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PROGNOZY ZMIAN KLIMATU 
W okresie ostatnich 500 lat temperatura powietrza systematycznie rośnie 

 Prognozuje się że temperatura do 2100 roku może wzrosnąć od 2,5 do nawet 7°C. Skutki wzrostu temperatury 
(http://www.klimatdlaziemi.pl) 

Skutki wzrostu temperatury : fale upałów, susze, pożary, deficyt wody pitnej, 
wzrost śmiertelności  

Wg. prof. dr hab. Mirosław Miętus 
 



 Podnoszenie poziomu mórz i oceanów. Modele przewidują wzrost 
poziomu wody od 20 do 70 cm  do 2100 roku (prognozy IPCC). Wielkość 
ta obejmuje jedynie rozszerzalność termiczną wody bez uwzględnienia 

topnienia lodowców Grenlandii i Antarktydy.  Wzrost powodzi 
sztormowych  

Trzy miliony lat temu, w Pliocenie, klimat był cieplejszy o 2 - 3°C niż dziś, a poziom wody był około 25 metrów wyższy 
od dzisiejszego. 
Według niektórych prognoz do 2100 roku, przy przewidywanym wzroście temperatury Ziemi o 3 - 4°C,  możliwy będzie 
wzrost poziomu wody o 2 metry, bez uwzględnienia topnienia lodowców. 
Zagrożenia:  
Zalanie obszarów nisko płożonych 
Wzrost ilości powodzi sztormowych  
 



Zmiana cyrkulacji oceanicznej – zanik Golfsztromu  
– kolejne zlodowacenie 

 
  Badania osadów głębokomorskich wykazały, że w ostatnich 45 

latach prąd północnoatlantycki spowolnił i stał się chłodniejszy. 
Paradoksalnie powodem tego może być globalne ocieplenie, które z 
przyczyniło się do topnienia pokrywy lodowej. („Nature Climate 
Change”). W efekcie Europa może doświadczyć bardzo mroźnych i 
śnieżnych zim. Sytuacja zauważalna jest już w Ameryce Północnej. 

 

   „Niektóre badania wskazują na 30% zmniejszenie się aktywności 
Golfsztromu w ciągu ostatnich 10 lat. W takiej sytuacji za kilkadziesiąt lat 
prąd mógłby ustać całkowicie i wówczas w Europie Zachodniej w 
środku globalnego ocieplenia zagościłyby bardzo niskie 
temperatury. Wielka Brytania, Irlandia, Islandia czy Norwegia 
doświadczyłyby temperatur, które normalnie powinny występować na tej 
szerokości geograficznej. W środku zimy zamiast +5°C w ciągu dnia 
byłoby -5°C, a zamiast 0°C nocami byłoby 10 stopni mrozu. Miejscami 
temperatura byłaby jeszcze niższa od obecnej normy o nawet 15°C”. 

 



 Wzrost temperatury powietrza powoduje intensywne rozmarzanie 
wiecznej zmarzliny na półkuli północnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia: 

 Zagrożona jest cała infrastruktura: transportowa, gazociągi, rurociągi. Także budynki 
stawiane bez fundamentów zapadają się, przechylają i rozpadają. 

 Zmiany w ekosystemie: tundra zmienia się w bagna, lub stepowieje.  

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia:  

-podnoszenie poziomu mórz i oceanów 

-ustalanie granic w Arktyce może stać się przyczyną konfliktu międzynarodowego.  

 W roku 2007 Rosja, w związku z zanikiem lodów i perspektywami ekonomicznego 
wykorzystania bogactw Arktyki, wysłała na biegun wyprawę i żąda wyłączności na 
eksploatację bogactw naturalnych na oceanie Arktycznym aż po biegun. Spotyka się to 
ze sprzeciwem innych krajów, w tym mających tereny nad Oceanem Arktycznym - 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii i Danii (Grenlandia), które również myślą o 
eksploatacji tamtejszych bogactw naturalnych. Następuje rozbudowa infrastruktury 
militarnej, zakładane są bazy wojskowe, politycy podróżują do Arktyki i zaznaczają 
obecność ich kraju na ledwo wystających z oceanu kawałkach skały o wymiarach 
kilkudziesięciu metrów - po to, żeby zabezpieczyć rozciągającą się wokół na setki 
kilometrów strefę gospodarczej wyłączności. 

 

PROGNOZY ZMIAN KLIMATU 



PROGNOZY ZMIAN KLIMATU 

Przesuwanie się stref klimatycznych   
Zmiana wysokości pięter  klimatycznych w górach 
 
  
 Naukowcy przewidywali, że do końca XXI wieku strefy klimatyczne przesuną się o 

200-400 kilometrów. Tymczasem nastąpiło to w ciągu ostatnich 20 lat 
(http://ziemianarozdrozu.pl/). 

 

 

• Dla Polski szczególnie znaczenie ma przesuwanie się strefy zwrotnikowej na północ - 
susze, upały i pustynnienie.  

• Przesunięcie się strefy zwrotnikowej na północ powoduje częstszy dopływ do Polski 
rozgrzanego powietrza zwrotnikowego, gdzie zderza się ono z chłodnym 
powietrzem z rejonów polarnych, co w okresie letnim powoduje intensyfikację burz 
i nawałnic. Szczególnie niebezpieczne są ciepłe i niosące dużo wody niże genueńskie, 
powodujące największe powodzie. 

• Klimat Polski ewoluuje w kierunku dwóch pór roku - ciepłej pory suchej i zimnej pory 
deszczowej. Letnie opady, kiedy będą już mieć miejsce, będą gwałtowne, a ulewne 
deszcze będą padać na wysuszoną, zbitą i słabo pochłaniającą opady ziemię, powodując 
spływanie wody do rzek i powodzie opadowe, 
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• Wzrost temperatury, fale upałów, susze, gwałtowne burze, trąby powietrzne, powodzie opadowe. 
• Za 90 lat temperatury w Polsce będą odpowiadać obecnym temperaturom we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii. Tam z kolei 

nastaną upały, typowe dla krajów saharyjskich. 
• Zimowe temperatury, przekraczające 0°C będą skutkować brakiem pokrywy śnieżnej i brakiem zasilania wód 

powierzchniowych.  
• susze - deficyt wody pitnej, pogorszenie jakości wód powierzchniowych, wysychanie rzek i jezior. 
• Klimat zmienia się w kierunku dwóch por roku: deszczową zimą, z temperaturami powyżej zera i suchą latem, przerywaną 

ulewami podczas susz, z temperaturami sięgającymi 40°C. 
• Wzrost ilości burz i nawałnic z gradobiciem i trąbami powietrznymi.  
• Wydłużenie okresu wegetacyjnego o około50-70 dni może wydłużyć się okres wegetacyjny. W następstwie tego 

przyspieszony będzie termin siewu wszystkich roślin i żniw o około 3 tygodnie. Wydłuży się też okres utrzymywania zwierząt 
na pastwiskach. Rośliny ciepłolubne, jak kukurydza, soja, sorgo czy słonecznik, zareagują większym wzrostem plonów, 
nawet o 30%. Poważnie ucierpią jednak plony roślin zimnolubnych. Uprawy ziemniaków mogą się zmniejszyć nawet o 30-
80%. Może to oznaczać, że będziemy musieli zmienić naszą dietę. 
 

Z punktu widzenia zmian klimatu istotne będą informację dotyczące 
zmian zasięgu poszczególnych regionów pluwiotermicznych. W 
latach 1981–2010 obserwowano zanik regionu chłodnego i znaczne 
zwiększenie się powierzchni regionu bardzo ciepłego (z 14 do 48%5). 
Zgodnie ze scenariuszem zakładającym wzrost temperatury +1 C0 
zasięg poszczególnych regionów pluwiotermicznych na terenie 
Polski zmieni się istotnie. Powierzchnia regionów wilgotnych 
zmniejszy się z 10% na 9 %, powierzchnia optymalnego 
uwilgotnienia spadnie z 70% do 48 %. Zdecydowanie wzrośnie 
powierzchnia regionu umiarkowanie suchego z 20 do 43% Ziernicka-
Wojtaszek A. 2009. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji 
Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. Acta Agrophysica, 
13(3), 803-812. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trendy rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarze Polski w okresie 1891-2000 (Źródło: Zawora T., Ziernicka A. 2003. Precipitation variability 
in time in Poland in the light of multi-annual mean values (1891-2000). Studia Geograficzne 75 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542, Wrocław 
2003, 123-1284). 

 

Analiza trendów zmian 
klimatycznych wskazuje na 
niestabilności klimatu Polski.  
Ze względu na prognozowane 
sumy opadów można wydzielić 
trzy regiony charakteryzujące 
się trendem: rosnącym, 
malejącym oraz obszary nie 
wykazujące się wyraźnymi 
zmianami w zakresie wielkości 
opadów. 



Trend: 

-dużą zmienność temperatury powietrza 

-trend temperatury uzyskuje wartość 0,7°C/100 lat; 

-ostatnie 40 lat jest najcieplejszym okresem w historii obserwacji 

instrumentalnych w Polsce (http://klimada.mos.gov.pl) 

 



Obszary o wilgotności poniżej 30-40% wskazują 
na możliwy deficyt wody w strefie korzeniowej. 
Prezentowana na mapie wilgotność gleby jest 
wyrażona w procentach. Stan A – lipiec 2015,  
B – maj 2016 

A 

B 

SUSZA – długotrwały okres bez opadów atmosferycznych w stosunku do 
średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego 
wyczerpania zasobów wodnych w zlewni, dorzeczu.  

http://agrometeo.pogodynka.pl/obrazysat 
 

http://agrometeo.pogodynka.pl/obrazysat


Zagrożenie suszą hydrologiczną i 
hydrogeologiczna 

 Ze względu na uwarunkowania środowiskowe największą 
zasobnością wodną podczas suszy cechują się zlewnie rzek 
górskich i podgórskich. Zaś najmniejsze zasoby prowadzą rzeki 
Barycz, Orla, Szprotawa oraz Odra od Kaczawy do Baryczy. 
Zlewniami najbardziej zasobnymi w wodę są zlewnie cząstkowe 
Nysy Kłodzkiej, górnej Odry i Ścinawy Niemodlińskiej. 

 
 

 
Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy” - Etap I 
 



  

 
Aspekty klimatyczne w analizie wariantów projektów oraz przedsięwzięć w 

kontekście wymogów dla projektów finansowanych w funduszy UE w 
perspektywie finansowej 2014-2020 

W analizie wariantów przedsięwzięcia powinny zostać uwzględnione kryteria dotyczące zmian klimatu.  

 

 W analizie wariantów powinna zostać uwzględniona ocena ryzyka związana ze zmianami 
klimatu oraz ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Powinny zostać wybrane warianty, 
które nie niosą za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego i są wystarczająco odporne na 
obecną zmienność i prognozowane zmiany klimatu.  

 
 

 

Analiza ryzyka klimatycznego powinna być prowadzona na każdym etapie przygotowania projektu: 

• opracowanie koncepcji, 

• wybór technologii, 

• studium wykonalności, 

• ocena oddziaływania na środowisko, 

• opracowania projektów budowlanych. 

 



I. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na 

zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

II. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru 

 

Aspekty  ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu  

w Programie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” 

 

 

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu 

 

Działania: 

-polegające na rozwiązaniach inwestycyjnych i materialnych jak: zwiększanie lub rewitalizacja terenów 

zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów 

na przepuszczalne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, materiałów przyjaznych środowisku, 

ograniczanie emisji gazów, oznaczenie i ochrona miejsc przyrodniczo cennych, infrastrukturze 

sprzyjającej turystyce i rekreacji ograniczającej emisję gazów, tworzeniu zielonych miejsc pracy. 

2) edukacja sprzyjająca ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w formie 

szkoleń, warsztatów, prelekcji, akcji, wydarzeń  

 



OCHRONA ŚRODOWISKA  

-OCHRONA  obszarów objętych prawną ochroną: Park Narodowy, Natura 2000, Park Krajobrazowy ect. 

- OCHRONA jakości powietrza 

-OCHRONA  zasobów wodnych,  

-OCHRONA siedlisk i gatunków  

-OCHRONA gleb  

-OCHRONA krajobrazu 

 

Planowane działania powinny być zgodne z Planami Ochrony dla obszarów chronionych, strategiami rozwoju 

regionu, Masterplanem, strategią rozwoju gminy, planem zagospodarowania  przestrzennego  

 

Aspekty  ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu  

 

 

 



PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU 

 

Organicznie negatywnego wpływu na klimat 

  

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

bezpośrednie i towarzyszące: wytwarzanie 

odpadów, ścieków, transport materiałów na 

etapie budowy, eksploatacji, transport 

towarów,  wylesienia, utrata siedlisk 

- Większe wykorzystanie energii odnawialnej  

- zwiększenie efektywności energetycznej 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_pl.htm 

 

 

 

Aspekty  ochrony środowiska i przeciwdziałania  

zmianom klimatu  

 

 

 



- Zalesienie 

- Zmiana sposobu użytkowania 

- Rekultywacja terenów zdegradowanych zwiększająca 

retencję glebową i  bioróżnorodność  

- Ochrona terenów zielonych 

- Recykling wód opadowych 

- Innowacje, technologie, modernizacje – ograniczające 

wodochłonność, energochłonność, emisje,  

- Odnawialne źródła energii 

- Materiały wykorzystywane z recyklingu  

- Pasywna wentylacja, izolacja budynków naturalna,  

 

Łagodzenie zmian klimatu  

Aspekty  ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu  

 

 

 



Rekultywacja terenów zdegradowanych 
 ogród, park, hotel, muzeum?  

Park pamięci w dawnym kamieniołomie 
granitu „Gross-Rosen” w Rogoźnicy. 

Jurapark w wyrobisku złoża iłów i glin 

Eden Project, hrabstwo Kornwalia, Anglia. Ogród 
botaniczny- największa szklarnia świata 

„Kamieniołom ogród” na terenie Szanghaju, 
Quarry Garden in Shanghaj Botanical Garden.  



 
 Adaptacja - przystosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych. Przeciwdziałanie zmian klimatu.  

Adaptacja powinna sprzyjać: 

poprawie bioróżnorodności i ochronie ekosystemów, 

zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami, 

poprawie jakości powietrza i komfortu termicznego, 

zaspokojeniu potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię, 

zaspokojeniu społecznych i ekonomicznych potrzeb gospodarki;  

ograniczeniu ryzyka i częstotliwości sytuacji nadzwyczajnych 

 

Adaptacja przedsięwzięcia – obejmuję etap planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, 

ma na celu optymalne przystosowanie inwestycji do postępujących/prognozowanych zmian klimatu w 

tym na zjawiska ekstrymalne, wypracowanie wariantu, który nie będzie powodował zwiększenia wrażliwości 

elementów środowiska na zmiany klimatu 

 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu polityki wodnej państwa do roku 2030 z uwzględnieniem etapu 
2016 

Przystosowanie do zmian klimatu 
 



Adaptacja - podstawa prawna 
• Wdrażanie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC),  

 

• Konieczność uwzględniania łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w ocenie 
oddziaływania na środowisko.   

 

• Obowiązek uwzględniania łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w  OOŚ: 
► projektów dokumentów (planów, programów, strategii wymienionych w ustawie OOŚ) - w 
trakcie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
► planowanych przedsięwzięć - wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), dalej zwanym „rozporządzeniem” - w trakcie oceny 
oddziaływania na środowisko 

 
 



ul. Konstytucji 3 Maja 25,  

58-540 Karpacz     

tel/fax 075 644 21 65,  

sekretariat@duchgor.org;  

www.konkursy.duchgor.org 

www.krainaduchagor.pl 

www.ekomuzeaduchagor.pl   

 

LGD Partnerstwo Ducha Gór                                                                                       
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