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Zajmuję się tematyką kryzysu
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ
jestem klimatolożką i wiem, jakie
mechanizmy działają w systemie
klimatycznym. Gdy myślę o kryzysie
klimatyczno-ekologicznym, czuję,
że powinnam mówić o klimacie
i zagrożeniach związanych z jego
zmianami, bo wiedza Polaków na ten
temat jest niewielka. Najważniejsze
wyzwanie dla ludzkości w obliczu
kryzysu klimatyczno-ekologicznego
stanowi, według mnie, podjęcie działań
ukierunkowanych na ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych. Ważnym
zadaniem jest także zahamowanie
przekształcania naturalnej powierzchni ziemi
oraz adaptacja do przewidywanych i już
zachodzących zmian klimatu.

7. Klimat tu i teraz

261

Co się dzieje z klimatem? Wprowadzenie

Co dzieje się z naszym klimatem? Czy powinniśmy panikować? Czy
za życia ledwie 2–3 pokoleń bezpowrotnie naruszyliśmy równowa
gę klimatyczną planety? Kryzys klimatyczny to medialny slogan czy
prawda naukowa? Czy wzrastająca liczba doniesień o ekstremalnych
zdarzeniach pogodowych, trąbach powietrznych, gwałtownych bu
rzach, powodziach i podtopieniach to tylko efekt łatwości i szybkości
przekazywania informacji czy skutek współczesnych zmian klimatu?
Czy susze w ostatnich latach to przejaw ocieplenia i mniejszych opadów
czy błędów w gospodarowaniu wodą?
Pytań jest wiele, nie na każde potrafimy odpowiedzieć przy dzisiej
szym stanie wiedzy. Ponadto, gdy omawiamy zmiany klimatu, musimy
wyraźnie określić skalę czasową i przestrzenną: czy analizujemy klimat1
w skali geologicznej (miliony, tysiące lat), czy w czasach współczes
nych, czy w ciągu XX w., czy w ostatnim trzydziestoleciu, czy w skali
całego globu, czy wybranej strefy klimatycznej, konkretnego państwa
lub miasta.
W trwającej 4,5 mld lat historii Ziemi udokumentowano wielokrot
ne zmiany klimatu2. Wiemy o nich dzięki badaniom paleoklimatycznym
na podstawie osadów z dna oceanów, z rdzeni lodowych wydobytych
na terenie Antarktydy i Grenlandii, z pozostałości roślin i zwierząt,

1

2

Klimat jest czymś innym niż pogoda. Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, kształtujących się pod wpływem
właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie
wyników wieloletnich pomiarów i obserwacji. Pogoda to stan atmosfery w danej
chwili, wyrażony przez określone wartości elementów meteorologicznych i zjawisk
atmosferycznych.
Choć globalne zmiany klimatu utożsamia się powszechnie ze wzrostem temperatury,
to zmianie ulegają wszystkie elementy sprzężonych systemów klimatu i zasobów
wodnych, a w efekcie także procesy fizyczne, biologiczne i fizjologiczne organizmów
żywych, w tym człowieka. „Globalne ocieplenie” dotyczy wieloletniego trendu
wzrostu średniej temperatury powietrza i jest częścią zmian klimatu. Zatem terminy
„zmiana klimatu” (ang. climate change) i „globalne ocieplenie” (ang. global warming),
mimo że są często stosowane wymiennie, w literaturze naukowej nie są uznawane
za synonimy.
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słojów drzew itp. Około 35 mln lat temu nastąpił szybki spadek tem
peratury i Antarktydę pokryła gruba warstwa lodu. Mniej więcej 3 mln
lat temu pokrywa lodowa pojawiła się także na półkuli północnej, co
było początkiem epoki zwanej plejstocenem. Szczyt ostatniego zlodo
wacenia wystąpił 20 tys. lat temu. W holocenie, za którego początek
przyjmuje się koniec ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (11,7 tys.
lat temu), lodowiec kontynentalny zaczął się cofać, klimat się ocieplił,
co stworzyło warunki do rozwoju cywilizacji. Od 1950 r. (czyli w skali
znacznie krótszej niż czas geologiczny) weszliśmy w epokę nazywaną
przez niektórych naukowców antropocenem3. Ostatnie 70 lat to okres,
w którym działalność człowieka daje efekt porównywalny z wielkoska
lowymi procesami geologicznymi w przeszłości. Do przejawów antro
pocenu należą: gwałtowna urbanizacja świata, szybkie wyczerpywanie
przez człowieka paliw kopalnych, których złoża w naturze tworzyły się
przez setki milionów lat, oraz zanieczyszczenie środowiska i emisja ga
zów cieplarnianych. Jednym ze znaków szczególnych epoki człowieka
są plastikowe odpady w osadach morskich i oceanicznych na całym
świecie. Charakterystyczną cechą antropocenu jest także b e z p r e 
c e d e n s o w e t e m p o zmian klimatycznych.
W porównaniu do skali geologicznej współczesna zmienność kli
matu polega na szybkim (nieobserwowanym wcześniej w tak krótkim
czasie) przyroście temperatury powietrza, który możemy stwierdzić
dzięki pomiarom instrumentalnym. Zmiany warunków klimatycznych
nie zachodzą jednak w takim samym tempie na każdej szerokości geo
graficznej. Ponadto w złożonym systemie klimatycznym, połączonym
z innymi systemami Ziemi, jak biosfera i hydrosfera, istnieje całe mnó
stwo sprzężeń zwrotnych, które utrudniają wyjaśnienie roli poszcze
gólnych czynników.

3

Kundzewicz, Z.W. (2011), Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – obserwacje i projekcje,
„Landform Analysis”, 15, s. 12.

7. Klimat tu i teraz

263

Aby ocenić, czy zmieniają się wartości poszczególnych elementów
meteorologicznych, np. temperatury lub opadów, musimy mieć po
równywalne, wiarygodne dane pomiarowe z możliwie najdłuższego
okresu. Pewną gwarancję jednorodnych serii klimatologicznych dają
wyniki pomiarów instrumentalnych wykonywanych w różnych miej
scach na świecie tą samą metodą i za pomocą takich samych przyrzą
dów. W celu zapewnienia porównywalności danych meteorologicznych
w 1873 r. powołano Międzynarodową Organizację Meteorologiczną,
która w 1950 r. przekształciła się w Światową Organizację Meteorolo
giczną (The World Meteorological Organization, WMO) skupiającą
192 państwa członkowskie. Wykorzystanie danych ze stacji należących
do państwowych służb meteorologicznych, które
działają w ramach WMO, pozwala wskazać trend
Wyniki pomiarów temposzczególnych elementów klimatu.
peratury powietrza
Wyniki pomiarów temperatury powietrza są
są bezdyskusyjne –
bezdyskusyjne – klimatolodzy nie mają wątpliwo
klimatolodzy nie mają
ści – temperatura powietrza rośnie, szczególnie
wątpliwości – temszybko w ostatnich 3 dekadach4. Średnia roczna
peratura powietrza
temperatura powietrza globu w 2018 r. przekroczy
rośnie, szczególnie
ła o 1°C średnią z okresu przedindustrialnego (lata
szybko w ostatnich
1850–1900). W każdej z ostatnich 3 dekad tempera
3 dekadach.
tura przy powierzchni Ziemi była wyższa niż w po
przedniej i jednocześnie wyższa niż w którejkolwiek z wcześniejszych
dekad od końca XIX w. (Ilustracja 1). Rok 2020 był najcieplejszym rokiem
w historii pomiarów w Europie i ex aequo z rokiem 2016, w ujęciu glo

4

IPCC (2018), Summary for Policymakers, w: Masson-Delmotte, V. i in. (red.), Global
Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C
Above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways,
in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change,
Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty. Geneva: World Meteorological Organization: ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf [dostęp: 7.07.2020].
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Ilustracja 1. Wieloletnia zmienność odchyleń średniej globalnej temperatury
przy powierzchni (ang. Global Mean Surface Temperature, GMST)
w okresie pomiarów instrumentalnych1. Źródło: Raport specjalny IPCC
Global Warming of 1.5℃2

_1

Zgodnie z instrukcjami sekretariatu IPCC ilustracje pochodzące z raportów (i legendy im towarzyszące) opublikowano w formie oryginalnej. Tłumaczenie na język
polski zawarto w komentarzach do ilustracji (przyp. red.).

_2

IPCC i in. (2018), Framing and Context, w: Masson-Delmotte, V. i in. (red.), Global
Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of
1.5°C Above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission
Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat
of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty.
W druku, s. 57 (Figure 1.2): ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_
Chapter1_Low_Res.pdf [dostęp: 20.10.2021].
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Komentarz: Szara linia przedstawia odchylenia miesięcznej średniej globalnej
temperatury przy powierzchni Ziemi (GMST) wyrażone jako odchylenia od średniej z lat 1850–1900 (okres preindustrialny – czarna linia).
Wszystkie przedstawione zestawy danych obserwacyjnych przedstawiają GMST jako średnią ważoną temperatury powietrza w pobliżu
powierzchni lądu i wody nad oceanami. Zmiany temperatury wywołane
działalnością człowieka (kolor pomarańczowy) i całkowite – wymuszone
przez człowieka i naturalnie (kolor czerwony). Udział w zmianach GMST
pokazano na podstawie Otto i in. (2015)3 oraz Haustein i in. (2017)4. Niepewność cząstkowa dotycząca poziomu ocieplenia wywołanego przez
człowieka w 2017 r. jest ustalona na poziomie ± 20% na podstawie wielu
źródeł. Cienkie niebieskie linie pokazują modelowaną globalną średnią
temperaturę powietrza na powierzchni (przerywana) oraz łączną temperaturę powietrza przy powierzchni ziemi i powierzchni morza, uwzględniającą pokrycie obserwacyjne (pełne) z historycznej średniej grupy
CMIP5 rozszerzonej o wymuszenie RCP8.5 (Cowtan i in. 20155; Richardson i in. 20186). Różowe cieniowanie wskazuje na zakres wahań temperatury w holocenie (Marcott i in., 20137). Jasnozielony pas przedstawia
prognozę AR5 (ang. Fifth Assessment Report – Piąty Raport IPCC) dla
średniego GMST w latach 2016–2035 (Kirtman i in., 20138).

_3

Otto, F. i in. (2015), Embracing Uncertainty in Climate Change Policy, „Nature

_4

Haustein, K. i in. (2017), A Real-time Global Warming Index, „Scientific Reports”,

Climate Change”, 5 (10).
7 (1), s. 15417.
_5

Cowtan, K. i in. (2015), Robust Comparison of Climate Models with Observations
Using Blended Land Air and Ocean Sea Surface Temperatures, „Geophysical
Research Letters”, 42 (15).

_6

Richardson, M. i in. (2018), Global Temperature Definition Affects Achievement of

_7

Marcott, S.A. i in. (2013), A Reconstruction of Regional and Global Temperature for

_8

Kirtman, B. i in. (2013), Near-term Climate Change. Projections and Predictability,

Long-term Climate Goals, „Environmental Research Letters”, 13 (5).
the Past, 300 Years, „Science”, 339 (6124).
w: Stocker, T.F. i in. (red.), Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge–New York: Cambridge University Press:
ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf
[dostęp: 20.10.2021].
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balnym5. Według Raportu Specjalnego IPCC6 prawdopodobnie tempe
ratury wzrosną o 1,5°C między 2030 a 2052 r., jeśli globalne ocieplenie
będzie nadal postępowało w obecnym tempie. Jest to granica, po której
przekroczeniu zapewne nie da się uniknąć katastrofalnych skutków
globalnego ocieplenia dla biosfery i ludzkości.
Według Raportu IPCC7 koncentracje dwutlenku węgla (CO2), me
tanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) w atmosferze wzrosły do poziomów
niespotykanych w ciągu ostatnich setek tysięcy lat. Koncentracja CO2
wzrosła o 40% w stosunku do ery przedprzemysłowej, głównie z po
wodu spalania paliw kopalnych, a także z powodu emisji związanych
ze zmianami w użytkowaniu gruntów. Ocean zaabsorbował ok. 30%
antropogenicznych emisji dwutlenku węgla, co jest przyczyną zakwa
szania oceanów. Wzrost temperatury globalnej spowodował: zmniejsze
nie się pokrywy śnieżnej na półkuli północnej, obniżenie zasięgu lodu
morskiego w Arktyce, kurczenie się lądolodów Grenlandii i Antarktydy,
topnienie wieloletniej („wiecznej”) zmarzliny, cofanie się lodowców
górskich, wzrost energii termicznej oceanów i globalny wzrost poziomu
morza (Ilustracja 2). Innymi prawdopodobnymi skutkami współczesnego
ocieplenia są zmiany w ilości i strukturze opadów atmosferycznych,

5

6

7

Lopez, N. (2021), Copernicus. 2020 Warmest Year on Record for Europe; Globally, 2020
Ties with 2016 for Warmest Year Recorded, Copernicus Climate Change Service (C3S):
climate.copernicus.eu/copernicus-2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmest-year-recorded [dostęp: 20.10.2021].
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół
ds. Zmian Klimatu) jest agendą afiliowaną przy ONZ. Głównymi dokumentami publikowanymi przez IPCC są raporty na temat zmian klimatu, ich konsekwencji, możliwości adaptacji oraz ograniczenia ocieplenia. IPCC nie prowadzi pomiarów, obserwacji
ani innego rodzaju badań. Swoje opracowania opiera na opublikowanych wcześniej
przez naukowców z całego świata artykułach naukowych. Podsumowanie raportów
jest konsultowane z politykami. Wszystkie, w tym najnowsze raporty (z 2021 i 2022 r.,
wydane już po powstaniu tego tekstu), są dostępne na stronie internetowej IPCC
(2022): ipcc.ch [dostęp: 13.03.2022]. Warto też pamiętać, że Szczyty Klimatyczne ONZ
(tzw. Konferencje Stron – ang. Conference of the Parties, COP) są spotkaniami polityków, a nie naukowców. Podczas tych globalnych konferencji, które odbywają się
corocznie od 1995 r., negocjowane są działania w zakresie polityki klimatycznej.
IPCC (2018), Summary for Policymakers…
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zmiany w intensywności i częstości występowania ekstremalnych zda
rzeń pogodowych, degradacja ekosystemów, spadek bioróżnorodności,
degradacja gleb, zmiana zasięgu chorób oraz wzmocnienie negatyw
nego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi.
Przyczyny zmian klimatu

Oddziaływania na system klimatyczny będące przyczyną zmian po
chodzą z zewnątrz systemu bądź też powstają w samym systemie.
W literaturze naukowej autorzy8 podają kilka przyczyn zmienności
klimatu, której przejawami są trendy (tzn. względnie trwałe tendencje)
i rytmiczne wahania wartości elementów klimatu:
• zmiany natężenia promieniowania słonecznego (aktywność
Słońca, np. określana przez wskaźnik liczby plam słonecznych
tzw. liczba Wolfa),
• okresowe wahania parametrów ruchu obiegowego Ziemi wokół
Słońca (zmiany kształtu orbity, precesja punktów równono
cy, zmiana nachylenia osi Ziemi względem ekliptyki) – teoria
Milankoviča zmian klimatu i zlodowaceń,
• oddziaływanie sił pływowych związanych z grawitacyjnym przy
ciąganiem mas oceanicznych i atmosfery przez Księżyc i Słońce,
• oscylacje w systemie ocea n– atmosfera, tzn. zjawisko quasi
-okresowej zmiany procesów wymiany ciepła między atmosferą
a oceanem (np. ENSO – El Niño Southern Oscillation, NAO –
North Atlantic Oscillation, AO – Arctic Oscillation, AMO – Atlantic Multi-decadal Oscillation),
• zmiany składu atmosfery ziemskiej (gazy cieplarniane – para
wodna, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, pyły,

8

Kożuchowski, K. (red.) (2005), Meteorologia i klimatologia. Warszawa: PWN,
s. 288–300; Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, S. (2018), Nauka o klimacie.
Warszawa: Sonia Draga, s. 69–82.
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Ilustracja 2. Wskaźniki zmieniającego się klimatu. Źródło: Podsumowanie piątego raportu IPCC (ang. Fifth Assessment Report, AR5) dla decydentów1

Komentarz2: „(a) Średni zasięg pokrywy śnieżnej na półkuli północnej wiosną
(marzec–kwiecień); (b) Średni zasięg lodu morskiego w Arktyce latem
(lipiec–wrzesień); (c) Zmiany energii termicznej górnej warstwy oceanów
(0–700 m), różne zbiory uzgodnione dla okresu 2006–2010 i odniesione do średniej wszystkich zbiorów danych z 1971 roku; (d) zmiany
średniego globalnego poziomu morza względem średniej z okresu
1900–1905 dla najdłuższego czasowo zbioru danych i uzgodnione dla
1993 r., pierwszego roku pomiarów z pomocą altimetrów satelitarnych.
Wszystkie serie czasowe (różne kolory linii odpowiadają różnym zbiorom
danych) pokazują wartości roczne; tam, gdzie zostały oszacowane niepewności, są one pokazane za pomocą cieniowania. Więcej szczegółów
w Podsumowaniu Technicznym i Materiałach Dodatkowych.
[Rysunki 3.23, 3.134, 4.195 i 4.36; FAQ 2.1, Rysunek 27; Rysunek TS.18]”
(przypisy 3–8 – red.).

_1

IPCC i in. (red.) (2013), Podsumowanie dla Decydentów. Przyczynek I Grupy
Roboczej do Piątego Raportu Oceny Zmiany Klimatu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu 2013: Fizyczne Podstawy Naukowe. Cambridge–New
York: Cambridge University Press, s. 8. (Rysunek SPM.3): ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/03/ar5-wg1-spm-3polish.pdf [dostęp: 20.10.2021]; Figure SPM.3
(2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/summary-for-policymakers/figspm-03 [dostęp:
20.10.2021].

_2

IPCC i in. (red.) (2013), Podsumowanie dla Decydentów…, s. 8 (Rysunek SPM.3).

_3

Figure 3.2 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-ocean/fig3-02

_4

Figure 3.13 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-ocean/print-4

_5

Figure 4.19 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-cryosphere/fig4-19-2

_6

Figure 4.3 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-cryosphere/fig4-03-2

_7

FAQ 2.1, Figure 2 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-atmosphere-and-

[dostęp: 20.10.2021].
[dostęp: 20.10.2021].
[dostęp: 20.10.2021].
[dostęp: 20.10.2021].
-surface/faq21_fig2-2 [dostęp: 20.10.2021].
_8

Figure TS.1 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/technical-summary/faq21_fig2-5
[dostęp: 20.10.2021].
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a erozole – w tym związane z wybuchami wulkanów) oraz
zmiany właściwości powierzchni Ziemi (współczynnik odbicia,
retencja wodna, sztuczne nawodnienia, przepuszczalność po
wierzchni, użytkowanie terenu, roślinność),
• strumień ciepła sztucznego wyzwalany w procesie wykorzysta
nia energii przez człowieka i zmian właściwości podłoża atmos
fery (powierzchni czynnej).
Istnieją coraz poważniejsze przesłanki do stwierdzenia, że
współcześnie zachodzące zmiany klimatu różnią się w istotny sposób
od wielu wcześniejszych okresów wzrostu temperatury w historii na
szej planety, które wywołane były wyłącznie czynnikami naturalnymi.
Zdaniem wielu naukowców (Ilustracja 3) w ciągu ostatnich 50–65 lat
czynniki naturalne nie miały znaczącego wpływu na ocieplenie kli
matu lub sprzyjały jego ochłodzeniu (np. spadek aktywności Słońca,
wybuchy wulkanów).
Wiele argumentów przemawia za tym, że klimat ociepla się wsku
tek działalności człowieka9 wywołującej zmianę pokrycia powierzchni
Ziemi (urbanizacja, przekształcenia gleby, wycinanie lasów – zmiana
albedo Ziemi) i wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych
(H2O – para wodna, CO2 – dwutlenek węgla, CH4 – metan, N2O – podtle
nek azotu, O3 – ozon, CFC – freony). Analiza rdzeni lodowych pozyska
nych w rejonach okołobiegunowych wskazuje, że zawartość dwutlen
ku węgla (wskutek wzrostu spalania węgla, ropy i gazu, a także

9

„It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and
land” – „To bezdyskusyjne, że atmosfera, oceany i lądy zostały ogrzane pod wpływem działalności człowieka”, możemy przeczytać w najnowszym w chwili pisania
tych słów raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu: IPCC (2021), Summary for Policymakers, w: Masson-Delmonte, V. i in. (red.), Climate Change 2021. The
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge–New York: Cambridge
University Press. W druku, s. 4: ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_
AR6_WGI_SPM_final.pdf [dostęp: 8.12.2021] (przyp. i tłum. – red.).
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obniżenia możliwości sekwestracji, tzn. wychwytywania i zatrzymy
wania węgla przez roślinność z powodu
wylesienia), metanu (produkcja ryżu, ho
Klimat ociepla się wskutek
dowla bydła, topnienie zmarzliny) i pod
działalności człowieka wywo
tlenku azotu (rolnictwo) w atmosferze
łującej zmianę pokrycia
zmierzona w 2011 r. była wyższa niż kiedy
powierzchni Ziemi i wzrost
stężenia atmosferycznego
kolwiek wcześniej w ciągu ostatnich
gazów cieplarnianych. Zawar800 tys. lat10. Warto przypomnieć, że kiedy
tość dwutlenku węgla, menastąpiła rewolucja przemysłowa, na świe
tanu i podtlenku azotu w atcie było ok. 1 mld ludzi, 200 lat później po
mosferze zmierzona w 2011 r.
nad 7 mld. Eksplozja demograficzna, rosną
była wyższa niż kiedykolwiek
ca długość życia, wzrost gospodarczy
wcześniej w ciągu ostatnich
i postępująca urbanizacja doprowadziły
800 tys. lat.
do tego, że społeczeństwa zaczęły coraz
bardziej eksploatować środowisko. Gospo
darka człowieka, nasilenie parowania ciepłych wód oceanicznych
i uwalnianie metanu spowodowały intensyfikację efektu cieplarniane
go (szklarniowego), który polega na selektywnej transmisji w atmosfe
rze promieniowania krótkofalowego (słonecznego) i długofalowego
promieniowania Ziemi. Promieniowanie słoneczne przechodzi przez
atmosferę bez poważnych strat na pochłanianie, natomiast promienio
wanie ziemskie w przeważającej części zostaje w atmosferze pochło
nięte. Absorpcja promieniowania prowadzi do ogrzewania się atmos
fery, która wypromieniowuje ku powierzchni Ziemi dodatkowy
strumień energii, powiększający saldo bilansu radiacyjnego i wzrost
temperatury Ziemi. Im więcej promieniowania pochłaniają „szklarnio
we” składniki atmosfery, tym wyższa jest temperatura dolnej części
atmosfery i powierzchni Ziemi. Należy jednak pamiętać, że efekt cie
plarniany jest zjawiskiem naturalnym, istniejącym, odkąd Ziemia ma
taką atmosferę (skład chemiczny) jak obecnie. Na skutek działalności
10

IPCC i in. (red.) (2013), Podsumowanie dla Decydentów…, s. 9.
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Ilustracja 3. Procentowy wpływ (% Contribution) czynników antropogenicznych (Human (Total)) i naturalnych (Natural (Total)) na globalne ocieplenie
w ciągu ostatnich 50–65 lat. Według różnych źródeł: T00 (ciemny niebieski) 1, M04 (czerwony)2, S07 (zielony)3, LR08 (fioletowy)4, HK11 (błękitny)5,
G12 (pomarańczowy)6, WS12 (ciemnozielony)7, J13 (łososiowy)8, IPCC
(jasnozielony)9 oraz R16 (jasnofioletowy)10. Źródło: Skeptical Science11

Komentarz: W ostatnim czasie wpływ czynników naturalnych na globalne ocieplenie był nikły, zerowy lub nieznacznie skłaniał się w kierunku chłodzenia,
maskując w ten sposób część wpływu czynników antropogenicznych,
w niektórych przypadkach powodując, że wpływ ten przekraczał 100%
(przyp. red.).
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człowieka, głównie z powodu spalania paliw kopalnych, następuje na
tomiast wzmocnienie efektu c ieplarnianego.
Według Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona
Malinowskiego11 w aktualnym stanie planety średni wpływ na efekt
cieplarniany pary wodnej (wraz z chmurami) wynosi 75%, dwutlenku
węgla 20%, a pozostałych gazów (metan, podtlenek azotu, ozon) – łącz
nie ok. 5%. Rola zachmurzenia w kształtowaniu klimatu globalnego
i modyfikowaniu efektu szklarniowego została dostrzeżona już na po
czątku XX w., lecz ciągle nie została w pełni wyjaśniona. Zachmurzenie
uważane jest za jeden z najważniejszych czynników klimatotwórczych,
a zarazem jedno z najważniejszych źródeł niepewności w obliczeniach
i modelowaniu zmian klimatu12.
Trendy temperatury powietrza w Polsce

Klimat ociepla się nie tylko w skali globalnej, ale we wszystkich innych
skalach przestrzennych, choć w długofalowej tendencji wzrostu tempe
ratury widać bardzo silne wahania. Są one tym silniejsze, im mniejsza
jest „skala przestrzenna”13.
W Polsce ostatnie lata – zgodnie z trendem światowym – należy
zaliczyć także do ekstremalnie ciepłych, ze średnią roczną tempera
turą powietrza wynoszącą w 2019 r. 10,2°C, czyli o ponad 2°C wyższą
niż średnia z lat 1981–2010. Średnia roczna temperatura powietrza
w 202014 była o 0,2°C niższa od najcieplejszego w historii pomiarów
instrumentalnych 2019 r.
Przebieg wieloletni średniej obszarowej rocznej temperatury po
wietrza na podstawie danych IMGW z lat 1971–2019 wykazuje w Polsce
11
12

13
14

Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, S. (2018), Nauka…, s. 82.
Matuszko, D., Węglarczyk, S. (2018), Long-term Variability of the Cloud Amount and
Cloud Genera and Their Relationship with Circulation (Kraków, Poland), „International
Journal of Climatology”, 38 (S1), s. 1205.
Kundzewicz, Z.W. (2011), Zmiany klimatu…, s. 39–49.
Walijewski, G. (2021), Ekstremalnie ciepły rok 2020, IMGW: imgw.pl/wydarzenia/ekstremalnie-cieply-rok-2020 [dostęp: 20.10.2021].
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trend rosnący. Mimo ogólnego trendu wzrostu wyraźnie zaznacza się
duża zmienność temperatury z roku na rok. Można zauważyć kilkulet
nie okresy spadku temperatury (np. lata 1975–1980) i przyspieszonego
wzrostu (od 1998 r.), w początkowym okresie zdarzały się lata o tem
peraturze średniej rocznej poniżej 7°C, a w końcowym – powyżej 10°C
(Ilustracja 4).
Wzrostowy trend średniej miesięcznej temperatury powietrza
w Polsce jest dobrze widoczny w klasyfikacji kwantylowej15 (Ilustracja 5).
Potwierdza ona wyraźne ocieplenie w 2 ostatnich dekadach (przewaga
koloru czerwonego), lecz w poszczególnych miesiącach widoczna jest
duża zmienność średniej temperatury, od skrajnych wartości poniżej
normy wieloletniej (np. luty i marzec 2018 r. oraz maj 2019 r.) do skraj
nie wysokich (np. czerwiec od 2016 do 2019 r.). W każdej porze roku
zdarzają się miesiące, w których wartości średniej miesięcznej tempera
tury mieszczą się w najniższej klasie. Szczególnie zimne były miesiące
wiosenne na początku badanego wielolecia oraz lipiec i sierpień w la
tach 1977–1981. Od 1972 r. przez 11 kolejnych lat wartości temperatury
powietrza w kwietniu należały do najniższego kwantyla. Także maj
w wymienionym okresie był zimny, z wyjątkiem 1979 i 1981 r. Z kolei
w ostatniej dekadzie, mimo ogólnego trendu wzrostu temperatury,
nie wszystkie miesiące zimowe były wyjątkowo ciepłe, np. styczeń
w żadnym roku ostatniego dziesięciolecia nie należał do klasy z naj
wyższą temperaturą. Jedynie w grudniu (z wyjątkiem 2010 i 2012 r.)
przeważała temperatura wysoka i bardzo wysoka. W 2 ostatnich latach

15

Klasyfikacja kwantylowa oparta jest na przedziałach/klasach wyznaczonych przez
określone wartości kwantyli. Kwantyl [łac.] jest powszechnie stosowanym parametrem w matematyce i statystyce służącym do syntetycznego opisu zbioru danych
lub rozkładu prawdopodobieństwa (rozkład zmiennej losowej). Użycie miary percentylowej (kwantyla rzędu k/100) wskazuje na wartość, poniżej której mieści się
dany procent populacji, pozwalając jednocześnie na oszacowanie wartości mediany
oraz wartości ekstremalnych. Podstawę tej klasyfikacji stanowi szereg empirycznych
kwantyli średniej miesięcznej temperatury powietrza wyznaczonych dla wielolecia
1971–2019.
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Ilustracja 4. Przebieg wieloletni średniej obszarowej rocznej temperatury powietrza w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
IMGW z lat 1971–20191
Komentarz: Średnia temperatura roczna obliczana ze średniej dziennej.
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(2018 i 2019 r.) tylko styczeń nie miał temperatury z najwyższego kwan
tyla, ale luty i marzec 2018 r. oraz maj 2019 r. były wyjątkowo zimne
(Ilustracja 5), co świadczy o dużej zmienności warunków termicznych
związanej z czynnikami cyrkulacyjnymi i położeniem Polski w strefie
klimatu umiarkowanego.
Współczesne ocieplenie nie przejawia się jednakowo na całym
obszarze Polski i w każdym miesiącu (Ilustracja 6). W styczniu i lutym
temperatura powietrza wzrosła, lecz trendy nie są istotne statystycz
nie i zmieniają się równoleżnikowo, od najwyższych wartości na pół
nocy do najniższych na południu kraju. Wartości współczynników
kierunkowych trendów w marcu wzrastają z południowego zacho
du i południa na północny wschód, lecz są niewielkie i również nie
są istotne w ujęciu statystycznym. W kwietniu występują najwięk
sze w roku przyrosty wartości temperatury na 10 lat – największe są
na zachodzie Polski (0,9°C/10 lat – Jelenia Góra i Opole) i obniżają się
w kierunku wschodnim. Warto zauważyć, że w kwietniu duży przyrost
temperatury wystąpił także w górach (Zakopane, Śnieżka, Kaspro
wy Wierch). W maju wartości trendów są mało zróżnicowane i tylko
na nielicznych stacjach istotne statystycznie. W miesiącach letnich
najwyższe wzrosty temperatury występują na południowym zacho
dzie (0,8°C/10 lat – Opole, Kraków), a trendy malejące ciążą ku obsza
rowi północno-zachodniemu. Co ciekawe, duży wzrost temperatury
(0,8–0,7°C/10 lat) wystąpił w górach, na stacjach Kasprowy Wierch,
Zakopane i Śnieżka. We wrześniu trendy temperatury są największe
na północnym wschodzie (0,9°C/10 lat – Mikołajki) i stopniowo maleją
w kierunku południowym i południowo-zachodnim. W październiku
wzrost temperatury jest niewielki (0,35–0,40°C/10 lat) i mało zróżni
cowany na terenie kraju. Dodatnie trendy temperatury zaznaczają się
bardzo wyraźnie w listopadzie. W tym miesiącu największy wzrost tem
peratury wystąpił na południu Polski (0,8°C/10 lat – Kasprowy Wierch,
Lesko), a wartości trendów stopniowo maleją w kierunku północnym.
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Ilustracja 5. Klasyfikacja kwantylowa średniej miesięcznej temperatury powietrza w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW
z lat 1971–20191
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Dane pomiarowo-obserwacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMGW) (2020): dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne
[dostęp: 20.10.2021].
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Ilustracja 6. Zróżnicowanie przestrzenne współczynników kierunkowych trendów średniej miesięcznej temperatury powietrza w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW z lat 1971–20191
Komentarz: Trendy statystycznie istotne na poziomie 0,01 oznaczają 1% niepewności co do prawdziwości wyników.
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W grudniu temperatura wzrosła nieznacznie w północnej części Polski,
ale trendy nie są istotne statystycznie.
Z przedstawionych danych wynika, że współczesne ocieplenie
klimatu na terenie Polski jest faktem. Jednak ze względu na położenie
naszego kraju w strefie klimatu umiarkowanego,
o cechach przejściowych, dużą rolę odgrywa cyr
Współczesne ocieplenie klimatu na terenie
kulacja atmosferyczna, która determinuje dużą
Polski jest faktem.
zmienność warunków atmosferycznych w poszcze
gólnych miesiącach i z roku na rok. Wzrost tempe
ratury powietrza odznacza się różną wartością trendów w poszczegól
nych miesiącach, przy czym zmiany najszybciej postępują w kwietniu,
a w dalszej kolejności w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz w listopadzie.
Zmiany termiczne różnicują się także przestrzennie – szybszym wzro
stem temperatury powietrza odznaczają się obszary Polski południo
wej, także wysokogórskie, gdzie zmiana ta obserwowana jest przede
wszystkim latem.
Opady i gospodarowanie wodą

W przebiegu wieloletnim sum obszarowych opadów w Polsce nie ob
serwuje się wyraźnego trendu, a jedynie mniej lub bardziej regularne
fluktuacje, czyli na przemian wzrosty i spadki sum opadów (Ilustracja 7).
Występuje duża zmienność opadów z roku na rok. Najwyższa suma
opadów (825,4 mm) wystąpiła w 2010 r., a najniższa (443,4 mm) w 1982 r.
Prawie studwudziestoletni przebieg sum rocznych opadów w Kra
kowie (Ilustracja 8) także nie wykazuje tendencji zmian w wieloleciu. Bar
dzo wyraźny jest zakres wahań sum rocznych, który wynosi 677,9 mm.
Najwyższa suma roczna (1126,3 mm) wystąpiła w 2010 r., a najniższa
(448,4 mm) w 1993 r. Sumy opadów rocznych w Krakowie osiągają naj
częściej wartości w przedziale 650–700 mm i są większe o ok. 80 mm
od średniego opadu dla całej Polski. W Krakowie występują obfite opady
kilkudniowe, charakterystyczne dla Karpat i ich przedpola, związane
ze spiętrzaniem się wilgotnych mas powietrza napływających z sektora
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Ilustracja 7. Przebieg wieloletni (1971–2019) sumy rocznej opadów w Polsce.
Czarna ciągła linia – trend liniowy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW z lat 1971–20191

Ilustracja 8. Przebieg wieloletni (1901–2020) sumy rocznej opadów w Krakowie. Czarna ciągła linia – trend liniowy. Źródło: Opracowanie własne
na podstawie danych ze stacji naukowej IGiGP UJ

_1

Dane pomiarowo-obserwacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMGW) (2020)…
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północnego, które są najczęściej przyczyną powodzi w dorzeczu gór
nej Wisły. W ciepłej połowie roku zdarzają się lokalne ulewy (powyżej
50 mm na dobę), wysokością opadu podobne do występujących na pół
noc od miasta na obszarze Wyżyny Małopolskiej.
Z przedstawionych danych wynika, że sumy roczne opadów, za
równo średnie obszarowe dla całego kraju, jak i dla Krakowa, nie wyka
zują istotnych statystycznie tendencji zmian opadów atmosferycznych
w Polsce. Na wykresach (Ilustracje 7 i 8) zaznaczają się naprzemiennie lata
bardzo suche i bardzo wilgotne, które w ostatnich dekadach grupują się
w serie: 3–4 lata suche, a po nich 2–3 lata wilgotne. Każdy kolejny rok
serii kumuluje negatywny wpływ na środowisko lat poprzedzających,
a kolejny suchy rok przynosi znacznie poważniejsze skutki niż kolejny
rok wilgotny. Co więcej, kumulowanie się lat wilgotnych nie przynosi aż
tak szybko pozytywnych efektów, ponieważ serie lat suchych są dłuższe.
Z powodu wzrostu temperatury powietrza zmienia się rodzaj opadów
w zimie, jest coraz mniej opadów śniegu, a więcej deszczu. Następuje
spadek udziału opadów śniegu w ogólnej sumie opadów i związanych
z tym wysokości i czasu zalegania pokrywy śnieżnej. Rozkład opadów
w ciągu roku jest coraz bardziej nierównomierny, dłuższe okresy bez
opadowe są przerywane opadami o dużym natężeniu. W przypadku
opadów nawalnych z chmur burzowych (Cumulonimbus) ogromna ilość
wody opadowej znacznie przekracza tzw. przewodność hydrauliczną
gleby (zdolność gleby do pochłaniania i odprowadzania wody). W kon
sekwencji w niektórych sytuacjach prawie cały opad natychmiast spły
wa do rzek i jest bezużyteczny dla gleby i roślin, prowadzi natomiast
do podtopień i lokalnych powodzi. Najgorsza sytuacja jest w miastach,
gdzie przeważają powierzchnie uszczelnione, tj. beton i asfalt. Gdyby
taka sama ilość deszczu spadła w terenie niezurbanizowanym i w dłuż
szym czasie, grunt przyjąłby go w większym stopniu. Tak dzieje się
w przypadku słabych, ciągłych opadów z chmur warstwowych, które
przeważają w chłodnej połowie roku. Opady występujące w miesiącach
letnich są mniej użyteczne w aspekcie uzupełniania niedoborów wody,
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ponieważ woda opadowa szybko paruje. Duża część letniego deszczu
zostaje w koronach drzew albo na nieprzepuszczalnych powierzch
niach, skąd wyparowuje bądź spływa do kanalizacji. Opady w miesią
cach chłodnej części roku nie powodują tak intensywnego parowania
wody opadowej. Może ona powoli wsiąkać w grunt, zapobiegając suszy
glebowej, a następnie wnikać głębiej i uzupełniać zasoby wód podziem
nych. Jeśli występują opady śniegu, tworzące trwałą pokrywę śnieżną,
to roztopi się ona w czasie odwilży lub na początku wiosny, również
nasycając wodą glebę. Pokrywa śnieżna jest podstawą odnawiania się
zasobów wód podziemnych, które zasilają ekosystemy wodne (rzeki,
zbiorniki, jeziora) i od wód zależne obszary wilgotne (tereny podmokłe,
obszary bagienne, torfowiska). Brak lub skąpa pokrywa śnieżna w zimie
prowadzi do powstawania i powiększania się deficytów wody.
Na bilans wodny Polski oprócz zmian klimatycznych – wzrostu
temperatury powietrza, zwiększonego parowania, mniejszych opa
dów śniegu, częstszego występowania opadów nawalnych – wpływ
ma także działalność człowieka. W ostatnich dziesięcioleciach system
hydrologiczny uległ znacznemu przekształceniu – sprzyja to odpływo
wi, a nie gromadzeniu wody. Zniszczenie naturalnego biegu cieków
i ich łączności z dolinami rzecznymi, prostowanie rzek, nadmiernie
rozwinięty system melioracyjny na terenach rolniczych oraz ochrona
przeciwpowodziowa polegająca na budowie wałów są elementami
zmniejszającymi możliwości retencji wody. Ponadto niedobór wody
potęgowany jest przez używanie jej w większości procesów technolo
gicznych stosowanych w energetyce, przemyśle i rolnictwie. Bardzo
niekorzystne dla zasobów wodnych są kopalnie odkrywkowe, których
teren musi być odwadniany, przez co dochodzi do zmiany stosunków
wodnych w górotworze i na powierzchni, często na bardzo dużym
obszarze. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych w rejonie odkryw
ki prowadzi do powstania wokół niej leja depresji na skutek odpom
powywania wody. W konsekwencji złego gospodarowania zasobami
wodnymi obserwujemy niższe stany wód w rzekach, zwierciadło wody
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w wielu studniach znajduje się coraz głębiej, a powierzchnia niektórych
jezior wyraźnie się zmniejsza.
Ekstremalne zjawiska pogodowe

Trąby powietrzne, huraganowy wiatr, gwałtowne burze, podtopienia
i powodzie oraz susze często są uznawane za skutek zmian klimatu.
Jednak nie jest łatwo stwierdzić w sposób ilościowy, czy takich zdarzeń
jest faktycznie więcej czy media częściej i chętniej niż kiedyś prezentują
groźne zjawiska atmosferyczne. Obecnie dużo łatwiej niż dawniej jest
przekazywać informacje o pojawieniu się ekstremalnych zjawisk. Media
natychmiast informują o wystąpieniu gwałtownej burzy, podtopienia
czy o skutkach silnego wiatru, a dzięki temu, że prawie wszyscy mają
telefony komórkowe, informacje te szybko się rozchodzą. Zdjęcia i in
formacje o wystąpieniu groźnych zjawisk pogodowych, bezpośrednie
relacje z ich przebiegu natychmiast pojawiają się w telewizji lub w in
ternecie, aktywnie działają portale społecznościowe, takie jak forum
internetowe Polskich Łowców Burz16 czy entuzjastów meteorologii17.
Istnieje Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosfe
rycznych18, do której każdy może zgłosić anomalne zdarzenie pogodo
we. Jest także baza z systemu lokalizacji wyładowań atmosferycznych19,
na podstawie której można wypowiedzieć się bardziej obiektywnie,
bo oparta jest na pomiarach, lecz zgromadzone tam dane to tylko te
z ostatnich kilkunastu lat. Rozwój w ostatnich latach sieci pomiarów

16
17
18
19

Forum internetowe Polskich Łowców Burz (2021): lowcyburz.pl [dostęp: 20.10.2021].
Forum internetowe entuzjastów meteorologii (2021): facebook.com/groups/meteorologia.internetowi.entuzjasci [dostęp: 20.10.2021].
Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (2021):
eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi [dostęp: 20.10.2021].
Baza z systemu lokalizacji wyładowań atmosferycznych (2021): lightningmaps.org
/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0 [dostęp: 20.10.2021].
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teledetekcyjnych POLRAD20 (sieć radarowa) i PERUN21 (sieć detekcji
wyładowań atmosferycznych) także przyczynił się do zwiększenia
liczby danych o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. Obiektywne,
długoletnie informacje o warunkach atmosferycznych pochodzą z po
miarów i obserwacji na stacjach meteorologicznych, których w Polsce
jest tylko 62, a odległość między nimi wynosi średnio 78 km. Warto
pamiętać, że stacje zlokalizowane są głównie w miastach lub ich oto
czeniu, a zjawiska ekstremalne rzadko występują dokładnie na stacji
meteorologicznej.
Wyniki badań na temat burz i gradów w Polsce22 nie wykazują
wyraźnej tendencji w zmianie liczby dni z tymi zjawiskami w wieloleciu
(1885–2008). Na stacjach położonych na północny zachód od linii łączą
cej Śnieżkę i Suwałki następuje spadek liczby dni z burzą. Największy
w Słubicach, gdzie notuje się średnio o 1,3 dnia z burzą mniej na 10 lat.
Na pozostałych stacjach, leżących na południowy wschód od wyzna
czonej linii, przeważają tendencje dodatnie. Największy wzrost liczby
rozpatrywanych dni odnotowano we Włodawie i w Lesku – odpowied
nio więcej o 1,7 i 1,6 dnia z burzą w przeliczeniu na 10 lat.
W Krakowie w wieloleciu 1906–2020 widoczny jest trend rosnący
liczby dni z burzą (Ilustracja 9). W pierwszej dekadzie XXI w. wzrosła
liczba dni z burzą w stosunku do poprzedniego stulecia średnio o 5 dni
w roku, jednak w ostatnim dziesięcioleciu znowu się obniżyła. Po
równanie liczby dni z burzą w Krakowie i na stacjach pozamiejskich
(Balice, Gaik-Brzezowa, Łazy) wskazuje na przewagę burz w mieście
i występowanie ich także w chłodnej części roku, co może świadczyć

20
21
22

Sieć pomiarów teledetekcyjnych POLRAD (2021): meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=50.049686,19.955626,6 [dostęp: 20.10.2021].
IMGW PIB (2019), IMGW Teledetekcja naziemna i satelitarna, YouTube: youtube.com/
watch?v=vHHN7v0TBuQ [dostęp: 20.10.2021].
Bielec-Bąkowska, Z. (2013), Burze i grady w Polsce, „Prace Geograficzne”, (132).
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Ilustracja 9. Przebieg wieloletni (1906–2020) liczby dni z burzą w Krakowie.
Czarna ciągła linia – trend liniowy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stacji naukowej IGiGP UJ
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o antropogeniczności tej odmienności, ponieważ sztuczne ciepło emi
towane przez miasto może być przyczyną nasilenia konwekcji23.
Wyniki badań Mateusza Taszarka i Jakuba Gromadzkiego24 nie
potwierdzają informacji medialnych, że trąby powietrzne w Polsce są
nowym zjawiskiem i pojawiają się w ostatnich latach częściej z powodu
zmiany klimatu. Autorzy przypominają, że trąby powietrzne powo
dujące duże straty materialne oraz niosące śmierć ludzi występowały
w przeszłości regularnie i zjawisko to nie jest niczym nowym dla ob
szaru Polski. Ponadto systematyczne obserwacje trąb powietrznych,
które rozpoczęły się dopiero na początku XXI w., nie pozwalają na wia
rygodne określenie trendów dotyczących występowania tych zjawisk.
Susza, mimo częstszego występowania w ostatnich latach, nie
jest także niczym nowym na ziemiach polskich. W publikacji Ryszarda
Girgusia, Witolda Strupczewskiego i Ananiasza Rojeckiego25 znalazły
się zapiski historyczne dotyczące nadzwyczajnych zjawisk hydrologicz
nych i meteorologicznych na przestrzeni od X do XVI w. Pewną część
tych notatek stanowiły wzmianki o suszach, przykładowo wiosną 1121 r.
nadzwyczajne susze i upały przez trzy miesiące, tj. marzec,
kwiecień i maj trwające, tak spiekły ziemię, że nie tylko jare zasiewy, ale i oziminy przypalone zniszczały; przeto ciężki był ten
rok dla Polaków z przyczyny nieurodzaju i drożyzny. Sąsiedzkie
także ziemie i okolice podobną posuchą i nieurodzajami dotknięte cierpiały przez czas niejaki głód i niedostatek26.

23

24
25

26

Matuszko, D., Piotrowicz, K., Kowanetz, L. (2015), Klimat, w: Degórska, B., Baścik, M.
(red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie. Kraków:
IGiGP UJ, s. 98.
Taszarek, M., Gromadzki, J. (2017), Deadly Tornadoes in Poland from 1820 to 2015,
„Monthly Weather Review”, 145 (4).
Girguś, R., Strupczewski, W., Rojecki, A. (1965), Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Tamże, s. 19.
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Często w zapiskach podawane są przykłady wyschnięcia rzek w ciągu
lata, co niejako stanowiło potwierdzenie wystąpienia suszy. Tego typu
wzmianki pochodzą z pory letniej 1455 oraz 1459 r., kiedy to „w tym
roku (1455) było bardzo suche lato, deszcz nie padał przez szesnaście
tygodni; Odra prawie zupełnie wyschła, płody letnie całkowicie pousy
chały”27, „[w] tym oto roku (1459) Odra była tak mała, że można było
przez nią przejechać konno i przejść w bród pieszo”28.
Klimat miasta – przykład Krakowa

Skutki zmian klimatu są wyraźnie odczuwalne na terenach zurba
nizowanych, które generują dodatkowe ilości ciepła i emitują zanie
czyszczenia pyłowe i gazowe. Klimat miasta różni się od klimatu te
renu pozamiejskiego wieloma cechami – do najważniejszych należą
m.in.: osłabienie natężenia promieniowania słonecznego, wyższa tem
peratura powietrza, mniejsze prędkości wiatru, mniejsza wilgotność,
krótsze zaleganie pokrywy śnieżnej, większa liczba dni z burzą i opa
dem o dużym natężeniu oraz większe zanieczyszczenie powietrza29.
Najbardziej charakterystyczną cechą klimatu miasta jest miejska
wyspa ciepła (MWC), czyli obszar o wyższych wartościach temperatury
powietrza w porównaniu do terenów otaczających30. Najcieplejsze są
z reguły centra miast (zwarta zabudowa) i rejony dużych zakładów
przemysłowych. Miejska wyspa ciepła powstaje z powodu akumulacji
ciepła przez materiały, z których zbudowane są budynki, place, uli
ce, oraz emisji ciepła antropogenicznego uwalnianego do atmosfery
27
28
29

30

Tamże, s. 55.
Tamże, s. 59.
Lewińska, J. (2000), Klimat miasta. Zasoby, zagrożenia, kształtowanie. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział Kraków, s. 31; Matuszko, D.,
Piotrowicz, K. (2015), Cechy klimatu miasta a klimat Krakowa, w: Trzepacz, P. i in.
(red.), Miasto w badaniach geografów. T. 1. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 221.
Lewińska, J. (2000), Klimat miasta…, s. 46; Fortuniak, K. (2003), Miejska wyspa ciepła.
Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne.
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 14.
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w wyniku procesów spalania m.in. węgla i gazu, a także z transportu
samochodowego. Zróżnicowanie temperatury na obszarze zurbani
zowanym charakteryzuje się dużą zmiennością dobową i roczną. Naj
większe różnice temperatury między miastem a terenem pozamiejskim
obserwuje się w lecie podczas bezwietrznych i bezchmurnych nocy.
Dzieje się tak dlatego, że duże ilości ciepła zgromadzone w mieście
w ciągu dnia w nocy uwalniane są do atmosfery wolniej niż na terenach
pozamiejskich z uwagi na zwiększoną pojemność cieplną sztucznych
powierzchni31. Miejska wyspa ciepła często nie stanowi jednorodnej po
wierzchni, ale składa się z wielu wyraźnych ognisk ciepła podzielonych
obszarami chłodniejszego powietrza. Jej zasięg poziomy nawiązuje
do zabudowy (Ilustracja 10). W dużych miastach amerykańskich i przy
„sprzyjających” warunkach pogodowych różnice temperatury między
centrum a peryferiami mogą przekraczać 12°C, natomiast w polskich
miastach najczęściej wynoszą do 7–10°C32.
W Krakowie intensywność miejskiej wyspy ciepła wynosi śred
nio 1,2°C, ale w skrajnych przypadkach może osiągać nawet warto
ści 5–7°C33. Zasięg przestrzenny krakowskiej MWC zwiększał się wraz
z rozwojem miasta. W latach 50. XX w. obejmował jedynie obszar śród
miejski, czyli najgęściej zabudowaną część miasta. Po ok. 10 latach nad
obszarem Nowej Huty powstała druga wyspa ciepła. W kolejnych latach
w związku z zabudową terenu między centrum Krakowa a Nową Hutą
obie wyspy połączyły się. Powstała jedna, ponadtrzykrotnie większa
niż w połowie XX w., o różnym natężeniu w zależności od użytkowania
terenu34.

31
32
33

34

Fortuniak, K. (2003), Miejska wyspa ciepła…, s. 191.
Tamże, s. 14; Szymanowski, M. (2004), Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu. Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 19.
Kłysik, K. (1985), Wpływ struktury termiczno-wilgotnościowej przyziemnych warstw
powietrza na klimat lokalny w wybranych warunkach terenowych, „Acta Geographica
Lodziensia”, (49), s. 21; Lewińska, J. (2000), Klimat miasta…, s. 47.
Tamże, s. 55.
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Zróżnicowanie powierzchniowej wyspy ciepła (Surface Urban
Heat Island, SUHI) na obszarze Krakowa przedstawia mapa temperatury
radiacyjnej (to co innego niż temperatura powietrza mierzona ze stacji
naziemnych) opracowana na podstawie interpretacji wielospektral
nego zdjęcia satelitarnego wykonanego 6 lipca 2001 r. o godz. 11.57
(Ilustracja 10) przez radiometr satelity Terra Aster35. Różnica między
najcieplejszą a najchłodniejszą powierzchnią miasta wyniosła 44,8°C,
a średnia dla całego obszaru: 31,2°C. Duże kontrasty termiczne na sto
sunkowo małym obszarze (31,7 km × 18,9 km) wynikają przede wszyst
kim z różnorodności typów użytkowania i rodzaju pokrycia terenu.
Na terenie Krakowa zaznaczają się 2 obszary o podwyższonej tempe
raturze (MWC). Pierwszy obszar, oddzielony od reszty miasta wyraźnie
chłodniejszym pasem zieleni, związany jest z terenem przemysłowym
kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, gdzie temperatura radia
cyjna wynosiła średnio 35,7°C. Zarejestrowano tu najwyższą tempe
raturę radiacyjną na całym analizowanym obszarze Krakowa (63,5°C).
Drugi obszar o podwyższonej temperaturze obejmuje zwartą zabudowę
w centrum miasta ze średnią wynoszącą 41,1°C, a maksymalną 49,7°C.
Na tle cieplejszego obszaru Starego Miasta wyróżniają się także chłod
niejsze Planty ze średnią temperaturą 34,3°C. Niższa temperatura niż
w śródmieściu ze średnią 33,5°C kształtuje się na osiedlach mieszka
niowych i w zabudowie rozproszonej. Najchłodniejszymi obszarami są
powierzchnie zbiorników wodnych oraz Wisły i jej dopływów (średnio
20,7°C), a także duże kompleksy zieleni (średnio 27,0°C): Las Wolski,
Lasy Tynieckie, Uroczysko Skotniki, Park Leśny Witkowice, Las Bor
kowski, Lasek Mogilski, Lasek Łęgowski, a także tereny parków miej
skich, ogródków działkowych i cmentarzy (średnio 31,6°C). Obszary
leżące poza granicami Krakowa, które cechują się temperaturą wyższą

35

Matuszko, D., Wojkowski, J. (2007), Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech klimatu
Krakowa, w: Matuszko, D. (red.), Klimat Krakowa w XX wieku. Kraków: IGiGP UJ, s. 201.
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Matuszko, D., Wojkowski, J. (2007), Zróżnicowanie przestrzenne…, załącznik.

Ilustracja 10. Temperatura radiacyjna powierzchni Krakowa [oC] 6 lipca 2001 r. o godz. 11.57. Źródło: Matuszko, D., Wojkowski, J., 20071
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od otoczenia (wyspami ciepła), to tereny miejskie Skawiny (średnio
35,6°C) i Wieliczki (średnio 34,8°C)36.
Przebieg wieloletni temperatury powietrza na podstawie danych
z Krakowa (Ilustracja 11) potwierdza wyniki otrzymane w innych miej
scach na świecie i wskazuje także na wzrastające ocieplenie klimatu.
Średnia roczna temperatura powietrza w wieloleciu 1901–2020 wahała
się od 6,4°C w 1940 r. do 11,6°C w 2019 r. Od początku XXI w. notowane
są najwyższe średnie wartości temperatury powietrza w historii po
miarów w Krakowie. Wzrost temperatury zaznaczył się w każdym mie
siącu, przy czym największy był w styczniu, kwietniu i sierpniu (2,1°C
na 100 lat), a najmniejszy we wrześniu i październiku (1,0°C na 100 lat).
Warto zaznaczyć, że w miastach zjawiskiem groźniejszym i uciąż
liwszym dla mieszkańców niż tylko podniesienie średniej rocznej
temperatury powietrza jest wzrost liczby dni gorących (Tmax > 25°C),
upalnych (Tmax > 30°C) oraz nocy gorących (Tmin ≥ 20°C). W 2018 r.
w Krakowie padł rekord – było 100 dni gorących (Ilustracja 11). Wysoka
temperatura w dni gorące i upalne wywołuje u ludzi złe samopoczucie
(zmęczenie, rozdrażnienie), wzrost tętna i obniżenie ciśnienia krwi,
przyspieszenie oddechu (zaburzenie termoregulacji). Przyczynia się
także do wzrostu umieralności na choroby układu sercowo-naczy
niowego i oddechowego oraz zwiększenia liczby kolizji na drogach
i wypadków przy pracy. Po upalnym dniu przy spadku temperatury
powietrza w ciągu nocy organizm człowieka może zregenerować siły.
Niestety ten proces zostaje zaburzony w związku z występowaniem
tzw. nocy gorących (tropikalnych), czyli takich, kiedy temperatura
minimalna powietrza jest wyższa bądź równa 20°C. W takie noce nie
można w naturalny sposób (bez klimatyzacji) wychłodzić mieszkania,
by zapewnić w nim komfort termiczny w ciągu dnia. Wysoka tempera
tura w nocy nie sprzyja odpoczynkowi, nie daje wytchnienia po gorą
cym dniu i może utrudniać znoszenie kolejnych upałów. W Krakowie
36

Tamże, s. 202.
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liczba dni

temperatura (℃)

Kraków (Stacja Historyczna)

średnia roczna
dni gorące (Tmax>25℃)
noce gorące (Tmin≥20℃)

trend liniowy (średnia roczna)
dni upalne (Tmax>30℃)

Ilustracja 11. Przebieg wieloletni (1901–2020) średniej rocznej temperatury powietrza, liczby dni gorących i upalnych oraz nocy gorących w Krakowie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stacji naukowej
IGiGP UJ
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od 1901 r. rekordowo dużą liczbę nocy z Tmin ≥ 20°C zanotowano
w 2006 i 2010 r., odpowiednio 9 i 10 nocy. Wyjątkowe było również
to, że analizowane noce pojawiły się w XXI w. w najdłuższych ciągach
(licząc od 1901 r.): pięciodniowym (od 20/21 do 24/25 lipca 2006 r.)
i siedmiodniowym (16–22 lipca 2007 r.).
Jedną z głównych przyczyn współczesnych zmian klimatu jest
powszechna urbanizacja, która pochłania naturalne powierzchnie
ziemi i postępuje w coraz szybszym tempie37. Sztucznie ukształtowane
podłoże w postaci zabudowy asfaltowych i betonowych ciągów komu
nikacyjnych, tworzy wewnątrz miasta specyficzne warunki termiczne
i wilgotnościowe, charakteryzujące się innymi cechami niż naturalny
klimat na danym terenie. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza,
nasileniem fal gorąca i długich okresów bez opadów pogłębia się niedo
bór wody. Długie okresy bezopadowe skutkują zarówno spadkiem wil
gotności gruntu w wyniku intensywnego parowania, jak i obniżeniem
się przepływów w rzekach i zwierciadła wód podziemnych, co może
utrudniać zaopatrzenie miast w wodę. Dodatkowo na obszarach zurba
nizowanych średnio tracimy aż 70% wody opadowej. Woda deszczowa
szybko spływająca po uszczelnionej powierzchni ulic, chodników, pla
ców, parkingów jest odprowadzana systemem kanalizacji. Przez szybki
odpływ deszczówki zmniejszona jest ilość wody potrzebnej do procesu
parowania, który obniżałby temperaturę powietrza, brakuje jej do pod
lania roślin, które dawałyby cień i hamowały nagrzewanie powierzchni.
Szkodliwą dla klimatu lokalnego, a często stosowaną praktyką
w rewitalizacji miast jest betonowanie placów i parkingów, w miejscu
których wcześniej były stare, dorodne drzewa i tereny zielone38. Liczne

37

38

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2015), World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, (ST/ESA/SER.A/366). New York:
United Nations: population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf
[dostęp: 20.10.2021].
Mencwel, J. (2020), Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta. Warszawa: Wydawnictwo
Krytyki Politycznej.
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przykłady właśnie takiego niekorzystnego dla klimatu zagospodaro
wania terenu można spotkać w wielu polskich miastach (Ilustracja 12).
Dużym zagrożeniem dla mieszkańców miast i podstawową przy
czyną współczesnego ocieplenia jest emisja gazów cieplarnianych i py
łów. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powie
trza powoduje na całym świecie ok. 7 mln przedwczesnych zgonów
rocznie, głównie w wyniku chorób układu krążenia, nowotworów
i infekcji dróg oddechowych39. Najbardziej zanieczyszczonymi sto
licami państw na świecie są Dżakarta (Indonezja), Hanoi (Wietnam)
i Pekin (Chiny). Ze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska
(European Environment Agency, EEA) pt. Jakość powietrza w Europie – 2020 wynika, że w 2018 r. 6 państw członkowskich (Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Włochy)40 przekroczyło unijną
wartość dopuszczalną dla pyłu zawieszonego PM2,5. Według oceny EEA
narażenie na drobny pył spowodowało ok. 417 tys. przedwczesnych
zgonów w 41 państwach europejskich w 2018 r. Na podstawie danych
pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2019 r. spo
rządzono listę 15 najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Pol
sce41. Najwyżej w rankingu znalazły się miejscowości (Pszczyna, Rybnik,
Nowy Targ, Wodzisław Śląski, Zabierzów), w których odnotowano
wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.
Na liście smogowych rekordzistów przeważają małe miejscowości,
co świadczy o tym, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych
miast. Warto zaznaczyć, że na liście smogowych rekordzistów nie ma
39

40

41

Mazur, K. (2020), 21 z 30 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie znajduje się
w Indiach. Nowy raport, National Geographic Polska: national-geographic.pl/artykul/
21-z-30-najbardziej-zanieszczyczonych-miast-na-swiecie-znajduje-sie-w-indiach
[dostęp: 20.10.2021].
European Environment Agency i in. (2020), Air Quality in Europe – 2020 Report,
Eea. europa.eu: eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
[dostęp: 20.10.2021].
GS (2020), Ranking miast z najbardziej rakotwórczym powietrzem. Nie ma w nim Krakowa, Krknews.pl: krknews.pl/ranking-miast-z-najbardziej-rakotworczym-powietrzem-nie-ma-w-nim-krakowa [dostęp: 20.10.2021].
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Ilustracja 12.1. Włocławek
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.
[ilustracja u góry1 – fot. Pko, ilustracja u dołu2 – fot. Mariochom]

_1

Pko (2009), Włocławek, Stary Rynek, Wikimedia Commons: commons.wikimedia.
org/wiki/File:Wloclawek_Stary_Rynek_(1).JPG?uselang=pl [dostęp: 20.10.2021].
CC BY-SA 3.0

_2

Mariochom (2018), Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 roku
na Starym Rynku we Włocławku. Tu – występ L.U.C. z udziałem AbradAba, Karoliny
Czarneckiej, Rebel Babel i orkiestr z województwa kujawsko-pomorskiego, Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org/wiki/File:W%C5%82oc%C5%82awek-Kuyavian-Pomeranian_Voivodeship_Festival_2018.jpg [dostęp: 20.10.2021].
CC BY-SA 4.0

297

298

Za pięć dwunasta…

Ilustracja 12.2. Kielce
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.
[ilustracja u góry1 – fot. Paweł Cieśla, ilustracja u dołu – fot. Dominika
Wieczorek]

_1

Cieśla, P. Staszek_Szybki_Jest (2006), Main Square in Kielce (Poland), Wikimedia
Commons: commons.wikimedia.org/wiki/File:Rynek_w_Kielcach_01_ssj_20050513.
jpg [dostęp: 20.10.2021]. CC BY-SA 4.0
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Ilustracja 12.3. Brzesko
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.
[fot. Tomasz Machowski]
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Ilustracja 12.4. Bartoszyce
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.
[ilustracja u góry1 – fot. Lech Darski, ilustracja u dołu – fot. Grzegorz
Kwakszys]

_1

Darski, L. (2013), Bartoszyce. Plac Konstytucji 3 Maja (Rynek) widziany z Bramy
Lidzbarskiej, Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartoszyce._Plac_Konstytucji_3_Maja_(Rynek)_widziany_z_Bramy_Lidzbarskiej..jpg
[dostęp: 20.10.2021]. CC BY-SA 3.0
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Ilustracja 12.5. Kraków, Rynek Podgórski
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.
[ilustracja u góry – fot. Włodzimierz Jan Szelest, ilustracja u dołu –
fot. Dorota Matuszko]
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już Krakowa, co nie oznacza, że problem smogu został w tym mieście
rozwiązany. W aglomeracji krakowskiej podstawową przyczyną wystę
pujących przekroczeń jest emisja powierzchniowa związana z indywi
dualnym ogrzewaniem budynków w sektorze komunalno-bytowym
(w Krakowie emisja pyłu na poziomie 39% emisji całkowitej) a także
emisja komunikacyjna (w Krakowie na poziomie 16%). Znaczny udział
w zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie ma napływ z sąsiednich
gmin (dla pyłu PM10 ok. 39%), a w województwie napływ z sąsiednich
stref, zwłaszcza z województwa śląskiego42.
Sposoby poprawy warunków klimatycznych w mieście –
walka z globalnym ociepleniem

Unia Europejska chce zredukować emisje CO2 o 55% do 2030 r.43 Wiele
miast już prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia zerowej emisji
CO2. Do grona 6 innych europejskich metropolii: Amsterdamu, Edyn
burga, Malmö, Mediolanu, Leuven i Orleanu, które będą dążyły do ze
roemisyjności w 2030 r., dołączył Kraków. Projekt ma być realizowany
we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, eks
pertami i przedsiębiorstwami. Kraków jest także pierwszym miastem
w Polsce, w którym powstała sieć stacji monitoringu jakości powietrza
(rok 1991) i które jako pierwsze wprowadziło zakaz palenia węglem
i drewnem (1 września 2019). W Krakowie wdrażane są też progra
my rządowe: Mój prąd, Program ograniczania niskiej emisji, Program
czyste powietrze, Krakowski program małej retencji wód opadowych.
Warto zwrócić uwagę na program Mój prąd, który stanowi wsparcie
dla rozwoju produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

42

43

WIOŚ i in. (2018), Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2017 roku,
Krakow.pios.gov.pl: krakow.pios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport17/raport2017.pdf [dostęp: 20.10.2021].
Pronczuk, M. (2020), E.U. Agrees to Slash Carbon Emissions by 2030, „The New York
Times”: nytimes.com/2020/12/11/world/europe/eu-climate-emissions.html
[dostęp: 20.10.2021].
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Dzięki promowaniu prosumenckiego wytwarzania energii wzmacniane
jest lokalne bezpieczeństwo energetyczne kraju, a czystość powietrza
ulega poprawie44.
W Krakowie relatywnie świadomie rozwija się zielona i błękitna
infrastruktura. W krajobrazie miasta coraz częściej pojawiają się zielone
przystanki, zielone torowiska, zielone ekrany, zielone ściany, parki
kieszonkowe i łąki kwietne. Kwiaty zasiane np. pomiędzy ruchliwymi
miejskimi arteriami pełnią funkcję antysmogową, obniżają temperaturę
powietrza i spowalniają odpływ wody do kanalizacji. Doskonałym spo
sobem przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatu miejskiego są
zielone dachy45. Podobnie jak łąki kwietne, spełniają one 3 podstawowe
funkcje: (1) redukują zanieczyszczenia powietrza, (2) opóźniają odpływ
wody opadowej, (3) obniżają temperaturę. Dachy pokryte roślinnością
są znacznie chłodniejsze od konwencjonalnych z powodu:
• zwiększonego albedo (współczynnika odbicia promienio
wania – A): większa część promieniowania słonecznego jest
odbijana od powierzchni dachu zielonego (A = ok. 0,15–0,40)
w porównaniu ze sztucznym dachem czarnym (A – 0,1), dzięki
czemu nagrzewa się on w mniejszym stopniu;
• ewapotranspiracji: ochładzanie poprzez parowanie z po
wierzchni gleby (substratu) oraz transpirację (parowanie) z po
wierzchni roślin (efekt ochładzania zależy od dostępności pary
wodnej oraz temperatury powietrza);
• zacienienia: ochładzanie poprzez zasłonięcie powierzchni
dachu roślinnością, która blokuje dopływ promieniowania
44

45

Największy spadek zanieczyszczeń odnotowujemy w Krakowie (2021), Krakow.pl: krakow.pl/aktualnosci/245538,1926,komunikat,najwiekszy_spadek_zanieczyszczen_
odnotowujemy_w_krakowie.html [dostęp: 20.10.2021].
Walawender, J.P. (2015), Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz
możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa), Zielona infrastruktura: zielonainfrastruktura.pl/miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-oraz-mozliwosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa [dostęp: 20.10.2021].
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słonecznego do jego powierzchni (efekt ochładzania zależy
od rodzaju roślinności i pory roku).
Badania przeprowadzone w Nowym Jorku46 wykazały, że w upal
ne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standardowego
może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu
zielonego. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003 r.) tempera
tura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu
dnia i niższa o 8°C nocą od powierzchni dachu zielonego. Tempera
tura dachu ma oczywiście wpływ na temperaturę wewnątrz budynku,
W domu pokrytym dachem zielonym była w dzień średnio o 2°C niż
sza, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa niż w pokrytym standardowymi
materiałami47. Analiza temperatury dachów na wybranych obiektach
zlokalizowanych w centrum Krakowa przeprowadzona przez Jakuba P.
Walawendra48 (2015) na podstawie obrazu satelitarnego landsat-8 OLI/
TIRS zarejestrowanego 7 sierpnia 2013 o godzinie 9.35 UTC wykazała,
że temperatura dachu zielonego była niższa od temperatury dachów
zabudowy staromiejskiej o ok. 8–10°C i aż ok. 20°C od dachu centrum
handlowego. Temperatura powierzchni dachu zielonego była zbliżona
do temperatury zieleni miejskiej (Plant). Poza licznymi walorami ekolo
gicznymi tarasy i dachy użytkowe są dodatkową przestrzenią do życia
i wypoczynku. W Krakowie tendencję do wykorzystywania dachów
i tarasów jako miejsc użytkowych widać bardzo wyraźnie. W centrum
miasta jest kilka zagospodarowanych dachów, na których znajdują się
modne kawiarnie i punkty widokowe.

46

47
48

Rosenzweig, C. i in. (red.) (2006), Green Roofs in the New York Metropolitan R
 egion.
Research Report. New York: Columbia University Center for Climate Systems Research and NASA Goddard Institute for Space Studies: pubs.giss.nasa.gov/abs/
ro05800e.html [dostęp: 20.10.2021].
Tamże.
Walawender, J.P. (2015), Miejska wyspa ciepła…
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W Krakowie prowadzi się również działania mające na celu roz
szczelnienie podłoża, np. w parkach i na terenach rekreacyjnych pozo
stawia się coraz częściej powierzchnie trawiaste i ziemne (Ilustracja 13)
lub układa nawierzchnie przepuszczalne ze żwiru i kamieni. Zaleca się
budowanie parkingów wyłożonych kratownicami betonowymi, prze
puszczającymi wodę, zamiast parkingów z betonowych płyt. Zmienna
intensywność opadów prowadząca do susz bądź powodzi sprawiła, że
władze miasta uznały, że zachodzi konieczność retencjonowania wód
opadowych. Decyzja o budowie kanalizacji deszczowej wraz z retencją
jest często następstwem zidentyfikowania zagrożeń powodowanych
na skutek zmian klimatu i urbanizacji. Stąd koncepcja miasta gąbki49,
które zatrzymuje wodę, a następnie powoli ją oddaje. Jednym z działań
korzystnie wpływających na zasoby wodne obszarów zurbanizowa
nych jest magazynowanie wody opadowej, tzw. deszczówki. Umiejętne
wykorzystanie deszczówki jest nie tylko proekologiczne, ale przynosi
też korzyści ekonomiczne, związane z zagospodarowaniem odzyska
nej wody.
Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetów władz Kra
kowa. W 2019 r. przeznaczono 32 mln złotych na dopłaty do likwidacji
palenisk na drewno i węgiel. Większość mieszkańców w centrum Kra
kowa, którzy likwidowali paleniska, podłączono do sieci ciepłowniczej
należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Według
szacunków likwidacja pieców zmniejszyła emisję pyłu o 1,3 tys. t rocz
nie. Poziom stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 obniżył
się z poziomu 54 µg/m3 (mikrogramów na metr sześc.) w 2017/2018 r.
do 39 µg/m3 w 2019/2020 r. Coraz więcej budynków użyteczności pu
blicznej i prywatnych domów wytwarza prąd za pomocą paneli foto
woltaicznych na własne potrzeby, a nadwyżki oddawane są do sieci
49

Marzuchowska, M., Żebrowski, M. (2020), Miasto gąbka – czyli jak wycisnąć więcej
korzyści z naszych miast?, Obserwatorium polityki miejskiej: obserwatorium.miasta.
pl/miasto-gabka-czyli-jak-wycisnac-wiecej-korzysci-z-naszych-miast
[dostęp: 20.10.2021].
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Ilustracja 13. Alejki w parku uzdrowiskowym w Krakowie-Swoszowicach.
Fot. Dorota Matuszko
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energetycznej. Rozwijany jest niskoemisyjny transport publiczny, wy
korzystywane są autobusy hybrydowe, powstaje Szybka Kolej Aglome
racyjna. Do 2030 r. ma powstać ponad 4 tys. miejsc na parkingach typu
Park and Ride (P&R). Coraz popularniejsza staje się koncepcja ekonomii
współdzielenia, polegająca na ograniczeniu liczby samochodów w mie
ście przez zachęcanie mieszkańców do wypożyczania pojazdów
(np. Traficar) zamiast zakupu własnych. Wskazane jest, aby promować
kierowców, którzy wiozą większą liczbę pasażerów, np. podwożąc in
nych do pracy. Powstają kolejne ścieżki rowerowe, których długość
w 2019 r. wynosiła 235 km, jak i wypożyczalnie rowerów miejskich
i hulajnóg50.
Wnioski

Wyniki badań naukowych potwierdzają, że
zmiany klimatu następują i będą się pogłębiać,
a ich skutki nasilać.

Wyniki badań naukowych potwierdzają, że
zmiany klimatu następują i będą się pogłę
biać, a ich skutki nasilać. Nie ulega wątpli
wości, że temperatura powietrza rośnie
w każdej skali przestrzennej, od globalnej
do punktowej i że większość zaobserwowanych przejawów ocieplenia
w ostatnim pięćdziesięcioleciu jest wynikiem działalności człowieka.
Żaden inny znany proces nie przyczynił się do globalnego ocieplenia
w ostatnich dekadach (aktywność słoneczna miała w ciągu ostatnich
3 jedenastoletnich cyklów minimalnie ujemny wpływ na temperaturę
globalną)51. System klimatyczny ma dużą bezwładność. Nawet gdybyśmy
dziś z dnia na dzień zatrzymali emisję gazów cieplarnianych, tempera
tura będzie rosła jeszcze przez dziesiątki, a może i setki lat – choć
50

51

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji,
Oddział Planowania Strategicznego i Analiz (2020), Raport o stanie miasta 2019.
Kraków: Urząd Miasta Krakowa: bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/287199/karta [dostęp: 20.10.2021].
Komitet Geofizyki PAN (2018), Stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie postępującej zmiany klimatu, Kgeof.pan.pl: kgeof.pan.pl/images/stories/pliki_2018/Stanowisko_Komitetu_2018.pdf [dostęp: 20.10.2021].
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 rawdopodobnie nie tak szybko jak obecnie. Ponad 90% nadmiaru
p
energii, która odkłada się współcześnie w systemie klimatycznym, jest
gromadzone w oceanach. Woda ma olbrzy
Nie ulega wątpliwości, że
mią pojemność cieplną – wolno pochłania
temperatura powietrza rośnie
oraz oddaje ciepło. Nagrzany ocean będzie
w każdej skali przestrzennej,
więc długo podnosił temperaturę powie
od globalnej do punktowej

trza. Z tego powodu coraz większego zna
i że większość zaobserwowaczenia nabierają działania adaptacyjne
nych przejawów ocieplenia
do przewidywanych i już zachodzących
w ostatnim pięćdziesięcio
zmian klimatu, które już wielokrotnie zda
leciu jest wynikiem działalrzały się w historii Ziemi.
ności człowieka. Żaden inny
Z pewnością ograniczenie emisji za
znany proces nie przyczynił
nieczyszczeń, głównie gazów cieplarnia
się do globalnego ocieplenia
nych, niezabudowywanie terenów natu
w ostatnich d
 ekadach.
ralnych, ograniczenie wyrębu drzew,
sadzenie roślin, a nawet pnączy na balko
nie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stosowanie urządzeń
energooszczędnych, oszczędzanie wody, recykling, kompostowanie,
oczyszczanie ścieków przyczyniłyby się do poprawy klimatu i być może
chociażby częściowo uchroniłyby nas
Coraz większego znaczenia
przed skutkami jego zmian, a na pewno
pozwoliłyby zdrowiej żyć nam i przyszłym
nabierają działania adaptacyjpokoleniom.
ne do przewidywanych i już
zachodzących zmian klimatu.
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Zaproszenie do dyskusji

W słoneczny dzień weź ze sobą odpowiedni termometr i spróbuj spraw
dzić, jaka jest różnica temperatury powietrza w parku i na wyasfalto
wanym parkingu. Widać różnicę?
Czy w najbliższym otoczeniu twojego miejsca zamieszkania lub
pracy widzisz błędy w zagospodarowaniu terenu? Czy twoim zdaniem
można poprawić warunki termiczno-wilgotnościowe i aerosanitarne
(jakość powietrza) w twojej okolicy?
Polecane źródła

Dane pomiarowo-obserwacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (IMGW) (2020): dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_
obserwacyjne.
Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycz
nych European Severe Weather Database (2021): eswd.eu/cgi
-bin/eswd.cgi.
System lokalizacji wyładowań atmosferycznych LightningMaps.org
(2021): lightningmaps.org.
Falarz, M. (red.) (2021), Climate Change in Poland. Past, Present,
Future. Cham: Springer: doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8.
Mencwel, J. (2019), Betonoza – „wizytówka” polskich miast, Miasto
jest nasze: miastojestnasze.org/betonoza-wizytowka-polskich
-miast.
Mencwel J. (2020), Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta.
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, S. (2018), Nauka o klimacie.
Warszawa: Sonia Draga.
Można panikować (2020). Reż. Ramsey, J.L.: youtu.be/osm5vyJjNY4.

310

Za pięć dwunasta…

Wyjaśnione w słowniku
absorpcja promieniowania, adaptacja do zmian klimatu/adaptacja
klimatyczna, albedo, anomalia, antropocen, antropogeniczność,
antropopresja, atmosfera, bezwładność systemu klimatycznego, bilans
radiacyjny/saldo promieniowania, bilans wodny, bioróżnorodność/
różnorodność biologiczna, biosfera, błękitna/niebieska infrastruktura,
COP/Szczyty Klimatyczne ONZ (ang. Conference of the Parties),
degradacja ekosystemu, degradacja gleby, dni gorące, dni upalne, efekt
cieplarniany/szklarniowy, eksplozja demograficzna, ekstremalne zdarzenia/
zjawiska pogodowe, emigracja klimatyczna, energia termiczna oceanów,
ewapotranspiracja, gazy cieplarniane/szklarniowe, globalne ocieplenie,
gospodarowanie wodą, hydrosfera, IPCC (ang. Intergovernmental Panel
on Climate Change), klasyfikacja kwantylowa, klimat, klimat miasta,
kompostowanie, konwekcja, lądolód, miejska wyspa ciepła, Milankovicia
teoria/cykle, natężenie promieniowania słonecznego, noce gorące/noce
tropikalne, okres przedprzemysłowy/preindustrialny, okres referencyjny,
paliwa kopalne, pogoda, pojemność cieplna, polityka klimatyczna,
próg planetarny/planetarny punkt krytyczny, przekształcanie naturalnej
powierzchni ziemi, przewodność hydrauliczna gleby, retencja wody,
równowaga klimatyczna planety, sekwestracja, sprzężenie zwrotne,
strefa klimatyczna, susza, system klimatyczny, temperatura globalna,
trend klimatyczny, urbanizacja/umiastowienie, wieczna/trwała zmarzlina,
wymuszenie radiacyjne, zakwaszanie oceanów, zielona infrastruktura
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