykułów w polskiej próbie zawierał 
motyw sceptycyzmu („Naukowcy i politycy z głową w chmurach”, 
Rzeczpospolita, 28 września 2013). 

Wyniki te wymagają jednak dodatkowego omówienia i rozwinięcia. 
Międzynarodowe badania porównawcze mające na celu zbadanie zasięgu 
raportów IPCC w prasie, przeprowadzone w 22 krajach i obejmujące analizę 
treści dwóch wysokonakładowych gazet (po jednej reprezentującej 
prawicowy i lewicowy światopogląd), wykazują znaczny zasięg raportów 
IPCC w większości badanych krajów. W tymże zestawieniu Polska zajęła 
drugie miejsce od końca, przed Egiptem (Kunelius i in., 2016). Z kolei, analiza 
artykułów opublikowanych od września 2013 do lutego 2014 w tygodnikach 
lub w miesięcznikach pokazała, że spośród 22 artykułów aż połowa (11) 
była sceptyczna (Kundzewicz i in., 2017). Co więcej, w niektórych artykułach 
globalnie uznane wyniki pochodzące od IPCC były przeciwstawiane wątłym 
konkluzjom NIPCC (Pozarządowy Międzynarodowy Panel do spraw Zmian 
Klimatu). Stworzono zatem wrażenie dyskusji pomiędzy dwoma grupami 
badaczy podobnego kalibru, a niektóre artykuły prasowe przedstawiały 
przesłania NIPCC jako dobrze reprezentujące rzeczywistość. Pokazuje to, że 
wielu sceptykom klimatycznym w Polsce udało się bardzo głośno wyrażać 
swoją krytyczną opinię na temat IPCC, a poglądy te funkcjonowały w 
mediach szerząc wygodne kłamstwa w kraju, gdzie niewygodna prawda 
(zob. Gore, 2006) jest zdecydowanie bardzo niewygodna.  

W porównaniu do polskich, norweskie media prezentują odmienny 
stosunek wobec rezultatów IPCC. Panel IPCC był uznawany w Norwegii za 
wysoce wiarygodny, a grupy takie jak „klimarealistene” - współpracująca z 
Heartland Institute w Stanach Zjednoczonych, który to instytut wydał i 
promował raport NIPCC, nie były traktowane poważnie w mediach. Sytuację 
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tę może wyjaśnić fakt, iż zdecydowana większość dziennikarzy norweskich 
miała dobre rozeznanie w sytuacji klimatycznej, nie podlegała zewnętrznym 
wpływom i propagowała rzetelne informacje wśród kolegów. Warte 
odnotowania jest również to, iż sceptycy klimatyczni pozostali aktywni w 
przestrzeni internetowej, gdzie artykuły dotyczące zmian klimatycznych 
prezentowane w portalu specjalizującym się w kwestiach naukowych 
(www.forskning.no) zostały zaatakowane przez zmasowany trolling w 
komentarzach, co skłoniło administratorów strony internetowej do 
usunięcia możliwości komentowania. Również tradycyjne media były 
zasypywane dużą ilością sceptycznych wiadomości i komentarzy, które 
jednak uznano za niewiarygodne i irracjonalne, a w efekcie je zignorowano.  

Inne badanie porównywało wieczorne serwisy informacyjne w 
najpopularniejszych stacjach telewizyjnych w Polsce i w Norwegii, od dnia 
przed do dnia po przyjęciu każdego z trzech sprawozdań grup roboczych 
IPCC. Jest to miarodajne porównanie ze względu na duże znaczenie telewizji 
w rozpowszechnianiu wiadomości odnośnie do zmian klimatu. Ponownie, w 
Polsce, w porównaniu do Norwegii, przekaz informacji na ten temat różnił 
się skalą. O ile w Norwegii NRK Dagsrevyen o godzinie 19:00 przedstawił 
cztery raporty informacyjne (Painter, 2015), to Wiadomości TVP o 19:30 i 
Fakty TVN o 19:00 nie przedstawiły żadnego. 

Niski poziom zaniepokojenia zmianami klimatu i większa obecność 
sceptyków wśród ogółu ludności w Polsce mogą częściowo odzwierciedlać 
wpływ niektórych polityków, partii politycznych oraz sceptycznych 
naukowców obecnych w mediach. Jednymi z niewielu kwestii, co do których 
zasadniczo zgadza się większość partii na polskiej scenie politycznej - Prawo 
i Sprawiedliwość (PiS), Platforma Obywatelska (PO), Solidarna Polska, 
Wolność (KORWiN) - są: stanowisko w kwestii wspierania energetyki 
opartej na węglu, bagatelizowanie zmian klimatu, a także krytyka ambitnej 
polityki klimatycznej UE (Marcinkiewicz i Tosun, 2015). 

Sytuacja w Norwegii jest zgoła odmienna, a większość polityków wyraża 
zaniepokojenie zmianami klimatycznymi. Niemniej, zdarzają się również 
politycy, którzy w mediach wyrażają wątpliwości co do antropogenicznych 
przyczyn zmian klimatu (Siv Jensen, Frp, Aftenposten, 28.04.2015 r.). 

Skala tego zjawiska, jeśli chodzi o polityków polskich, jest zdecydowanie 
większa. W roku 2011, ówczesny komisarz UE ds. budżetu Janusz 
Lewandowski zaskoczył europejskich kolegów, mówiąc polskim gazetom, 
że „teza, że energetyka węglowa jest główną przyczyną globalnego 
ocieplenia jest bardzo wątpliwa (…). Co więcej, coraz częściej pojawia się 
znak zapytania o „globalne ocieplenie” jako takie”5. Kilku innych czołowych 

                                                                 
5 http://www.euractiv.com/section/public-affairs/news/poland-s-eu-commissioner-in-
surprise-climate-denial-move/ 
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polityków w Polsce z różnych partii podobnie głosiło publicznie swoje 
sceptyczne poglądy, nie tylko dotyczące polityki klimatycznej, ale także 
ustaleń naukowych na temat zmian klimatu. Lider partii rządzącej w czasie 
tworzenia niniejszego rozdziału (PiS), Jarosław Kaczyński, który był w tym 
czasie najważniejszym decydentem w państwie (pozostając szeregowym 
posłem i nie pełniąc oficjalnie żadnej ważnej funkcji publicznej), znany jest 
ze sceptycznych poglądów na temat zmian klimatycznych. Wyraził m.in. 
opinię, że „nie ma dowodów na to, że emisje CO2 odgrywają jakąkolwiek rolę 
w zmianach klimatu, a jest wiele dowodów na to, że nie odgrywają żadnej 
roli”6. 

Zbigniew Ziobro lider partii „Solidarna Polska”, w czasie pisania 
niniejszego rozdziału Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, 
powiedział (żartobliwie?), że „pijemy napoje gazowane dwutlenkiem węgla 
więc nie może on być szkodliwy”7. Polityk ten jest zagorzałym krytykiem 
polityki klimatycznej i autorem artykułu zawierającego fałszywe 
stwierdzenia i półprawdy o klimacie8. Jan Szyszko, profesor nauk leśnych i 
obecny Minister Środowiska, stwierdził, że „dwutlenek węgla emitowany w 
Polsce jest gazem życia dla żywych zespołów przyrodniczych, by stawały się 
coraz lepsze”9. Co więcej, opowiadał się on zdecydowanie, również na arenie 
międzynarodowej, za uznaniem działań związanych z sektorem leśnictwa 
jako mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jest to 
jednak krytykowane przez ekspertów jako przerysowane i daleko 
niewystarczające (Szulecka, 2016).  

Janusz Korwin-Mikke, lider małej partii i kilkakrotny kandydat w 
wyborach prezydenckich, jako europarlamentarzysta, wygłosił podczas 
sesji Parlamentu Europejskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. bardzo osobliwe 
i sceptyczne przemówienie, w którym zaproponował ściganie naukowców 
badających zmiany klimatu za ich „szaleństwo”10. W swoim wystąpieniu 
Korwin-Mikke powiedział między innymi, że „koszty energii (…) są 
generowane przez UE - dzięki walce z globalnym ociepleniem” i że „kraje 
okupowane przez UE zapłaciły ogromną cenę”. Powiedział też: „Globalne 
ocieplenie - jeśli jest prawdziwe - nie jest antropogeniczne. To są brednie. 
Ale to jest instrument, aby osiągnąć konkretny cel: zerowy wzrost 
gospodarczy. I ten cel – tajne marzenie niektórych osób siedzących wśród 
nas [tzn. na sali posiedzeń Parlamentu Europejskiego] – został osiągnięty. 

                                                                 
6 http://www.newsweek.pl/polska/co2-nie-ma-znaczenia-dla-klimatu--kaczynski-na-
slasku,89656,1,1.html 
7 Rzeczpospolita, 14 kwietnia 2014. 
8 Rzeczpospolita, 14 kwietnia 2014. 
9 http://www.klimatycznabzduraroku.pl/gaz-zycia 
10 https://www.youtube.com/watch?v=AjMQYE6Qp-k 
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Wydano i zmarnowano 2 biliony euro. To jest zbrodnia.” Korwin-Mikke, 
który słynie ze skandalizujących wypowiedzi, wygłaszał więc w 
Parlamencie Europejskim tzw. prawdy objawione, nieudokumentowane 
faktami, a oparte na teoriach spiskowych. Z wielką pewnością siebie 
wyrażał spostrzeżenia odnoszące się do obszarów wiedzy spoza swoich 
kompetencji, takich jak klimatologia, psychologia, ekonomia, polityka i 
prawo. 

Aby pokazać światu, że Polska nie jest „czarną owcą” wspólnoty 
międzynarodowej, rząd polski zorganizował dwie Konferencje Stron 
Konwencji Ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP UNFCCC): COP 14 w 2008 r. w Poznaniu i COP 19 w 2013 r. w 
Warszawie. Poznański szczyt klimatyczny był pierwszą dużą konferencją 
pod auspicjami ONZ, która odbyła się w Polsce. Również konferencja 
warszawska, COP 19, wzbudziła znaczne zainteresowanie w kraju i za 
granicą, ale w jej tle pojawiły się pewne osobliwe zdarzenia. Marcin Korolec, 
który otworzył konferencję COP 19 jako Minister Środowiska i pełnił 
obowiązki prezydenta konferencji, został zdymisjonowany przez 
ówczesnego Premiera, Donalda Tuska, ze stanowiska ministerialnego 
podczas trwania konferencji, ku zaskoczeniu i zakłopotaniu wielu tysięcy jej 
uczestników. Równolegle z COP 19, zorganizowano również w 
Ministerstwie Gospodarki „szczyt węglowy”. Organizacja Greenpeace 
wykorzystała możliwość pokazania się w czasie konferencji 
przeprowadzając happening z dużymi, dobrze widocznymi banerami w 
języku polskim i angielskim: „Kto rządzi Polską? Przemysł węglowy, czy 
społeczeństwo?”11, które pierwszego dnia konferencji umieszczono na 
budynku Ministerstwa Gospodarki. Dodatkowo Polska została nagrodzona 
„Skamieliną Dnia” przyznaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne 
działające w ramach Sieci Działań na rzecz Klimatu (Climate Action 
Network)12. Ta nagroda (a raczej antynagroda) była przyznawana każdego 
dnia trwania konferencji COP krajowi, którego działania blokowały postęp 
negocjacji. Premier Donald Tusk, przemawiający podczas otwarcia COP 19, 
oprócz oświadczeń w duchu Konwencji Klimatycznej, podkreślił ważną rolę 
węgla w rozwoju gospodarczym Polski i nie wspomniał o zasadniczej roli 
energii ze źródeł odnawialnych w ograniczaniu zmian klimatu. Można to 
interpretować jako polską mantrę - odnawialne źródła energii zmniejszają 
zatrudnienie w konwencjonalnym sektorze energetycznym. W nieco innym 
tonie, na początku 2014 r., Tusk, jeszcze jako Premier RP, wybrany w tym 
samym roku na przewodniczącego Rady Europejskiej, zaprezentował ideę 

                                                                 
11 http://greenpeace.natemat.pl/82363,kto-rzadzi-polska-przemysl-weglowy-czy-obywatele 
12 http://www.climatenetwork.org/fossil-of-the-day/poland%E2%80%99s-blind-addiction-
coal-earns-them-fossil 
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Europejskiej Unii Energetycznej. Głównym przesłaniem tego pomysłu było 
jednak zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej, masowo importujących ropę i gaz, 
głównie z Federacji Rosyjskiej. Pomysł ten wynikał głównie z przerwania 
dostaw gazu z Rosji na Ukrainę, połączonego z aneksją Krymu, co było 
wydarzeniem wyraźnie skupiającym uwagę międzynarodowej społeczności 
(Ellenbeck i in., 2015). 

W przypadku przestrzeni naukowej, polskie media przekazywały 
również nieprawdziwe informacje dostarczane przez niektórych 
sceptycznych naukowców rozpowszechniających wygodne nieprawdy. 
Opierały się one na błędnych założeniach lub polegały na niewiarygodnych 
źródłach informacji, które niekiedy ulegały pseudo-uwiarygodnieniu przez 
wzajemne cytowanie wypowiedzi innych sceptyków. Anderegg i in. (2010) 
zauważyli, że 97-98 % ankietowanych badaczy klimatu najbardziej 
aktywnie publikujących w tej dziedzinie popiera założenia 
antropogenicznej zmiany klimatu nakreślone przez IPCC i że „względna 
wiedza na temat klimatu i pozycja naukowa badaczy nieprzekonanych do 
antropogenicznych zmian klimatu są znacznie mniejsze niż w przypadku 
przekonanych naukowców”. Benestad i in. (2016) postanowili przyjrzeć się 
pozostałym 2-3 % opublikowanych artykułów, w których odrzucono 
antropogeniczne zmiany klimatu. Stwierdzili błędy metodyczne oraz wiele 
innych typowych i systematycznych błędów, takich jak: brak informacji 
kontekstowych; ignorowanie informacji nie pasujących do wniosków (np. 
nieuwzględnienie istotnych prac lub związanych z nimi danych 
geofizycznych); niedociągnięcia wynikające z niedostatecznej znajomości 
modelu, czy wynikające z określonych konfiguracji eksperymentów, użycie 
niewłaściwych metod statystycznych, albo oparcie się na źle zrozumianych 
lub niekompletnych podstawach fizycznych.  

Zarówno w polskich jak i w norweskich mediach, dość często występują 
naukowcy z dyscyplin innych niż klimatologia. Na temat obecnej zmiany 
klimatu wypowiadają się geolodzy, astronomowie, ekonomiści, 
inżynierowie górnictwa i energetyki, itd., niekiedy z tytułami profesorskimi. 
Zabierają głos w sprawach wykraczających poza zakres ich kompetencji. Na 
przykład, w lutym 2009, roku Komitet Nauk Geologicznych Polskiej 
Akademii Nauk ogłosił stanowisko – manifest, dotyczący globalnego 
ocieplenia13. Geolodzy, świadomi wielu przeszłych zmian klimatu w historii 
Ziemi, sugerują w nim możliwość wyjaśnienia aktualnego ocieplenia przez 
analogie geologiczne. Nie ma wątpliwości, że Polska ma wielkie tradycje i 
osiągnięcia w dziedzinie nauk geologicznych, ale w kontekście bieżącej 

                                                                 
13 http://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-globalnego-ocieplenia-nie-ma-bo-tak-mowi-
komitet-nauk-geologicznych-1-69 
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zmiany klimatu stwierdzenie, że przeszłość jest kluczem do przyszłości jest 
prawdziwa tylko w ograniczonym zakresie (Milly i in., 2008, 2015). 
Podobną sytuację można zauważyć w Norwegii. Oczywiście warto szukać 
analogii z przeszłymi epokami, ale będą one niekompletne, ponieważ 
warunki nigdy nie były takie jak obecnie. Zasłużony Komitet PAN w Polsce 
złożył oświadczenie wykraczając poza swoje kompetencje. Podobnie, w 
Norwegii, zasłużeni naukowcy zasugerowali, że zmiany związane ze 
Słońcem są powodem obecnego globalnego ocieplenia. Motywację można 
zrozumieć – chęć uzyskania rozgłosu i funduszy na badania. Precyzyjną i 
wiarygodną, ale bardzo krytyczną opinię w sprawie manifestu Komitetu 
Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz porównanie z zupełnie 
odmienną, zrównoważoną, wypowiedzią Amerykańskiego Towarzystwa 
Geologicznego (GSA) można znaleźć na znakomitym blogu 
„doskonaleszare”, zajmującym się tematyką zmian klimatu14. 

Warto odnotować również nieformalną współpracę pomiędzy polskimi 
i norweskimi sceptykami klimatycznymi (przede wszystkim - Jaworowski i 
Segalstad), która zaczęła się we wczesnych latach 90-tych XX wieku, i którą 
można zaobserwować w artykule „przemyconym” do recenzowanego 
czasopisma punktowanego w bazie ISI Web of Science (Jaworowski i in., 
1992b), a także w innych publikacjach (Jaworowski i in., 1990, 1992a). 
Gigant nauk o klimacie, Hans Oeschger15, zareagował następująco: „Wielce 
się wahając, piszę odpowiedź na artykuł Jaworowskiego, który nie zasługuje 
na uwagę. Niestety, udało mu się opublikować podobne artykuły w 
czasopismach, czym wywołał znaczne zamieszanie…”. Zbigniew 
Jaworowski, profesor nauk medycznych, potrafił dotrzeć na okładki 
wpływowego polskiego tygodnika opinii Polityka. Jego sugestie stały za 
wyborem nadejścia nowej epoki lodowcowej (na gruncie teorii orbitalnej) 
jako tematu okładki Polityki 12 lipca 2003 roku, w czasie, gdy w Europie 
trwało rekordowo upalne lato. Tytuł tematu z okładki brzmiał: „Naukowcy 
ostrzegają przed ogromnym ochłodzeniem”, ale użycie liczby mnogiej w 
tytule było zdecydowanie przesadzone – materiał opublikowany w 
tygodniku był przygotowany tylko przez jednego naukowca, w dodatku nie 
z zakresu klimatologii, tylko medycyny. Przykład promocji sceptycyzmu, za 
którym stał ponownie ten sam człowiek, znalazł się w innym numerze 
Polityki, 2 kwietnia 2008 roku, kiedy okładkę tygodnika okrasił tytuł: 
„Będzie zimniej. Czy globalne ocieplenie to tylko biznesowa sztuczka?”. 
Profesor Jaworowski i inni sceptyczni naukowcy byli kluczowymi gośćmi 
podczas sesji komisji w polskim Parlamencie (zob. Kundzewicz, 2013).  

                                                                 
14 http://doskonaleszare.blox.pl/2009 /02/Ignorancja-Komitetu-Nauk-Geologicznych-
PAN.html 
15 http://www.somesnarksareboojums.com/blog/?p=12 
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Naukowe informacje na temat zmian klimatu można znaleźć na dwóch 
portalach internetowych: na blogu „doskonaleszare”16 i „naukaoklimacie”17. 
Redaktorzy pracujący w tej drugiej platformie internetowej regularnie 
przyznają nagrody za największą klimatyczną bzdurę roku.  

 
 

15.6. Media w Polsce i w Norwegii: traktowanie sprawy paliw 
kopalnych 
 
W przeciwieństwie do zagadnienia zmian klimatu i całościowego spojrzenia 
na powiązanie węgiel-klimat, kwestie dotyczące węgla w kontekście spraw 
społeczno-ekonomicznych, zdrowia i regulacji międzynarodowych, zajmują 
w Polsce znaczną uwagę mediów.  

Cena węgla na światowych rynkach podlega silnym wahaniom. W chwili 
pisania niniejszego rozdziału była ona niska – odnosząc się do ceny węgla 
grzewczego CAPP (Środkowe Appalachy), czyli do najpowszechniej 
używanej ceny referencyjnej dla węgla na wschodzie USA – w dniu 28 marca 
2017 roku wynosiła ona 44,09 USD za tonę. Spadek ceny widać zwłaszcza w 
porównaniu pięcioletnim: od początku 2012 roku (gdy cena wynosiła 75 
USD) do początków 2017 roku widoczny był stały trend spadkowy ceny 
węgla18. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, rekordowo wysoka cena 
została odnotowana latem 2008 roku – wynosiła ona niemal 160 USD za tonę. 

Podczas gdy cena węgla tylko nieznacznie przekracza ćwierć wartości 
szczytowej z 2008 roku, koszt produkcji w wielu polskich kopalniach, w 
których węgiel wydobywany jest ze znacznych głębokości, przekracza 
rynkową wartość produktu. Mirosław Taras, ekspert z dużym 
doświadczeniem kierowniczym w produkcji węgla, wyraził 
zdroworozsądkowe stwierdzenie: „Głupotą jest wydobywać węgiel za 300 zł 
za tonę i sprzedawać go za 150 zł albo nawet mniej”19. Jarosław Kaczyński, 
szef partii rządzącej, zadeklarował nieco enigmatycznie, że część produkcji 
węgla może być traktowana jako „dobro nierynkowe”20. W rzeczy samej, 
polski rząd wielokrotnie interweniował by pomóc spółkom węglowym, 
których dotykały niskie ceny węgla na światowych rynkach. Wyrównywanie 
i wygładzanie cen węgla jest uznawane jako zgodne z polską racją stanu. W 
populistycznych hasłach kampanii wyborczych w 2015 roku (prezydenckiej 

                                                                 
16 http://doskonaleszare.blox.pl/html 
17 http://naukaoklimacie.pl/ 
18 http://www.infomine.com/investment/metal-prices/coal/5-year/ 
19 http://kariera.forbes.pl/miroslaw-taras-wiem-jak-zarobic-na-polskim-
weglu,artykuly,198407,1,3.html 
20 http://next.gazeta.pl/next/7,151245,20042100,6-najciekawszych-pogladow-jaroslawa-
kaczynskiego-na-tematy-gospodarcze.html 
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i parlamentarnej), zwycięska partia („Prawo i Sprawiedliwość”) 
wielokrotnie obiecywała wsparcie dla polskiego przemysłu węglowego. W 
swoim przemówieniu podczas kampanii prezydenckiej w maju 2015, 
Andrzej Duda (wówczas kandydat wspierany przez „Prawo i 
Sprawiedliwość”, obecnie Prezydent RP) podczas wizyty na Górnym Śląsku, 
gdzie w większości zlokalizowany jest przemysł wydobywczy, powiedział: 
„Nie zgadzam się na zamknięcie polskich kopalń (…). Węgiel jest naszym 
skarbem narodowym i gwarancją bezpieczeństwa narodowego”21. Po 
wyborze na urząd prezydenta, w grudniu 2015 r., jasno zaznaczył, że 
dekarbonizacja i redukcja wydobycia węgla jest herezją i działaniem na 
szkodę państwa22. Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki zadeklarował 
(10 listopada 2016): „Uratujemy węgiel dla dobra gospodarki”23. Premier 
Beata Szydło stwierdziła (2 grudnia 2016), że polski „węgiel stanie się 
synonimem rozwoju i nowoczesnych technologii”24. Bardzo wielu polityków 
nie zgadza się z wizją pozostawienia węgla pod ziemią i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii, co miałoby spowodować wzrost cen energii 
(Kundzewicz, 2013). Niemniej znaczna część społeczeństwa preferuje 
rozwój odnawialnych źródeł energii zamiast węgla (i energii nuklearnej) 
(Gwiazda i Ruszkowski, 2016; PISM, 2014). W tym kontekście wydaje się, że 
jeszcze nie wytworzyło się wystarczająco silne i wpływowe społecznie 
„zielone” lobby, które byłoby w stanie zrównoważyć wpływ i stabilną od 
wielu lat pozycję lobby energetyki węglowej (zob. Bokwa, 2007).  

W Norwegii jest wręcz odwrotnie - większość polityków podkreśla 
potrzebę „zielonej zmiany” (życia w sposób zrównoważony, przyjazny 
środowisku), jednak wciąż opowiadają się oni za dalszą eksploatacją 
podmorskich złóż ropy i gazu. Niektóre kontrowersyjne kwestie dotyczą np. 
definicji tego, gdzie zaczyna się zmarznięte morze (musi istnieć obszar 
ochronny dla tego terenu ze względu na ekosystemy i bezpieczeństwo 
działań) czy działań eksploracyjnych poza regionami opierającymi swoją 
gospodarkę na rybołówstwie i turystyce (Archipelag Lofoten, Wyspa 
Vesterålen i Senja).  

Zimą 2016/2017, w polskich mediach niezwykle często pojawiały się 
materiały na temat problemu smogu, wynikającego ze spalania niskiej 
jakości węgla i odpadów w przestarzałych piecach grzewczych (tzw. niska 
emisja) oraz z emisji spalin samochodowych. Działania te przyczyniają się 

                                                                 
21 http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/245431-duda-nie-ma-zgody-na-zamykanie-polskich-
kopaln-wegiel-to-jest-nasz-narodowy-skarb-i-gwarancja-suwerennosci-energetycznej 
22 http://www.pap.pl/aktualnosci/news,441099,prezydent-mowienie-o-dekarbonizacji-jest-
herezja-i-jest-antypanstwowe.html 
23 http://biznesalert.pl/tchorzewski-uratujemy-wegiel-z-korzyscia-dla-gospodarki-rozmowa/ 
24 http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/szydlo-polski-wegiel-bedzie-
synonimem-nowoczesnosci/ 
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do zanieczyszczenia powietrza i wpływają negatywnie na zdrowie. W 
rzeczywistości, nieefektywny ciężki przemysł z czasów komunizmu, w 
latach 90-tych XX wieku w znacznym stopniu został zmodernizowany, co w 
rezultacie przyczyniło się do poprawy jakości powietrza. Tym niemniej, 
jakość powietrza nad Polską jest ciągle znacznie gorsza niż w znakomitej 
większości państw UE (EEA, 2016). Spośród 20 krajów objętych badaniem 
Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), w 2014 roku w kategoriach stężenia 
PM10 (pyły zawieszone o cząsteczkach o wielkości 10 mikrometrów lub 
mniejsze) Polska była drugim najbardziej zanieczyszczonym krajem (za 
Bułgarią), natomiast w kategorii BaP (benzo-a-piren), Polska była 
najbardziej zanieczyszczonym krajem (EEA, 2016). Także w obszarach 
miejskich i podmiejskich koncentracja PM2,5 (pyły zawieszone o 
cząsteczkach o wielkości 2,5 mikrometrów lub mniejsze) za lata 2012-2014 
klasyfikowała Polskę na drugim miejscu najbardziej zanieczyszczonych 
krajów UE, ponownie za Bułgarią. Liczba przedwczesnych zgonów w wyniku 
nadmiaru PM2,5 we wdychanym powietrzu wyniosła 48 250 (trzeci 
najgorszy wynik na liście) (EEA, 2016). Dla porównania, w Norwegii - 1590. 
W czasie gdy media w Polsce alarmowały na temat smogu, Minister 
Środowiska, Jan Szyszko, sugerował, że przyczynę problemu smogu stanowi 
spalanie importowanego węgla, o gorszej jakości od rodzimego25. W 
niektórych regionach, jak Małopolska, wprowadzono przepisy 
antysmogowe26, polegające na tym, że w dni z nadmiernie wysokim 
stężeniem zanieczyszczeń transport publiczny jest darmowy27, aby zachęcić 
ludzi do nieużywania swoich samochodów. Świadomość konsekwencji 
zdrowotnych wzrasta także np. poprzez akcje organizowane przez Polski 
Alarm Smogowy, ruch społeczny zrzeszający lokalne alarmy smogowe z 
całego kraju, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce28. 
Istotnie, świadomość problemów związanych ze smogiem może poprawić 
ogólną świadomość powiązania węgla, klimatu i zdrowia.  

Zdecydowana większość Polaków zgodziła się na członkostwo swojego 
kraju w Unii Europejskiej podczas referendum poprzedzającego akcesję w 
2004 roku. Ciesząc się życiem we Wspólnocie, Polacy mają prawo korzystać 
z przywilejów członkostwa w UE tak samo jak obywatele pozostałych 
państw członkowskich. Jednocześnie powinni również rozumieć, że 
członkostwo w UE to nie tylko przywileje, ale również i obowiązki, a więc w 

                                                                 
25 http://wyborcza.pl/7,75398,21294744,szyszko-polski-wegiel-truje-mniej.html 
26 http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,21280068,dzis-wazny-dzien-sejmik-glosuje-
nad-uchwala-antysmogowa.html 
27 http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,21283922,kiepskie-powietrze-w-krakowie-
darmowa-komunikacja-dla-kierowcow.html 
28 http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,21275276,30-mieszkancow-nowego-targu-
umiera-co-roku-z-powodu-smogu.html 
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kontekście polityki klimatycznej i energetycznej Polska musi przestrzegać 
praw UE. Stąd głosy pochodzące ze sceny politycznej żądające renegocjacji 
europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego, uznanego za szkodliwy 
dla Polski, zdają się być bezzasadne. Społeczność międzynarodowa, jak 
choćby agencje ONZ, Unia Europejska i pojedyncze państwa członkowskie 
UE starają się zachęcić Polskę do podjęcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. 23 października 2014 roku dziennik Rzeczpospolita 
opublikował całostronicowy artykuł podpisany przez trzech ambasadorów 
wiodących państw UE w Warszawie (Ambasadora Francji – Pierra Buhlera, 
Niemiec – Rolfa Nikela i Wielkiej Brytanii – Robina Barnetta) zatytułowany 
„Zejść z niebezpiecznej drogi”. Autorzy nakreślili wizję ambitnej umowy 
globalnej, poprawiającej szanse na uniknięcie groźnego poziomu ocieplenia. 
Podzielili się pozytywnymi doświadczeniami ze swoich krajów na temat 
odwęglenia sektora energetycznego. Niemniej, w Polsce przeciwdziałanie 
zmianom klimatu jest często odbierane jako zewnętrznie narzucony 
problem polityczny (Ancygier, 2013). 

Co ciekawe, jako że większość Polaków jest wyznania rzymsko-
katolickiego, nauki Kościoła i Papieża w szczególności są zazwyczaj 
traktowane z atencją i szacunkiem. W encyklice Laudato si (Stolica 
Apostolska, 2015), Papież Franciszek poświęcił 26. paragraf potrzebie 
przeciwdziałania antropogenicznej zmianie klimatu. W Polsce natomiast, 
niektórzy dziennikarze (o nominalnie prawicowej orientacji) uznali tę 
encyklikę jako antypolską i zauważyli, że dogmat o nieomylności papieża jest 
ważny w kwestiach wiary i moralności, ale niekoniecznie w kwestii 
globalnego ocieplenia, jego przyczyn i przeciwdziałania mu (zob. dyskusję 
Lamzy, 2016).  

 
 

15.7. Podsumowanie 
 
Znacząca część społeczeństw obu porównywanych państw, Polski i 
Norwegii, może zostać uznana za sceptyków klimatycznych. Najistotniejsza 
rozpoznana różnica dotyczy postaw klasy politycznej. W Polsce, w 
odróżnieniu od Norwegii, funkcjonuje jednomyślność pomiędzy różnymi 
partiami co do kontestacji zmian klimatu i krytyki ambitnych prób 
wprowadzania polityk przeciwdziałania zmianom klimatu, uznawanych za 
nieefektywne i niekorzystne finansowo. Inaczej sytuacja wygląda w 
Norwegii, gdzie większość klasy politycznej jest przekonana co do słuszności 
przesłania IPCC.  

Niezależnie od postaw prezentowanych przez liderów politycznych, 
istnieje ogromna przestrzeń dla potrzebnego działania naukowców –  
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informowania społeczeństwa na temat zmian klimatu, ich przyczyn oraz 
konsekwencji, a także powiązania z systemem energetycznym. Istnieją 
dowody na to, że próby upowszechniania wiedzy dotyczącej zmian klimatu 
wśród szerszej publiczności sprawiają, że społeczeństwo bardziej bierze 
sobie do serca tę kwestię (Shi i in., 2016). A zatem, większą uwagę powinno 
się przykładać do twórczej i efektywnej komunikacji z szerokim odbiorcą.  

Dość często dyskusja na temat zmian klimatu i ich konsekwencji 
sprowadzana jest do sporu zwolenników i przeciwników tezy na temat 
zmian, co wytwarza fałszywy obraz dwóch przeciwnych, ale równie 
ważnych poglądów reprezentowanych przez poważne naukowe dowody. 
Badacze powinni więc włożyć więcej zaangażowania, by nie ograniczać 
swoich działań tylko do takich przedsięwzięć. Byłoby korzystne, gdyby 
mogli np. podejmować współpracę ze społecznością spoza świata nauki, 
włączając sprawy związane ze zmianami klimatu do swoich programów 
nauczania i rozpowszechniania wiedzy. Przykładem może być fakt 
włączenia dyskusji o zmianach klimatu w obrady związków zawodowych w 
Norwegii. Niektóre z nich oczekują ograniczenia wydobycia ropy naftowej i 
podjęcia wysiłku w celu wypracowania rozwiązań bardziej przyjaznych 
środowisku. Innym przykładem jest nowo powołana grupa fachowa Tekna 
Klima – podgrupa norweskiej hybrydy Tekna (organizacja pośrednia między 
związkiem handlowym a stowarzyszeniem specjalistycznym), zob. 
https://www.tekna.no/teknaklima, zajmująca się kwestiami klimatu, którą 
kieruje współautor tego rozdziału, Rasmus E. Benestad.  

Należy jednak pamiętać, że dostarczanie złożonych i szczegółowych 
informacji na temat zmian klimatu może być niewystarczające oraz nie 
prowadzić do oczekiwanych zmian w zachowaniu, czy do zwiększenia troski 
o stan środowiska (zob. Moser and Dilling, 2011). Dlatego naukowcy 
powinni raczej sprzyjać współpracy inter- i transdyscyplinarnej, gdzie 
przedstawiciele nauk przyrodniczych (badacze klimatu) powinni pracować 
razem z reprezentantami nauk społecznych, psychologami środowiska, 
ekspertami od komunikacji a nawet antropologami, po to, aby skutecznie 
adresować i projektować swoje wysiłki skupiające się na rozpowszechnianiu 
wiedzy o zmianach klimatu w odpowiedni sposób. Już dla samych 
naukowców zrozumienie złożoności systemów naturalnych, włączając to 
zmiany klimatu, jest nie lada wyzwaniem (zob. Norgaard, 2008), stąd reakcja 
odbiorców na wielowymiarowość tego zjawiska może być czynnikiem 
hamującym skuteczną komunikację naukową. Dlatego też 
interdyscyplinarna współpraca umożliwiłaby specjalistom nauk 
przyrodniczych zrozumienie społecznych, politycznych i psychologicznych 
procesów, które wpływają na rozwój sceptycyzmu klimatycznego i vice 
versa – przedstawiciele nauk humanistycznych mogliby poszerzyć swoją 
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wiedzę o kwestie środowiskowe, co umożliwiłoby lepsze przygotowywanie 
argumentów w wymianie ze sceptykami klimatycznymi. Ponadto, 
współpraca transdycyplinarna (i współprodukcja wiedzy, zamiast tylko jej 
przekaz) ze społecznością spoza świata nauki (jak choćby organizacjami 
pozarządowymi, związkami zawodowymi, przemysłem, administracją 
publiczną, nauczycielami, mediami, itd.) mogłaby umożliwić dotarcie do 
szerszego odbiorcy, jak i również umożliwiłaby naukowcom uzyskanie 
wiedzy na temat ograniczeń strukturalnych (procedury prawne, możliwości 
ekonomiczne, wpływ spuścizny historycznej czy kulturowej, itp.) u 
odbiorców.  

W konsekwencji, wszystkie te działania mogłyby przyczynić się do 
powstania adekwatnie zaprojektowanych i skoordynowanych rozwiązań 
oraz strategii komunikacyjnych.  

Oczywiście autorzy niniejszej publikacji są dalecy od sugerowania 
podobnych strategii do tych prezentowanych przez zorganizowanych 
sceptyków klimatycznych i prowadzących do „wojny informacyjnej”. 
Rekomendują za to budowę długoterminowych form współpracy, która 
mogłaby poskutkować poprawą wzajemnego zrozumienia.  
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16.1. Wprowadzenie 
 
Pomimo postępu w przewidywaniu zmian klimatu, decydenci i 
zainteresowani praktycy nie mogą jeszcze w pełni korzystać z wydajnych 
serwisów klimatycznych jako wsparcia dla procesu decyzyjnego w 
sektorach wrażliwych na klimat. Możliwości instytucjonalne są ograniczone 
i brakuje efektywnych mechanizmów pośredniczących w dialogu między 
naukowcami i praktykami. Dlatego w 2009 roku Światowa Organizacja 
Meteorologiczna opracowała globalne ramy dotyczące serwisów 
klimatycznych (GFCS), zob. www.gfcs-climate.org w celu kierowania 
rozwojem oraz wykorzystania informacji i serwisów klimatycznych 
opartych na wiedzy, jako wsparcia procesu decyzyjnego w sektorach 
wrażliwych na klimat. Zidentyfikowano pięć krytycznych komponentów 
(Lúcio i Grasso, 2016):  
  platforma interfejsu użytkownika;  
  system informacji serwisów klimatycznych;  
  obserwacje i monitoring;  
  badania, modelowanie i projekcje;  
  rozwój zasobów ludzkich. 

Inicjatywa ta stanowi wartościowe uzupełnienie mandatu 
Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC), który jest w 
istocie serwisem klimatycznym na wielką skalę. Mandat IPCC za 
pośrednictwem raportów, ogłaszanych co kilka lat, dostarcza decydentom 
obiektywnej oceny informacji naukowej, technicznej i społeczno-
gospodarczej na temat zmian klimatu, ich skutków i możliwych wariantów 
odpowiedzi (przystosowawczych i łagodzących). 

Ciekawy przykład informacji hydrologicznej, która może być 
wykorzystana do oceny wielkoskalowych konsekwencji zmian klimatu 
ważnych dla rozwoju europejskich strategii adaptacyjnych, znajdujemy w 
pracy Van Vliet i in. (2015). Pokazano w niej możliwości wykorzystania 
klimatycznych serwisów informacyjnych dla paneuropejskich sektorów 

http://www.gfcs-climate.org/
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użytkowania wody, narażonych na skutki zmiany klimatu, takich jak ryzyko 
i bezpieczeństwo (przygotowania na wypadek klęski żywiołowej czy 
katastrofy naturalnej), rolnictwo, energetyka (elektrownie wodne i 
wykorzystanie wody do chłodzenia elektrowni węglowych) i środowisko 
(jakość wody, warunki bytowania flory i fauny). W celu określenia 
przyszłych zmian wykorzystano zaawansowane modele matematyczne.  

Wyniki projekcji potwierdzają ugruntowaną wiedzę o wyraźnym 
zróżnicowaniu między północą a południem Europy, między innymi w 
dostępności wody, która zmniejszy się na południu natomiast wzrośnie na 
północy. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, takie jak powodzie i susze, 
staną się coraz bardziej dokuczliwe w znacznej części Europy. Susze 
rolnicze i hydrologiczne nasilą się w wielu częściach kontynentu, z 
wyjątkiem północnej Skandynawii i Alp. W większości krajów europejskich 
w wyniku mniejszych zasobów wody dla elektrowni wodnych oraz 
zmniejszenia dostępności wody chłodzącej spowodowanego wzrostem 
temperatury wody i zmniejszonych letnich przepływów rzecznych znacznie 
ucierpi sektor energetyczny. Jednym z ognisk niekorzystnego wpływu 
zmian klimatu na zasoby wodne stanie się basen Morza Śródziemnego z 
coraz cieplejszym i bardziej suchym klimatem, mającym duży wpływ na 
sektory rolnictwa i energetyki. Projekcje wykazały również istotny wpływ 
zmian klimatu na europejskie sektory wykorzystania wody, wskazując na 
wyraźną potrzebę adaptacji. 

Globalne ocieplenie zintensyfikuje cykl hydrologiczny, co doprowadzi do 
zwiększenia częstotliwości i natężenia obfitych opadów deszczu. W 
ostatnim, piątym raporcie, IPCC (2013) stwierdza, że wyraźny wzrost 
intensywnych opadów obserwuje się zarówno w regionach suchych jak i 
wilgotnych i że "bardzo prawdopodobne" (>90 % prawdopodobieństwa) 
jest coraz częstsze występowanie ekstremalnych zdarzeń opadowych na 
większości obszarów lądowych w średnich szerokościach geograficznych 
do końca XXI wieku. Dostosowanie systemów kanalizacji miejskiej do 
obecnych i przyszłych wartości projektując ich parametry dla obfitych 
opadów deszczu będzie mogło znacznie zmniejszyć ryzyko strat ludzkich i 
materialnych. 

Istnieją więc poważne wyzwania dla rozwoju krajowych serwisów 
klimatycznych w dwóch porównywanych krajach - Polsce i Norwegii. 

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, pomiędzy wpływami 
Atlantyku dominującymi na północy i zachodzie, i klimatu kontynentalnego 
na południu i wschodzie. Masy powietrza dopływają do Polski ze wszystkich 
kierunków, stąd specyfika klimatu może być postrzegana jako wypadkowa 
wpływów morskich, kontynentalnych, polarnych i tropikalnych. Również 
prądy oceaniczne są ważnym czynnikiem wpływającym na klimat Polski. 
Zmienność średniej temperatury, np. wieloletnia, sezonowa lub miesięczna, 
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może być bardzo wysoka. W zależności od częstotliwości występowania 
różnych typów cyrkulacji atmosferycznych, miesięczne temperatury mogą 
w znacznym stopniu różnić się w poszczególnych latach. Na przykład, w 
wielu miejscach w grudniu, średnia temperatura może być niższa niż -5 °C 
(jak w roku 2010) lub wyższa niż +5 °C (w roku 2015). 

Norwegia ma wydłużony kształt i długą linię brzegową z fiordami i 
wyspami, i rozciąga się na kilka stref klimatycznych. Część Norwegii ma 
klimat oceaniczny, część subarktyczny, tundrę a nawet klimat 
kontynentalny. Na obszarach przybrzeżnych klimat jest łagodny ze względu 
na wpływ Prądu Zatokowego. Zachodni obszar kraju jest wystawiony na 
wilgotne masy powietrza znad Atlantyku, z wysokimi rocznymi opadami 
przekraczającymi w niektórych miejscach 3000 mm. Natomiast po 
przeciwnej stronie gór istnieje cień opadowy sprawiający, iż w niektórych 
obszarach śródlądowych roczne opady są niższe niż 300 mm. Norwegia 
wykazuje duże kontrasty temperaturowe - obserwuje się ekstremalne 
temperatury pomiędzy -50 °C a +35 °C. Istotną cechą klimatu kraju jest duża 
sezonowa zmienność długości dnia. 
 
 
16.2. Serwisy pogodowe w Polsce i Norwegii 
 
W Polsce serwisy pogodowe są rozwinięte i jest na nie duże 
zapotrzebowanie społeczne, podczas gdy serwisy klimatyczne praktycznie 
nie istnieją. W internecie znaleźć można wiele portali zamieszczających 
prognozy pogody, dostarczających prognozy temperatury, opadów 
atmosferycznych i prędkości wiatru, a także informujących o możliwości 
wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Portal prowadzony przez 
Narodową Służbę Hydrometeorologiczną (Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy), www.pogodynka.pl, 
jest często odwiedzany, ale ma dużą konkurencję. Prognozy pogody dla 
Polski można uzyskać z wielu innych portali, polskich i zagranicznych. 
Jednym z głównych konkurentów portalu IMGW-PIB jest serwis 
www.meteo.pl prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele zagranicznych 
portali, takich jak MET Norway, BBC Weather, Wunderground, Meteoprog, 
AccuWeather jest również w powszechnym użyciu. Jednak informacje 
zwrotne i dialog między dostawcami usług pogodowych i użytkownikami 
jest ograniczony. Nie istnieje w Polsce platforma stworzona dla 
użytkowników do wyrażania przez nich potrzeb. 

Polacy często sprawdzają prognozy pogody przy planowaniu zajęć na 
wolnym powietrzu, których ilość rośnie. Odnosi się to zarówno do pracy 
(np. robót budowlanych i rolniczych), jak i rozrywki - ogrodnictwa, 
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zbierania grzybów leśnych, wycieczek, grillowania, rekreacji i sportu 
masowego. Prognozy pogody są potrzebne do odpowiednich przygotowań 
do wydarzenia, dobrania odpowiedniej odzieży (płaszcze 
przeciwdeszczowe, parasole), etc. Dotyczy to również planowania prac w 
ogrodzie (np. podlewania), jak i planowania wypoczynku z uwzględnieniem 
prognozy pogody (np. krótkotrwałe wyjazdy na narty). Prognozy pogody 
mogą wpłynąć na zmianę planów, czy ewentualnie odwołania planowanych 
przedsięwzięć. 

Podczas bardzo ważnego międzynarodowego meczu piłki nożnej, Polska 
- Anglia, w dniu 16 października 2012, w ramach eliminacji do Mistrzostw 
Świata, wiarygodne prognozy pogody (i odpowiednia reakcja na nie) mogły 
„uratować twarz” organizatorów, którzy nie zdecydowali się zamknąć 
dachu Stadionu Narodowego w Warszawie. Ponieważ dach nie został 
zamknięty przed wystąpieniem silnego deszczu, a nie mógł być ze względów 
technicznych zamknięty podczas deszczu, intensywne opady 
przekraczające możliwości odprowadzenia wody z murawy poprzez 
drenaż, spowodowały odwołanie meczu. 

Serwisy pogodowe, potraktowane poważnie, powinny doprowadzić do 
zmiany w planie lotu do Smoleńska w dniu 10 kwietnia 2010 r., 
zakończonego katastrofą i śmiercią wszystkich 96 osób na pokładzie. 
Dostępne były wówczas prognozy pogody i informacje o pogodzie, a w 
szczególności sygnalizowana obecność gęstej mgły dramatycznie 
ograniczającej widoczność. 

Planowanie dużych imprez plenerowych (takich jak obchody niektórych 
świąt narodowych i kościelnych) odbywa się z dużym wyprzedzeniem, a ich 
terminy nie mogą być zmieniane nawet jeśli dostępna prognoza sugeruje 
pogodę „pod psem”. Na przykład procesja Bożego Ciała odbywa się we 
czwartek w maju lub czerwcu (ruchome święto w Kościele 
rzymskokatolickim), a Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada. 
Pierwsza Komunia święta jest zwykle organizowana w maju lub czerwcu, 
ale daty (ogłoszone dużo wcześniej) są różne w różnych parafiach. Człowiek 
w zasadzie nie ma wpływu na pogodę (choć znane są próby celowego 
„opróżniania” chmur deszczowych w „bezpiecznym” miejscu i czasie), ale 
prognozę pogody dobrze jest znać. Plany wesela pod gołym niebem 
wymagają uwzględnienia czynnika pogodowego i przygotowanie 
awaryjnego planu B na wypadek złej pogody. 

Norweski Instytut Meteorologiczny (MET Norway) przygotowuje 
prognozy pogody od ponad 150 lat. Oczywiście, jakość prognoz i ich 
upowszechnianie znacząco zmieniły się w ciągu tych lat. Obecnie główne 
serwisy pogodowe są rozpowszechniane za pośrednictwem środków 
masowego przekazu i internetu. Podobnie jak w Polsce, w Norwegii istnieją 
różne podmioty świadczące serwisy pogodowe, zarówno na szczeblu 
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krajowym jak i międzynarodowym. Głównymi krajowymi usługodawcami 
pogodowymi są MET Norway (www.met.no) i firma prywatna StormGeo 
(www.stormgeo.com). 

Instytut MET Norway jest pionierem w dostarczaniu bezpłatnych 
prognoz pogodowych oraz danych klimatycznych, dystrybuowanych za 
pośrednictwem internetu. Portal pogodowy MET Norway w internecie 
(www.yr.no) oraz na platformach mobilnych jest jednym z najczęściej 
używanych międzynarodowych portali prognoz pogody, zawierającym 
prognozy dla ponad siedmiu milionów miejsc na świecie, z łatwym 
dostępem do pobierania danych cyfrowych. Jest on stosowany i doceniany 
także w Polsce. Ostatnio norweskiej opinii publicznej została udostępniona 
usługa na telefony komórkowe – informacja o przewidywanych opadach w 
ciągu następnych 90 minut. Usługa ta opiera się na przetwarzaniu 
wektorów prędkości z obrazów radarowych i szybko stała się popularna 
wśród osób planujących np. sport na świeżym powietrzu, festyny czy 
wyjścia na plażę, czyli wszelkiego rodzaju aktywności na świeżym 
powietrzu. 

Jednak głównym zadaniem służb meteorologicznych MET Norway jest 
autorytatywne wydawanie ostrzeżeń o zbliżających się ekstremalnych 
zjawiskach pogodowych w celu uniknięcia strat ludzkich oraz ograniczenia 
szkód społecznych. MET Norway wydaje ostrzeżenia przed ekstremalnymi 
wiatrami, opadami atmosferycznymi, falami sztormowymi, powodziami 
oraz lawinami. Pierwsze ostrzeżenia wydawane są 2 do 4 dni przed 
rozpoczęciem zdarzenia, a następnie są regularnie aktualizowane aż do 
ustania warunków ekstremalnych. Ostrzeżenia są dystrybuowane do dwóch 
krajowych ośrodków koordynacji ratownictwa, władz jednostek 
administracyjnych dotkniętych terenów, naczelnych sił obrony cywilnej i sił 
zbrojnych, oraz mediów i są publikowane na portalach internetowych MET 
Norway. 
 

 
16.3. Serwisy klimatyczne w Polsce i Norwegii 
 
Wysokiej jakości serwisy pogodowe są niezbędne do ostrzegania 
społeczeństwa o prognozowanych ekstremalnych warunkach pogodowych. 
Podobnie, dedykowane serwisy klimatyczne są niezbędne do dostosowania 
infrastruktury do obecnych i przyszłych ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych. Dodatkowo, oba serwisy: pogodowy i klimatyczny, powinny 
zapewniać łatwy dostęp do informacji.  

Serwisy klimatyczne w Polsce, w międzynarodowym rozumieniu tego 
terminu, nie istnieją. Co ciekawe, nie istnieje polski odpowiednik 
angielskiego określenia "climate services", powszechnie używanego za 
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granicą, którego znaczenie mógłby zrozumieć przeciętnie wykształcony 
Polak. Proponujemy więc termin „serwis klimatyczny”, którego zakres 
znaczeniowy na pewno stanie się zrozumiały po przeczytaniu tego 
materiału. 

W Polsce osoby zainteresowane zmianami klimatu nie mają łatwego 
dostępu do długich szeregów czasowych historycznych danych 
pogodowych na stacjach sieci obserwacji meteorologicznych. Udostępniony 
ostatnio portal Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 
Instytutu Badawczego, IMGW-PIB: https://dane.imgw.pl/, umożliwiający 
bezpłatne pobranie tygodniowych danych, z pewnością nie jest przyjazny 
dla użytkownika, ale na pewno jego uruchomienie jest ważnym krokiem we 
właściwym kierunku. Nie istnieje polski odpowiednik niemieckiego portalu 
www.klima-potsdam.de, który zapewnia szybki i łatwy dostęp do wartości 
dobowych danych pogodowych w Poczdamie od 1893 roku, bezpłatnie dla 
wszystkich. Położenie stacji w Poczdamie, niezbyt daleko od zachodniej 
Polski, sprawia, że portal służy wielu Polakom (również naukowcom) jako 
wygodne źródło informacji klimatycznych. 

Nie jest jasne, czy prognozy sezonowe należą do ogólnej koncepcji 
serwisów pogodowych czy raczej klimatycznych. Zapewne zajmują miejsce 
pośrodku. Jednakże potencjalnie, istnieje zapotrzebowanie na prognozy 
sezonowe w Polsce. Prognozy fal upałów lub fal chłodu mogą pomóc lepiej 
się przygotować zarówno szerokiemu społeczeństwu, jak i – w 
szczególności – służbie zdrowia i usługom komunalnym. W Polsce fale 
mrozów nadal są głównym zjawiskiem pogodowym, które zbiera 
największe śmiertelne żniwo. Mimo tego, że klimat się ociepla, podczas 
mroźniejszej zimy wiele osób zamarza (często - bezdomni i/lub 
nadużywający alkoholu). Z informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
wynika, iż w Polsce w latach 2009 i 2010 odnotowano odpowiednio: 238 i 
333 zgony z powodu wychłodzenia (Anon., 2013). 

Z pewnością, liczne sektory polskiej gospodarki byłyby zainteresowane 
sprawdzalnymi prognozami sezonowymi. W szczególności budownictwo 
(planowanie prac z uwzględnieniem średnioterminowej prognozy 
cieplejszej czy mroźniejszej zimy, prognozy wystąpienia fal upałów czy 
intensywnych opadów), rolnictwo i leśnictwo, drogownictwo i transport, 
osłona przed klęskami żywiołowymi i katastrofami naturalnymi, oraz 
sektor wodno-ściekowy. Drzewa rosną wiele lat, a leśnicy obecnie sadzą te, 
które będą ścinane w drugiej połowie XXI wieku, a więc w czasie, dla którego 
dostępne są projekcje klimatyczne. Systemy miejskie, zapewniające 
skuteczne odprowadzanie wody opadowej, powinny być tak 
zaprojektowane, aby wystarczały na następne kilkadziesiąt lat. Już teraz 
istnieją okoliczności, przy których analiza wpływu zmian klimatycznych, a 
także analiza ryzyka i możliwości adaptacji jest formalnie wymagana, np. we 

https://dane.imgw.pl/
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wnioskach o kredyty składanych do międzynarodowego banku przez 
zakłady użyteczności publicznej. 

Dostępność informacji na temat zmian klimatycznych, zarówno 
obserwowanych w ostatnim czasie jak i przewidywanych na przyszłość jest 
niezbędna do budowania świadomości zmian klimatu wśród 
społeczeństwa. Informacje klimatyczne, do niedawna dostępne na portalu 
IMGW-PIB: www.imgw.pl (rys. 16.1), umożliwiały zaobserwowanie 
wyraźnie trwającego ocieplenia. Na rys. 16.1 wyraźnie widać dominację 
chłodniejszych kolorów (odcienie niebieskiego) w górnej części „dywanu” 
odpowiadającej miesiącom z wcześniejszych lat oraz przewagę cieplejszych 
kolorów (od żółtego po brąz) w dolnej części, odpowiadającej miesiącom z 
ostatnich lat. Niestety, ten pożyteczny produkt, autorstwa profesor Haliny 
Lorenc z IMGW-PIB, nie jest obecnie kontynuowany. 

Istnieje wiele publikacji naukowych (raporty i artykuły w 
czasopismach), jak również szereg książek na temat zmian klimatycznych w 
Polsce, ale zazwyczaj nie są one dostępne za darmo, a więc nie są dostępne 
dla szerokiej publiczności. Stąd, rozpowszechnienie wyników obecnego 
polsko-norweskiego projektu CHASE-PL może mieć wpływ na 
kształtowanie świadomości. 

Rezultatami projektu jest geoportal z informacjami na temat zmian 
klimatycznych i ich skutków w Polsce oraz niniejsza książka na temat 
wpływu zmian klimatycznych na wybrane sektory w Polsce, wydana w 
dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Książka w wersji 
polskojęzycznej dostępna będzie za darmo w internecie. 

Geoportal (http://climateimpact.sggw.pl), opracowany w ramach 
projektu CHASE-PL, dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i 
angielskiej, zawiera następujące dane: 
- zmiany indeksów klimatycznych obliczonych zarówno dla danych 
interpolowanych, jak i dla danych ze stacji meteorologicznych na terenie 
Polski w latach 1951-2013; 
- projekcje temperatury i opadów atmosferycznych z wykorzystaniem 
regionalnych i globalnych modeli klimatycznych (EURO-CORDEX i CMIP5) 
dla dwóch horyzontów czasowych: 2021-2050 i 2071-2100; 
- projekcje wpływu zmian klimatu na zasoby wodne i inne sektory, takie jak: 
środowisko (ekosystemy nadrzeczne i podmokłe) i agrosystemy. 
 

http://www.imgw.pl/
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Rys. 16.1. Klasyfikacja termiczna miesięcy (kolumny) i lat (wierszy) dla stacji 
meteorologicznej Warszawa-Okęcie, w odniesieniu do okresu referencyjnego 1971-
2000, za prof. Haliną Lorenc. 

 
Geoportal umożliwia: (i) szybkie przeglądanie ponad 1500 map, z 

wykorzystaniem suwaka czasu i (ii) darmowe pobieranie danych hydro-
meteorologicznych dla celów niekomercyjnych; (iii) poszukiwania meta-
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danych. Celem prezentacji danych klimatycznych, a w szczególności 
najnowszej generacji projekcji zmian klimatu dla obszaru Polski, jest 
umożliwienie ich wykorzystania we wszystkich dyscyplinach badań, dla 
których zmiany klimatu są istotne. Geoportal może być również używany 
jako narzędzie dydaktyczne na poziomie licealnym i uniwersyteckim. 

Wreszcie, geoportal opiera się na ogromnej ilości danych 
wygenerowanych w ramach projektu CHASE-PL, które są dostępne do 
pobrania w otwartych repozytoriach danych badawczych (Berezowski i in., 
2016; Piniewski i in., 2017). 

Warto wspomnieć o istnieniu innego, bardzo przydatnego i rzetelnie 
prowadzonego polskiego portalu internetowego dotyczącego klimatu, 
www.naukaoklimacie.pl, gdzie szeroko pojęci użytkownicy (w tym 
uczniowie i studenci) mogą znaleźć kompetentne i obiektywne informacje 
na temat zmian klimatu, w tym reakcje na zapytania, np. naukowo poparte 
odpowiedzi na pojawiające się mity i nieporozumienia zgłaszane przez 
użytkowników. 

Rzeczywiście, Polska nie jest wyjątkiem wśród krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej. Kraje te nie mają, na ogół, prężnych krajowych 
centrów serwisów klimatycznych, jakie funkcjonują w Norwegii czy 
Niemczech. Nie wydają się też być naprawdę zainteresowane europejskimi 
serwisami klimatycznymi rozpowszechnianymi za pośrednictwem 
wspólnych inicjatyw UE, takich jak projekt CLIPC, por. 
http://www.clipc.eu/. Polska, kraj w którym jest wielu sceptyków wobec 
zmian klimatu, naprawdę znacząco różni się pod tym względem od wielu 
krajów europejskich1. Wynika to z takich powodów jak: brak świadomości i 
wiedzy na temat zmian klimatu (dotyczy to zarówno społeczeństwa w 
ogóle, jak i decydentów, a nawet naukowców), inna kultura i tradycja a także 
stanowisko w kwestii udostępniania danych klimatycznych. Sytuacja powoli 
się poprawia, ale nadal użytkownicy muszą płacić niewspółmiernie wysokie 
sumy za dostęp do danych dla celów komercyjnych, nie-naukowych. 
Krokiem w dobrym kierunku było uruchomienie w styczniu 2017 nowego 
portalu internetowego przez IMGW-PIB, ze swobodnym dostępem do 
danych IMGW: https://dane.imgw.pl/, który jest jednak daleki od 
doskonałości (na przykład utrudnione jest pobieranie danych z dłuższego 
okresu i dla wielu stacji). Tym niemniej, jest to - jak na polskie warunki - 
istotna zmiana na lepsze. 

W Polsce nie ma ani platformy, ani też instrumentów dialogu między 
klimatologami a użytkownikami informacji klimatycznych - danych i 
projekcji. Tak więc, projekty takie jak CHASE-PL, mogą rzeczywiście 

                                                      
1 http://www.pewglobal.org/2015/11/05/global-concern-about-climate-change-broad-
support- for-limiting-emissions/ 

http://www.naukaoklimacie.pl/
https://dane.imgw.pl/
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odegrać ważną rolę i przyczynić się do stymulacji zmian w dobrym 
kierunku. Jednakże, prawdopodobnie do powstania polskiego centrum 
serwisu klimatycznego z prawdziwego zdarzenia pozostaje jeszcze długa 
droga. 

Na drugim biegunie pozostają znaczące osiągnięcia w Norwegii. 
Empiryczne i dynamiczne techniki skalowania w dół modeli ogólnej 
cyrkulacji atmosfery rozwijane są tam od ponad 20 lat. Instytucje 
meteorologiczne i hydrologiczne w Oslo i Bergen współpracują by 
dostosować i rozpowszechnić przeskalowane projekcje klimatyczne dla 
norweskiego społeczeństwa. W tym celu, w roku 2011 stworzono 
Norweskie Centrum Serwisu Klimatycznego (Norwegian Centre for Climate 
Services, NCCS) jako platformę współpracy między meteorologami 
(Norweski Instytut Meteorologiczny - Norwegian Meteorological Institute, 
(MET Norway) oraz Centrum Badań Klimatu im. Bjerknesa - Bjerknes Centre 
for Climate Research (BCCR)) i hydrologami (Norweska Dyrekcja Zasobów 
Wodnych i Energii - Norwegian Water Resources and Energy Directorate 
(NVE)). Centrum NCCS jest prowadzone przez Norweski Instytut 
Meteorologiczny, wspierany przez Norweskie Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska, a E.J. Førland, współautor tej pracy, był pierwszym jego 
kierownikiem. Głównym zadaniem NCCS jest dostarczenie decydentom w 
Norwegii informacji istotnych dla adaptacji klimatycznej w warunkach 
zmieniającego się klimatu. Wśród produktów z NCSS są kompleksowe 
zestawy informacji dotyczących obecnego i przyszłego klimatu, wartości 
projektowe dla obecnego i przyszłego klimatu, raporty dotyczące oceny 
klimatu, „profile klimatu” dla powiatów, dostosowanie produktów 
klimatycznych, interfejsy użytkownika: usługi telefoniczne, spotkania, 
portal internetowy (www.klimaservicesenter.no). Wszystkie usługi 
oferowane przez NCCS są bezpłatne dla użytkowników. 

Rzeczywiście, zorganizowana współpraca pomiędzy klimatologami i 
naukowcami zainteresowanymi konsekwencjami zmian klimatu, na 
przykład hydrologami, wzorowana na przykładzie norweskim, może być 
pomysłem na rozpowszechnianie informacji potrzebnych do adaptacji do 
zmian klimatu w Polsce. Czy współpraca między Polską a Norwegią może 
pomóc w tworzeniu polskiego centrum serwisu klimatycznego? 

 Musimy przygotować się do przyszłego klimatu, ale w istocie nie 
jesteśmy należycie przystosowani do obecnego. NCSS zbiera i 
rozpowszechnia informacje na temat obserwowanego i prognozowanego 
klimatu, na przykład w formie raportu dotyczącego klimatu w przeszłości i 
przyszłości w Norwegii: „Klimat w Norwegii 2100” w języku norweskim 
(Hanssen-Bauer i in., 2015), oraz angielskim (Hanssen-Bauer i in., 2017). 
Ten kompleksowy raport ewaluacyjny zawiera informacje historyczne o już 
zaobserwowanych tendencjach oraz wyniki projekcji dla przyszłości, 
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obejmujące kilka zmiennych (temperaturę, opady, wiatr, śnieg, odpływ, 
powódź, suszę, poziom morza, itp.) na obszarze całego kraju i wskazuje 
niepewności i pewniejsze wyniki. Raport dba o ciągłość projekcji 
klimatycznych dla Norwegii, porównując różne rodziny przyszłych 
scenariuszy (IS 92, SRES, RCP). Istnieje silny nacisk na informacje o Arktyce 
i kriosferze (zmarzlina, śnieg, lawiny, zasięg lodu na morzu). 

Centrum NCSS kieruje swoją działalność do różnych kategorii 
użytkowników. Wśród nich są instytucje rządowe i władze na różnych 
poziomach, od krajowego do gminy, a także interesariusze w zakresie dróg, 
kolei, infrastruktury przybrzeżnej itd.; sektory i branże, np.: energetyka, 
budownictwo, zdrowie, przemysł wydobywczy, rolnictwo i leśnictwo; a 
także społeczność badawcza w dziedzinie konsekwencji zmian klimatu, 
zajmująca się systemami fizycznymi, ekosystemami; i szerokie 
społeczeństwo. Centrum NCSS łączy takie osobne obszary jak wiedza 
klimatologiczna i potrzeby decydentów odnośnie informacji (rys. 16. 2). Jest 
pomostem między światem nauki i zarządzaniem; między obserwacjami i 
obliczeniami modelowymi, między przeszłym i przyszłym klimatem, 
pomiędzy różnymi skalami czasowymi i przestrzennymi, a także między 
różnymi instytucjami, dyrekcjami i ministerstwami. 

 

 
Rys. 16.2. Serwis klimatyczny zapewnia komunikację z interesariuszami 
(wg Hygen i Hanssen-Bauer, MET Norway). 

 
Interakcje pomiędzy naukowcami i decydentami rzeczywiście wymagają 

pośrednika. Różni użytkownicy deklarują różne potrzeby, z których nie 
wszystkie mogą być spełnione. Na ogół, inżynier potrzebuje dokładnej 
wartości parametru, by zaprojektować budowlę, podczas gdy naukowcy 
dostarczają szereg projekcji, szacując też niepewność wokół wartości 
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centralnej. Planista w gminie potrzebuje np. mapy pokazującej strefy ryzyka 
powodziowego aby odpowiedzieć na praktyczne pytanie - jak blisko rzeki 
można dopuścić rozwój budownictwa mieszkaniowego. Badacz 
konsekwencji zmian klimatu może potrzebować szczegółowych, spójnych i 
solidnych projekcji klimatycznych wielu zmiennych lub indeksów, które w 
pewnych przypadkach nie są możliwe do uzyskania. 

Czy Polska mogłaby uczyć się od Norwegii jak rozwijać serwis 
klimatyczny? Byłoby to z korzyścią, bo norweski przykład jest wzorem w 
skali międzynarodowej. Obecnie w Polsce powstała ważna inicjatywa, 
związana z przygotowaniem planów adaptacji do zmian klimatycznych w 44 
największych polskich miastach, zamieszkanych przez ponad 30 % ludności 
Polski. Prawdopodobnie polski serwis klimatyczny byłby bardzo użyteczny 
przy takim projekcie, którego celem jest zwiększenie świadomości i 
przyciągnięcie interesariuszy, a także zmniejszenie ryzyka strat w ludziach 
oraz w budynkach i infrastrukturze.  
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