
Zmiany klimatu

Globalne przyczyny

Lokalne skutki



Węgiel krąży w tzw. „cyklu węglowym” – między biosferą, glebą, 
skałami, wodami, atmosferą Ziemi i osadami 

(w tym paliwami kopalnymi).

W naturalnym, niezakłóconym cyklu 
emisje dwutlenku węgla CO2 

(z oceanów i z rozkładu roślinności) 
są równoważone przez pochłanianie 
(ponownie przez ocean i roślinność).

Wydobywając paliwa kopalne i spalając je, wpuszczamy 
błyskawicznie do cyklu węglowego zasoby węgla, 

które „normalnie” byłyby usuwane z niego przez naturę 
przez dziesiątki i setki milionów lat. Cykl węglowy poradziłby sobie 

z umiarkowaną ilością dodatkowego węgla, 
niestety poziom produkcji CO2 rośnie w bardzo szybkim tempie.

CO2

CYKL WĘGLOWY



Zmiany klimatu to procesy zupełnie normalne, 
które w historii naszej planety, zachodziły 
długo wcześniej przed pojawieniem się ludzi – 
okresy chłodniejsze wielokrotnie przeplatały się 
z cieplejszymi.

Klimatem steruje wiele różnorodnych czynników 
– m.in. Słońce, aktywność wulkaniczna, zmiany 
zawartości gazów cieplarnianych, ułożenie 
kontynentów, obecność pokrywy śnieżnej 
i lodowej, zmiany prądów oceanicznych i inne. 

Należy jednak podkreślić, że zmiany klimatu 
które zachodziły wcześniej na naszej planecie 
były spowodowane przez czynniki naturalne.

Intensywna działalność człowieka zakłóca 
naturalny proces zmian klimatu.

W naturalnym, niezakłóconym cyklu emisje 
dwutlenku węgla CO2 (z oceanów i z rozkładu 
roślinności) są równoważone przez pochłanianie 
(ponownie przez ocean i roślinność). Dziś tę 
równowagę zakłócamy – nasze przemysłowe 
emisje nie równoważy żadne naturalne ani 
przemysłowe pochłanianie.

Węgiel krąży w tzw. „cyklu węglowym” – między 
biosferą, glebą, skałami, wodami, atmosferą 
Ziemi i osadami (w tym paliwami kopalnymi). 
Naturalne absorpcje równoważą naturalne 
emisje, dlatego sumaryczna ilość węgla w cyklu 
nie powinna zmieniać się w krótkich skalach 
czasowych. Tymczasem dziś obserwujemy 
stałą, znaczną nadwyżkę CO2, gromadzącą się 
w atmosferze1.

1 https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-dwutlenek-wegla-emitowany-
przez-czlowieka-nie-ma-znaczenia-31

Jak to jest z tą zmianą klimatu i globalnym 
ociepleniem? Czy to czego doświadczamy teraz 
w pogodzie to część naturalnych cykli zmian 
klimatu, czy jednak rezultat naszej działalności? 
Niniejsze opracowanie to próba zebrania 
interesujących danych, które pozwolą przybliżyć 
ten temat i odpowiedzieć m.in. na pytanie 
czy upalne lato w 2019 r. i bezśnieżna zima  
w 2020 r., w Poznaniu wpisuje się w dotychczasową 
normę, czy stanowi początek całkiem nowego 
kierunku zjawisk pogodowych i przede wszystkim 
dlaczego tak się dzieje?

Zmiany klimatu na Ziemi 
bywały znacznie większe  
niż w ostatnim stuleciu:

• Podczas małej epoki lodowej było tak 
zimno, że zimą na zamarzniętej Tamizie 
handlarze rozstawiali kramy.

• 20 tys. lat temu lodowiec zajmował 
Kanadę, znaczną część obecnych terenów 
USA, Europy i Azji północno-zachodniej, 
średnia temperatura Ziemi była niższa 
o 4°C, a poziom oceanów był niższy o 120 
metrów.

• 125 tys. lat temu, podczas interglacjału 
eemskiego, średnia temperatura naszej 
planety była o 1,5°C wyższa niż w XX 
wieku – w Tamizie żyły nawet hipopotamy

• 55 mln lat temu na Ziemi było tak 
ciepło, że na Alasce rosły bananowce, 
a w Oceanie Arktycznym pławiły się 
krokodyle.

ZMIANY KLIMATU 

Procesy naturalne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji  
Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski Sz., Nauka o klimacie
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Na przestrzeni setek tysięcy lat koncentracja 
dwutlenku węgla w atmosferze oscylowała 
w granicach 180-300 ppm (liczba części na milion 
z ang. parts per million) – to wystarczało, by 
Ziemia przeobrażała się gruntownie przechodząc 
od zlodowaceń do ciepłych interglacjałów.

W latach 60. XX wieku tempo wzrostu koncentracji 
CO2 w atmosferze było mniejsze od 1 ppm/rok, 
w ostatnich latach sięga już 2,5 ppm/rok.

Rekord koncentracji dwutlenku węgla 
w atmosferze, zmierzony w obserwatorium 
Mauna Loa na Hawajach, osiągnął w maju 2019 r. 
wartość 414,7 ppm.2

W ostatnim stuleciu nastąpiło bardzo intensywne 
wykorzystywanie i spalanie kopalin – węgla, ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Przez ostatnie 30 lat 
spaliliśmy więcej paliw kopalnych niż w czasie 
całej wcześniejszej historii ludzkości3.

2 https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2461/Carbon-
dioxide-levels-hit-record-peak-in-May

3 Nauka o klimacie, s. 233, Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski Sz.,  
Wyd. Sonia Draga Sp. z o.o., Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2019 r.,

Na podstawie pomiarów paleoklimatycznych 
(m.in. stalaktytów, rdzeni lodowców) 
i instrumentalnych wynika, że Ziemia zmaga się 
obecnie z największą ilością gazów cieplarnianych 
od lat.

Wydobywając paliwa kopalne i spalając je, 
wpuszczamy błyskawicznie do cyklu węglowego 
zasoby węgla, które „normalnie” byłyby usuwane 
z niego przez naturę przez dziesiątki i setki 
milionów lat. Cykl węglowy poradziłby sobie 
z umiarkowaną ilością dodatkowego węgla, 
niestety poziom produkcji CO2 rośnie w bardzo 
szybkim tempie.

 

 
 

 
 
 
Wzrost zużycia energii pierwotnej, czyli 
tej na „wejściu” (pozyskiwanej z zasobów 
naturalnych) przyspieszył wyraźnie od drugiej 
połowy XX wieku.

Ryc. 1. Koncentracja dwutlenku węgla w ostatnich 800 000 lat.

Źródło: https://naukaoklimacie.pl

Wzrost gazów cieplarnianych 
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Efektem ludzkiej działalności jest wzrost koncentracji 
CO2 i innych gazów cieplarnianych w atmosferze. Ilość 
dwutlenku węgla w atmosferze jest największa od wielu 
milionów lat, metanu i podtlenku azotu od co najmniej 
miliona, a przemysłowych gazów cieplarnianych 
(freonów itp.) wcześniej w ogóle nie było. Nasze emisje 
CO2 stanowią stałą nadwyżkę do emisji naturalnych, 
zwiększając ilość węgla w całym cyklu węglowym.

Gazy cieplarniane (gazy szklarniowe) – gazowe 
składniki atmosfery ziemskiej, pochodzenia 
zarówno naturalnego jak i antropogenicznego 
(m.in. para wodna, dwutlenek węgla, metan, ozon, 
freony) biorące udział w efekcie cieplarnianym. 
Gazy te przepuszczają większość docierającego do 
planety elektromagnetycznego promieniowania 
słonecznego (zwanego krótkofalowym),  
a pochłaniają promieniowanie podczerwone 
(zwane długofalowym) z planety.

Gdyby nie efekt cieplarniany, średnia temperatura 
powierzchni Ziemi wynosiłaby minus kilkanaście 
stopni Celsjusza. Wzrost ilości gazów cieplarnianych  
w atmosferze prowadzi do spadku jej przezroczystości 
w podczerwieni i w rezultacie do wzrostu temperatury 
na powierzchni Ziemi4.

4  https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/efekt-cieplarniany-jak-to-dziala-70 

 
Globalne ocieplenie postępuje i jest 
powodem kumulowania się w atmosferze 
emitowanych przez nas gazów 
cieplarnianych.

Zaburzenie bilansu 
energetycznego Ziemi 

• W stabilnym stanie 
klimatycznym ilość energii 
pochłanianej i emitowanej 
przez planetę z definicji 
musi się równoważyć.

• W ostatnich dekadach, 
zmierzono za pomocą 
satelitów, że z Ziemi  
w przestrzeń kosmiczną 
ucieka coraz mniej 
promieniowania.

• Zjawisko to ma miejsce 
dla tych długości fal, które 
są absorbowane przez 
gazy cieplarniane, których 
koncentracje podwyższamy 
(dwutlenek węgla, metan 
i inne).

Akumulcja energii wewnątrz 
ziemskiego systemu 
klimatycznego

• Skoro ziemski system 
klimatyczny opuszcza mniej 
energii niż do niego dociera, 
następuje kumulowanie 
się w nim energii, czyli 
ogrzewania się!

Ziemia  
nagrzewa się 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu  
„Ziemia się nagrzewa i wiemy dlaczego”,  

https://naukaoklimacie.pl

Ryc. 2. Światowe zużycie energii pierwotnej  
od 1850 do 2018 roku z podziałem na źródła 
energii.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vaclav Smil (2017) & BP Statistical 
Review of World Energy; https://ourworldindata.org/energy



81% światowej produkcji energii pierwotnej, 
czyli tej „na wejściu”, w 2017 r. była wytworzona 

w wyniku spalania węgla, ropy na�owej 
i gazu ziemnego.

Wzrost światowej gospodarki pociąga za sobą 
zwiększone zapotrzebowanie na energię, 
a dopóki system energetyczny oparty jest 

na paliwach kopalnych, to większe zużycie energii 
powoduje większe emisje CO2.

Globalne działania związane ze zmianą użytkowania 
terenów, w tym przede wszystkim wycinanie lasów, 

powoduje uwalnianie do atmosfery dużych ilości 
dwutlenku węgla, zarówno z roślin, jak i z gleby; 

spada też tempo pochłaniania CO2.

Wzrost ludności w ujęciu globalnym powoduje 
coraz większe zużycie zasobów naturalnych, 

co jest wymuszane przez rosnące zapotrzebowanie 
na energię wytwarzaną z tych zasobów.

Do połowy lat 90. ubiegłego wieku Europa, 
jako kontynent, skupiała największych emiterów 
dwutlenku węgla. Po 1995 r. w tym niechlubnym 

rankingu największych emitorów CO2 zaczęły 
dominować państwa azjatyckie. Stosunkowo duży 

wzrost w ciągu ostatnich 20 lat odnotowały też 
państwa Bliskiego Wschodu.

1
2

3

Azja
Ameryka 
Północna

Bliski 
Wschód

Od czasów rewolucji przemysłowej emisja 
dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych 

zwiększyła się kilkadziesiąt razy. 

GLOBALNE PRZYCZYNY 
ZWIĘKSZANIA CO2



Od czasów rewolucji przemysłowej (liczonej 
od lat 1780-1800) emisja dwutlenku węgla 
ze spalania paliw kopalnych, tj. węgla 
brunatnego, kamiennego, ropy naftowej 
i gazu ziemnego, zwiększyła się kilkadziesiąt 
razy.

W 1850 roku wyemitowano mniej niż 
1 mld ton CO2, natomiast obecnie (2018 r.) 
globalna emisja sięga ponad 36 mld ton 
CO2 rocznie1

WZRost emisji 
Do połowy lat 90. ubiegłego wieku Europa, 
jako kontynent, skupiała największych 
emiterów dwutlenku węgla, w 1994 r. 
emisje pochodzące z Europy wyniosły 
6,4 mld ton CO2 (27% światowej emisji). 

Po 1995 r. w tym niechlubnym rankingu 
największych emitorów CO2 zaczęły 
dominować państwa azjatyckie (bez 
Bliskiego Wschodu). Przy czym wzrost 
emisji z Azji następował bardzo 
dynamicznie – w 1995 r. emisje były 
na poziomie 7 mld ton (30% światowej 
emisji), podwojenie emisji nastąpiło po 
15 latach, a w 2018 r. wyemitowano z tej 
części świata prawie 48% emisji światowej. 
Stosunkowo duży wzrost w ciągu ostatnich 
20 lat odnotowały też państwa Bliskiego 
Wschodu – podwajając w tym czasie 
wartość swojej emisji. Jedynymi regionami, 
w których odnotowano spadek emisji CO2 
w porównaniu z rokiem 2000 są Europa 
i Ameryka Północna.

1 Folder WWF Zmiana klimatu w pigułce 2019 oraz Global Carbon 
Atlas www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

Ryc. 3. Światowa emisja Co2.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
z http://www.globalcarbonatlas.org.  

Wykres wykonano w programie Piktochart

Zwiększanie Co2

Ryc. 4. emisja Co2 według regionów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
z http://www.globalcarbonatlas.org.  

Wykres wykonano w programie Piktochart

GLOBALNE PRZYCZYNY 2 
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KRaje toP 
Największym emitorem dwutlenku węgla 
na świecie (licząc od 1960 r.) do 2005 r. były Stany 
Zjednoczone – wyemitowały w przywołanym 
roku 6,12 mld ton CO2. Od 2006 r. czołowe miejsce 
zajmują Chiny, które w 2018 r., z wartością ponad 
10 mld ton CO2 rocznie, wytworzyły ponad 27,5% 
światowej emisji.

Na podstawie dostępnych danych dotyczących 
emisji CO2 widać przesuwanie się głównych 
„państw emitorów” – kiedyś w czołówce poza 
USA, Rosją i Chinami były Niemcy, Wielka 
Brytania i Francja. Teraz ich miejsca zajęły Indie, 
Japonia, Iran i Korea Południowa.

2018 r. – emisja światowa 36 573 Mt CO2

1960 r. – emisja światowa 9 344 Mt CO2

2000 r. – emisja światowa 25 154 Mt CO2

1960 r. – TOP 10

2000 r. – TOP 10

2018 r. – TOP 10



Węgiel
27%

Gaz ziemny
22%
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Biopaliwo
10%
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32%

81% światowej produkcji energii pierwotnej, 
czyli tej „na wejściu”, w 2017 r. była wytworzona 
w wyniku spalania węgla, ropy naftowej i gazu 
ziemnego.

Dlaczego jesteśmy uzależnieni od paliw  
kopalnych? Paliwa kopalne są nie tylko 
wysokoenergetyczne, ale wyróżnia je również 
duża dostępność oraz łatwość w transporcie 
i przechowywaniu, cechują się również dużą 
elastycznością, jeśli chodzi o czas i miejsce 
uwalniania zgromadzonej energii, np. ropę 
można bezpośrednio użyć w samochodzie i to 
praktycznie w każdym momencie.

Pozostałe źródła energii mają „słabe strony”. 
Drewno ma znacznie mniejszą wartość 
energetyczną, reaktory jądrowe nie są mobilne, 
ani elastyczne w wytwarzaniu energii. Farmy 
wiatrowe i fotowoltaiczne wytwarzają prąd 
z przerwami, bo są uzależnione od warunków 
pogodowych. A skuteczne magazynowanie 
energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
nie kopalnianych, jak również zgranie podaży 
z popytem nie są w tym wypadku proste i tanie 
jak w przypadku użycia paliw kopalnych2.

2 Nauka o klimacie, Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski Sz.,  
Wyd. Sonia Draga Sp. z o.o., Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2019 r.,

Ryc. 5. Źródła zaopatrzenia w energię pierwotną na świecie w 2017 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z https://www.iea.org

Dominacja źródeł nieodnawialnych



Wzrost światowej gospodarki pociąga za sobą 
zwiększone zapotrzebowanie na energię, 
a dopóki system energetyczny oparty jest 
na paliwach kopalnych, to większe zużycie energii 
powoduje większe emisje CO2.

Zużycie energii elektrycznej na świecie 
wykazuje wciąż tendencje rosnącą. Od czasu 
kiedy Międzynarodowa Agencja Energetyczna 
gromadzi dane, tj. od roku 1 971, zużycie 
energii elektrycznej na świecie wzrosło 
z 1 200 kWh na osobę do 3 132 kWh w 2014 r. 
Zapotrzebowanie na energię wzrosło w ostatnim 
badanym dziesięcioleciu (2004-2014 r.) o ponad 
20%.

Statystyki pokazują, że mieszkańcy bogatych 
krajów zużywają dużo więcej energii, 
a biedniejszych niewiele. Największe zużycie 
energii elektrycznej na osobę, w 2014 r. 
wykazała Islandia, z wartością ponad 
53 832 kWh na osobę, na dalszych miejscach są: 
Norwegia (23 000 kWh), Bahrajn (19 597 kWh), 
Kuwejt (15 590 kWh) i Kanada (15 588 kWh).  
Na drugim końcu tej statystyki znalazło się 
Haiti, ze zużyciem 39 kWh na osobę, wskaźnik 
ten, poniżej 100 kWh na osobę charakteryzuje 
również Sudan Południowy, Niger i Etiopię. 

Średnie zużycie energii w Polsce, w 2014 r. 
wyniosło 3 971 kWh na osobę i było niższe od 
średniego zużycia w Unii Europejskiej o prawie 
1,5 razy. Porównywalną wielkość zużycia energii 
elektrycznej na osobę z Polską mają Węgry 
i Chiny.

Ryc. 6. Światowe zużycie energii elektrycznej 
w latach 1971-2014, na tle zużycia 
w poszczególnych krajach w 2014 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC.  
Wykres wykonano w programie Piktochart

energochłonne społeczeństwo



Globalne działania związane ze zmianą 
użytkowania terenów, w tym przede wszystkim 
wycinanie lasów, nie sprzyjają zahamowaniu 
procesów klimatycznych.

„Rośliny podczas wzrostu pochłaniają dwutlenek 
węgla i wbudowują go w siebie. Podczas 
spalania roślin i rozkładania się ściętego drewna 
zmagazynowany w nich węgiel trafia znów 
do atmosfery. W lasach będących w stanie 
równowagi ilość pochłanianego i uwalnianego 
dwutlenku węgla jest zbliżona i nie wpływa 
na globalny bilans dwutlenku węgla. Jednak 
masowe wycinanie lasów i zmniejszanie ich 
areału powoduje, że w wyniku naszej działalności 
zmagazynowany w roślinach węgiel trafia do 
atmosfery.” Rezultatem masowego wycinania 
lasów jest też pustynnienie terenów i zaburzenie 
gospodarki wodnej3.

Karczowanie lasów powoduje uwalnianie do 
atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla, 
zarówno z roślin, jak i z gleby; spada też tempo 
pochłaniania CO2 

4.

Globalne tempo wylesiania od 2003 roku 
podwoiło się. W latach 2001-2018 na całym 
świecie zanotowano utratę około 361 mln ha 
powierzchni drzew, co odpowiada zmniejszeniu 
powierzchni lasów o około 9% w porównaniu 
z rokiem 2000. W pierwszej piątce państw, 
w których wycina się najwięcej lasów jest: Rosja, 
Brazylia, Kanada, USA i Indonezja5. 

Deforestacja, czyli proces wylesiania, a następnie 
przeznaczania ziemi pod uprawy rolne jest 
jednym z najgorszych działań. To negatywne 

3 Artykuł Niszczenie lasów tropikalnych https://ziemianarozdrozu.pl/
encyklopedia/49/niszczenie-lasow-tropikalnych

4 Artykuł Wylesianie bije kolejne rekordy https://ziemianarozdrozu.pl/
artykul/3855/wylesianie-bije-kolejne-rekordy

5 Informacja ze strony https://www.globalforestwatch.org

zjawisko dotyczy głównie lasów Amazonii i Azji 
Południowowschodniej. Ich miejsce zajmują 
uprawy soi, palmy olejowej, monokultury 
eukaliptusów i pastwiska dla krów6.

6 Artykuł „Ekspansywne rolnictwo niszczy amazońskie lasy”  
(https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ekspansywne-
rolnictwo-zjada-lasy)

Ryc. 7. Światowa likwidacja powierzchni 
leśnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
z https://www.globalforestwatch.org.  

Wykres wykonano w programie Piktochart
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Wzrost ludności w ujęciu globalnym powoduje 
coraz większe zużycie zasobów naturalnych, co jest 
wymuszane przez rosnące zapotrzebowanie 
na energię wytwarzaną z tych zasobów. A drastyczne 
i wielkoobszarowe zmiany w użytkowaniu terenów 
spowodowane są rosnącą konsumpcją coraz większej 
liczby ludzi.

W 1850 r. światowa populacja wynosiła około 1,5 mld 
ludzi, w 1950 r. było nas o 1 mld więcej. Od połowy 
XX wieku liczba ta rośnie w bardzo szybkim tempie, 
pod koniec 2019 r. statystyki podawały, że Ziemię 
zamieszkuje 7,7 mld ludzi. Państwa liczące najwięcej 
ludności w 2019 r. to: Chiny (1,44 mld), Indie (1,37 
mld), USA (0,33 mld), Indonezja (0,27 mld) i Pakistan 
(0,22 mld).

Prognozy, mówią o ciągłym wzroście zaludnienia, te 
uśrednione pokazują, że dopiero u schyłku XXI w. liczba 
ludności osiągnie constans na poziomie około 11 mld 
ludzi. Wariant „hight” rysuje liczbę ludności w roku 
2 100 na poziomie 15,6 mld, z wciąż rosnącą tendencją.

Ryc. 9. Światowa populacja  
i jej prognozy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ  
(https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/).  

Wykres wykonano w programie Piktochart

Ryc. 8. Najludniejsze kraje świata w 2019 roku.

Źródło: ONZ, The World Factbook,*dla porównania.
 Dane w mln, stan na 2019 r. lub najnowsze dostępne dane,  

grafika ze strony https://businessinsider.com.pl

Wzrost liczby ludności



Zgodnie z prognozami, jedynym 
kontynentem, na którym nastąpi 
zmniejszenie populacji w 2100 r., 
w porównaniu z rokiem 2019 r. będzie 
Europa. Największy, bo aż 3-krotny przyrost 
ludności prognozuje się na kontynencie 
afrykańskim, gdzie liczba ludności w 2100 r. 
może osiągnąć prawie 4,3 mld. Liczba 
ludności Azji zacznie się zmniejszać po 
2055 roku.

W pozostałych regionach świata nie 
prognozuje się bardzo dynamicznych zmian 
związanych ze zmianą liczby ludności.

KRaje toP 
W 2050 r. najbardziej zaludnionym krajem 
będą Indie, które już w 2027 r. będą miały 
większą liczbę ludności niż Chiny. 

Z analiz wynika, że ludności w XXI wieku 
będzie nadal przybywać, pytanie tylko 
w jakim tempie.

Wzrasta szczególnie liczba ludności 
w krajach, które wchodzą na drogę rozwoju 
gospodarczego. A potrzeby energetyczne 
społeczeństwa w takich krajach będą 
wzrastać.

Ryc. 10. Światowa populacja wg kontynentów  
w latach 1950-2100.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ  
(https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/).  

Wykres wykonano w programie Piktochart

Ryc. 11. Najbardziej zaludnione kraje świata  
w 2050 roku w mld.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ  
(https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/). 

Wykres wykonano w programie Piktochart
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W najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce 
mogą stać się coraz bardziej odczuwalne. 

SKUTKI ZMIAN KLIMATU
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„W najbliższych latach skutki zmian 
klimatu w Polsce mogą stać się coraz 
bardziej odczuwalne. Najważniejsze 
prognozowane oddziaływanie dla obszaru 
Europy Środkowo-Wschodniej obejmuje: 
częstsze ekstrema temperatury, większą 
intensywność opadów mogącą powodować 
powodzie o każdej porze roku, wzrost 
częstotliwości i intensywności huraganów, 
a także częstsze występowanie susz oraz 
związane z tym straty w produkcji rolnej 
i leśnej, ograniczenia w dostępie do 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, a także zwiększone ryzyko pożarów 
lasów. Prognozuje się również częstsze 
występowanie temperatur oscylujących 
wokół zera stopni Celsjusza zimą, co może 
doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń 
dróg i placów”1.

1 Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Ministerstwo Środowiska, 
2019 r., https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/
p o l i t y ka - e ko l o g i c z n a - p a n s t wa / p o l i t y ka - e ko l o g i c z n a -
panstwa-2030/

Obecnie dla Polski istotne znaczenie ma przesuwanie 
się strefy zwrotnikowej na północ – powoduje to, 
że nad Polskę częściej napływa rozgrzane powietrze 
zwrotnikowe, gdzie po napotkaniu się z chłodnym 
powietrzem z rejonów polarnych, następuje w okresie 
letnim intensyfikacja burz i nawałnic2.

Klimat Polski w kolejnych latach będzie ewaluował 
w kierunku dwóch pór roku – chłodnej pory deszczowej 
zimą oraz suchej pory gorącej latem.

Porównanie kilku wskaźników, na przestrzeni lat, daje 
obraz zmieniających się warunków klimatycznych 
w Polsce – wzrastają średnie temperatury powietrza 
i tym samym wydłuża się okres wegetacyjny, zmniejsza 
się liczba dni z pokrywą śnieżną oraz zdecydowanie 
przybywa gorących dni. Rok 2019 był co prawda rokiem 
dosyć skrajnym pod względem m.in. temperatur, 
jednak prognozowane zmiany klimatu dla Polski 
przedstawiają właśnie coraz częstsze występowanie 
takich warunków.

2 Susza czy powódź, Horska-Schwarz S.,Krukowska Szopa I., Ruszlewicz A., Horska M., 
Fundacja ‘Zielona Akcja”, Legnica,

Ryc. 12. Zmiana warunków klimatycznych w Polsce – prawdopodobna tendencja zachodzących 
zmian.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMiGW,  
dane przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl.  

Grafikę wykonano w programie Piktochart
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W 2019 r. średnia temperatura dla 
obszaru całej Polski wynosiła 10,2 stopnia 
Celsjusza. Przekroczona została bariera 
10 stopni – nigdy w historii tej wartości 
nie przekroczono (na tle okresu 1851-
2020 od kiedy prowadzi się pomiary 
instrumentalne)3.

PoDNiesieNie PoZiomu 
moRZa
Istotnym skutkiem dla Polski, będącym 
następstwem zmieniających się warunków 
klimatycznych może być podniesienie 
się poziomu morza, które „wywoływane 
będzie nie tylko przez topnienie 
lodowców arktycznych, grenlandzkich 
i antarktycznych, ale też wskutek 
zwiększania się objętości ogrzewającej się 
wody. Czysta fizyka.”4 

„Średni poziom mórz w XX wieku podniósł się 
na świecie z powodu globalnego ocieplenia  
o 11-16 cm. To, jak szybko będzie dalej 
rósł poziom wód w XXI wieku – zdaniem 
naukowców – zależy od tego, jak sprawnie 
ludzkość weźmie się do walki z dalszymi 
zmianami klimatu i ograniczy emisję 
dwutlenku węgla. Jednak nawet jeśli emisje 
dwutlenku węgla uda się zredukować 
natychmiast, to – zgodnie z prognozami – 
do końca tego wieku poziom wód wzrośnie 
aż o pół metra. Jeśli zaś spełnią się najmniej 
optymistyczne scenariusze dotyczące 
emisji CO2, poziom morza wzrosnąć może 
do 2100 r. aż o 2 metry.”5

3 Wywiad dostępny na https://www.energetyka24.com/klimatolog-
rok-2019-byl-pod-wzgledem-temperatury-tragiczny

4 Polska 2100 – Co zostanie zalane, kiedy poziom mórz się 
podniesie?, Stanisławska A., 2016 r., www.crazynauka.pl,

5 Wzrost poziomu mórz: interaktywna mapa pokazuje, które rejony 
może zalać woda, Nauka w Polsce, Tomala L., 2019 r., Nauka 
w Polsce, http://scienceinpoland.pap.pl,

Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że Wielkopolska jest obszarem, którego 
zmiany klimatu dotkną, a może warto już 
napisać, że dotykają…?

Zmieniające się warunki pogodowe, szczególnie te, 
które mają charakter zjawisk ekstremalnych, wpływają 
na nasze życie społeczne i funkcjonowanie gospodarki, 
dlatego warto zapoznać się z tym, w jakim kierunku 
zmiany klimatu będą postępować w Wielkopolsce.

Wzrost poziomu morza nawet o 1 metr w przypadku 
Polski to zalanie części Niziny Szczecińskiej, wdarcie 
się wody do doliny Odry aż po Cedynię, powiększenie 
jezior przybrzeżnych oraz zalanie Żuław.

Ryc. 13. Nizina szczecińska i Żuławy po 
podniesieniu się poziomu morza o 1 metr.

Źródło: http://flood.firetree.net

skutki w wielkopolsce



susZe
Skutkiem zmian klimatu jest wzrost 
temperatur oraz występowanie coraz 
większej liczby dni upalnych. Obszar 
Wielkopolski, z uwagi na zmieniające 
się warunki klimatyczne, narażony jest 
na występowanie suszy atmosferycznej, 
a w konsekwencji także rolniczej 
i hydrologicznej. Wpływ na to mają 
średnie sumy opadów zdecydowanie 
poniżej średniej krajowej przy stosunkowo 
wysokiej średniej temperaturze powietrza 
tak w okresie letnim, jak i zimowym6 oraz 
malejąca liczba dni z pokrywą śnieżną.7

6 PPSS w rejonie wodnym Warta
7 Walijewski G.,IMGW-PIB, wywiad na https://www.imgw.pl/

wydarzenia/szybka-reakcja-i-komunikacja-naglych-zjawisk-
pogodowych-nasz-priorytet

Występowaniem suszy rolniczej 
zagrożonych jest łącznie 44,9% powierzchni 
terenów rolnych i leśnych występujących 
w Polsce – szczególnie na terenach 
Wielkopolski, Kujawach, Ziemi Łódzkiej 
oraz województwa lubuskiego i zachodniej 

części Mazowsza. Susze hydrologiczne zagrażają aż 
na 95,4% kraju, zaś zasięg obszarów zagrożonych suszą 
hydrogeologiczną stanowi 35,6% powierzchni Polski8. 
Rozkład przestrzenny zagrożenia zjawiskiem suszy 
w Wielkopolsce prezentują poniższe mapy.

8 Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy, Warszawa, 2019 r.(wersja 
niespecjalistyczna), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sierpień 
2019 r.,

SUSZA 
ATMOSFERYCZNA

• powstaje na skutek 
długiego okresu  
bez opadów

SUSZA  
ROLNICZA

• brak opadu 
prowadzi 
do niedostatecznej 
ilości wody 
w glebie potrzebnej 
do prawidłowego 
rozwoju roślin 
i spadku produkcji 
roślinnej

SUSZA 
HYDROLOGICZNA

• następstwo 
pogłębiającej 
się suszy 
atmosferycznej 
i rolniczej

• ilość wód płynących 
rzekami i poziom 
wód w jeziorach 
obniża się poniżej 
stanów średnich

SUSZA 
HYDROGEOLOGICZNA

• ostatni etap rozwoju 
suszy

• wyraźne obniżenie 
poziomu wód 
podziemnych 
w stosunku  
do średniego stanu, 
obserwujemy  
m. in. wysychające 
studnie

Polska jest krajem 
z najuboższymi 
zasobami wodnymi 
w całej Unii Europejskiej. 
Na jednego mieszkańca 
naszego kraju, przypada 
zaledwie około 1 600 m3,  
a w okresie suszy  
nie przekracza 1 000 m3 wody na cały rok. 
W Unii Europejskiej te wartości są czterokrotnie 
wyższe. Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany 
klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich 
latach7. 

Ryc. 14. od suszy amosferycznej po hydrogeologiczną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wersji niespecjalistycznej „Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy”  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Warszawa 2019 r.



Praktycznie cała Wielkopolska jest narażona 
na suszę atmosferyczną. Podobnie, poza 
pojedynczymi obszarami w Wielkopolsce, 
większość województwa zagrożona jest 
wystąpieniem suszy rolniczej i hydrologicznej 
w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cała 
północna, zachodnia i centralna Wielkopolska 
jest również w znacznym stopniu zagrożona 
obniżeniem poziomu wód podziemnych, czyli 
wystąpieniem suszy hydrogeologicznej.

Upalny czerwiec w 2019 r. oraz wyjątkowo gorący 
sierpień w tym samym roku ukazały problem 
suszy rolniczej, która dotknęła szczególnie 
zachodnią i centralną Polskę. W okresie od 
1 czerwca do 31 sierpnia Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB) ogłosił,  
że m.in. w województwie wielkopolskim 226 
gmin, tj. 100% powierzchni województwa 
zagrożonych jest suszą rolniczą. Na terenie 
Wielkopolski wartości klimatycznego bilansu 
wodnego (KBW) wyniosła od -240 do -279 mm 
(…)”9.

9 Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce, rok: 2019, okres: 
08 (1.VI – 31.VIII) http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/2019,08/

SUSZA  
ATMOSFERYCZNA

SUSZA  
GLEBOWA (ROLNICZA)

SUSZA  
HYDROLOGICZNA

SUSZA  
HYDROGEOLOGICZNA

zagrożenie w stopniu bardzo znaczącym
zagrożenie w stopniu znaczącym

zagrożenie w stopniu umiarkowanym
zagrożenie w stopniu mało istotnym

Stopień zagrożenia suszą

Ryc. 15. mapa Wielkopolski z rejonami narażonymi na suszę.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (RZGW Poznań);  
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy (RZGWWrocław);  

Plan przeciwdziałania skutkom suszyw regionie wodnym Środkowej Wisły (RZGWWarszawa)  
oraz danych z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami dla regionu wodnego Noteci (RZGW Bydgoszcz)

Ryc. 16. Klimatyczny bilans wodny 
w 2019 roku (okres 1 czerwiec – 31 sierpień).

Źródło: Potencjalny zasięg suszy rolniczej i Klimatyczny Bilans Wodny 
(KBW), rok: 2019, okres: 08 (1.VI – 31.VII.) (www.susza.iung.pulawy.pl)

Klimatyczny bilans wodny (KBW) – wyraża różnicę 
pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją 
potencjalną (wyrażającą w przybliżeniu zdolność 
wyparowania wody z dobrze uwilgotnionego trawnika). 
KBW jest określany jako różnica pomiędzy przychodami 
wody (w postaci opadów), a stratami w procesie 
parowania (ewapotranspiracja).



Warunki meteorologiczne wiosną 2020 r. 
nie napawały optymizmem. Brak opadów 
w pierwszym kwartale 2020 r. – szczególnie 
w marcu i kwietniu nie pozwoliły uzupełnić 
niedoborów wody po upalnym 2019 roku. Poza 
tym bezśnieżna i bardzo ciepła zima, która 
była w Wielkopolsce (średnia temperatura 
stycznia w Poznaniu to +3,3°C, a lutego +5,0°C!) 
uniemożliwiły odbudowę wilgoci w glebie.

Dane satelitarne z kwietnia 2020 r. dały obraz 
skrajnego przesuszenia gleby w Wielkopolsce. 
W całym regionie występował deficyt wody  
w strefie korzeniowej, czego następstwem była 
susza rolnicza, która jest szczególnie niekorzystna 
dla prowadzonych upraw.

Poziom wody w rzekach Wielkopolski,  
w okresie wiosny 2020 r. ukazał problem suszy 
hydrologicznej. Wiosna to dotychczas był 
okres, w której rzeki po wiosennych roztopach 
i równomiernych opadach deszczu niosły duże 
ilości wody. 

Stan wody w Warcie, 
na wodowskazie 
w Poznaniu, przy 
moście Rocha 
wskazał 24 kwietnia 
2020 r. 140 cm. 
Przed rokiem 
o tej samej porze 
wartość stanu 
wody wynosiła 
262 cm. W ostatnim 
10-leciu, średnia wartość poziomu wody 
w Warcie, w miesiącu kwietniu nigdy nie była 
niższa niż 200 cm, a najwyższą średnią dla kwietnia 
zanotowano w 2011 r. – poziom wody osiągnął 
ponad 470 cm!

Susza rolnicza w analizowanym okresie 
(czerwiec-sierpień 2019 r.) wystąpiła 
w Wielkopolsce we wszystkich 
monitorowanych przez IUNG-PIB uprawach.

Ryc. 17. Potencjalne zasięgi suszy w 2019 roku  
dla zbóż jarych (okres 1 czerwiec – 31 sierpień).

Źródło: Potencjalny zasięg suszy rolniczej i Klimatyczny Bilans Wodny 
(KBW), rok: 2019, okres: 08 (1.VI – 31.VII.) (www.susza.iung.pulawy.pl)

Ryc. 18. Wskaźnik wilgotności gleby,  
warstwa 0-7 cm (stan 20.04.2020 r.).

Źródło: http://agrometeo.pogodynka.pl/obrazysat

Na podstawie zdjęć satelitarnych 
określono aktualną wilgotność gleby 
w warstwie powierzchniowej. Mapa 
prezentuje stan nasycenia gleby wodą 
w stanie ciekłym dla warstwy 0-7 cm. 
Obszary o wilgotności poniżej 30-40% 
wskazują na możliwy deficyt wody 
w strefie korzeniowej. Prezentowana 
na mapie wilgotność gleby jest 
wyrażona w procentach.



Prognoza Państwowej służby 
hydrogeologicznej10 z końca marca 
2020 r., wskazała, że region Wielkopolski 
jest zagrożony wystąpieniem niżówki 
hydrogeologicznej11. Na obszarach objętych 
niżówką mogą wystąpić utrudnienia 
w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć 
wód podziemnych (indywidualne studnie 
gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych 
eksploatujących pierwszy poziom 
wodonośny.

10 Artykuł z https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12204-
prognoza-sytuacji-hydrogeologicznej-w-strefach-zasilania-i-
poboru-wod-podziemnych-w-kwietniu-2020-r.html

11 https://www.pgi.gov.pl/polecamy/9312-czy-susza-moze-
spowodowac-niedostatek-wody-w-polsce.html

Przy założeniu niekorzystnych warunków 
meteorologicznych na terenie m. in. 
województwa wielkopolskiego mogą 
występować obszary, na których 
zwierciadło płytkich wód podziemnych 
kształtować się będzie poniżej stanu 
niskiego ostrzegawczego (SNO). 

Województwo wielkopolskie jest regionem, na tle 
kraju, w którym zjawisko niżówek hydrogeologicznych 
występuje bardzo często. Generalnie trzeba podkreślić, 
że wyróżnia się kilkuletnie i kilkunasto-letnie cykle, 
w których występują niżówki hydrogeologiczne, po 
których następują okresy mokre – wysokich stanów 
wód, np. głęboka niżówka występowała na początku 
lat 90. XX wieku, a rok 1992 był ekstremalny w tym 
zakresie. Z kolei pod koniec lat 90. był okres mokry, 
skutkujący powodziami – szczególnie tą z 1997 roku. 

niżówka hydrogeologiczna – to okres, a nie  
chwilowe zdarzenie, w którym położenie 
zwierciadła wód pierwszego poziomu 
wodonośnego o charakterze swobodnym jest 
niższe od pewnej umownej wartości granicznej. 
Zjawisko to dotyczy najpłycej występujących wód 
podziemnych, nazywanymi wodami gruntowymi.

sNG – średnie położenie zwierciadła spośród 
najniższych położeń

sNo – stan niski ostrzegawczy

Ryc. 19. Prognoza wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – kwiecień 2020 r.

Źródło: Państwowy Instytut Gelogiczny-Państwowy Instytut Badawczy (https://www.pgi.gov.pl)
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Od końca 2014 roku jesteśmy w okresie 
posusznym. Od sierpnia 2019 r. na niektórych 
obszarach kraju, w tym m. in. w województwie 
wielkopolskim, obowiązuje stan zagrożenia 
hydrogeologicznego w związku z występowaniem 
niżówki hydrogeologicznej. Pod względem 
intensywności w niektórych punktach niżówka 
hydrogeologiczna była głębsza w 2019 roku niż 
ta z 1992 roku12. 

ReKoRDoWe uPały
W ostatnich latach występuje w Polsce coraz 
więcej okresów, z temperaturą powietrza 
powyżej 30°C, upalne dni pojawiają się już 
w maju i występują nawet we wrześniu. 

Liczba dni upalnych, w ostatniej dekadzie 
w stosunku do lat 1971-2000 wzrosła ponad 
trzykrotnie. Rekordowe pod tym względem 
w Wielkopolsce były lata 2015, 2019 i 2018 
– w każdym z tych lat było ponad 20 dni 
z maksymalną temperaturą powietrza równą 
lub powyżej 30°C. Upały te trwają coraz częściej 
nieprzerwanie przez 10-15 dni.

12 https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12334-dzialania-na-rzecz-
klimatu-swiatowy-dzien-ziemi-2020.html

XX wieku (1951-1960) na stacji meteorologicznej 
w Poznaniu zanotowano ich 58, w kolejnym 
dziesięcioleciu 68. W ostatnich latach (2011-
2019), odnotowano aż 130 takich dni. Podobny 
przyrost dni upalnych w poszczególnych dekadach 
odnotowuje się w innych miejscowościach 
Wielkopolski. 

W 2019 r. na stacjach Poznań-Ławica oraz Kórnik 
odnotowano rekord temperatury dla czerwca 
w Wielkopolsce – słupek rtęci zatrzymał 
się na 38°C, podobne wartości wystąpiły 
również na innych stacjach meteorologicznych 
w Wielkopolsce.

Dane z wielolecia (1951-2019) dla stacji Poznań 
przedstawiają rosnącą tendencję liczby dni 
w ciągu roku z temperaturą powietrza równą lub 
powyżej 30°C.

Trend ten – mimo oczywistych wahań – wyraźnie 
wzrasta. 

Po 2000 roku obserwujemy występowanie coraz 
większej liczby dni z maksymalną temperaturą 
powietrza równą lub powyżej 30°C. W latach 50. 

Ryc. 20. Liczba dni w Poznaniu z temperaturą 
powietrza równą lub powyżej 30°C.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
IMGiW-Państwowy Instytut Badawczy,  

dane przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl

Ryc. 21. Liczba dni upalnych w wieloleciach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
IMGiW-Państwowy Instytut Badawczy,  

dane przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl

Ryc. 22. upalny czerwiec 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
IMGiW-Państwowy Instytut Badawczy,  

dane przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl
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CiePLejsZe PoRy RoKu
Rok 2019 to najcieplejszy rok 
w Wielkopolsce ze średnią temperaturą 
powietrza oscylującą na poziomie 11,1°C. 
Wartość ta wzrosła o 3°C w stosunku do 
średniej temperatury z okresu 1951-1980.

Wyższe temperatury powietrza dotyczą 
nie tylko okresu letniego. Obserwuje się 
wzrost średnich temperatur w każdej porze 
roku. W 2019 r. tylko styczeń wykazał 
średnią temperaturę powietrza o ujemnej 
wartości (-0,2°C), pozostałe miesiące 
zimowe wartości te miały znacznie 
powyżej 0°C. W następnym roku zima była 
jeszcze cieplejsza – styczeń i luty 2020 r. 
odnotowały jedne z wyższych średnich 
wartości temperatur, odpowiednio +3,3°C 
i +5,0°C. Średnia temperatura z wielolecia 
dla tych miesięcy w Poznaniu, za okres 
1971-2000 wyniósł dla stycznia -1,0°C, 
a dla lutego -0,2°C.

Ryc. 23. Średnie miesięczne temperatury 
powietrza dla Poznania w okresie 1951-2019 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
IMGiW-Państwowy Instytut Badawczy,  

dane przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl

Zmiana średnich temperatur 
w Poznaniu, w okresie 1951-2019 
prezentuje niniejsza grafika. Ciepłe 
kolory oznaczają wartość powyżej 
średniej, a zimne poniżej. Kolor zielony 
oznacza wartości normalne, (zgodnie 
z przyjętą klasyfikacją kwantylową; 
Miętus i in. 2002).

Wynika z niej, że po roku 2000 
„przybywa” miesięcy, które mają 
temperatury wyższe od średnich.

ekstremalnie ciepły
anomalnie ciepły
bardzo ciepły
ciepły

Klasy:

lekko ciepły
normalny
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chłodny
bardzo chłodny
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WiatRy, WiChuRy, huRaGaNy
Dawniej w Europie, huraganowe wiatry, czyli wiatry wiejące 
z prędkością większą niż 33 metry na sekundę (ponad 120 km/h) 
należały do zjawisk rzadkich. Ocieplenie klimatu sprawiło jednak, 
że coraz częściej docierają one nad obszar Polski. Związane są 
z głębokim niżem, który tworzy się nad Atlantykiem i w ciągu 
kilkunastu godzin dociera do Polski. „Skutki wichur szczególnie 
odczuwalne są na wybrzeżu, towarzyszą im powodzie sztormowe. 
W Polsce zachodniej i południowej huraganowe wiatry powodują 
ogromne straty materialne”13.

13 Susza czy powódź, Poradnik adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności, 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Rejon Wielkopolski coraz częściej narażony jest na ekstremalne 
zjawiska pogodowe związane z wiatrem. Tendencja zagrożeń 
w województwie wielkopolskim, wywołanych silnymi wiatrami 
w ostatnim dziesięcioleciu jest rosnąca.

Rok 2017 r. był wyjątkowy pod względem częstotliwości 
i intensywności występowania silnych wiatrów w Wielkopolsce. 
W przytoczonym roku strażacy w Wielkopolsce, z powodu silnych 
wiatrów odbyli ponad 13 tys. interwencji. Dla porównania, w roku 
2010 odbyło się 1,5 tys. akcji straży pożarnej spowodowanych 
zagrożeniami w wyniku silnych wiatrów.

Alert RCB: W Polsce 
prognozowany jest bardzo 
silny wiatr. Jego porywy mogą 
osiągać 110 km/h. Uwaga!  
Dziś po południu i w nocy 
(23/24.02) bardzo silny wiatr. 
Zabezpiecz rzeczy, które 
porwane wiatrem mogą 
stanowić zagrożenie. Unikaj 
otwartych przestrzeni.

Ryc. 24. Zdarzenia będące następstwem wystąpienia silnych 
wiatrów, huraganów i trąb powietrznych w Wielkopolsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  
z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Ryc. 25. interwencje straży 
pożarnej na skutek zdarzeń 
będących następstwem 
silnych wiatrów w 2017 roku.

Najwięcej interwencji 
Państwowej Straży 
Pożarnej, związanych 
z powstaniem zagrożeń 
w wyniku silnych wiatrów 
w 2017 r. odnotowano 
w Wielkopolsce, w gminach: 
Września, Gniezno 
(miasto i gmina), a także 
Czerniejewo – interwencje 
te były pokłosiem przejścia 
sierpniowej nawałnicy. 
W wyniku napływu 
orkanu Ksawery ucierpiała 
najbardziej południowa 
Wielkopolska. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z Komendy Wojewódzkiej  

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

119 – 296
296 – 712

3 – 51
51 – 119

Interwencje straży pożarnej



uLeWy i PoDtoPieNia
Jednym ze skutków zmian klimatu jest coraz 
większe zagrożenie podtopieniami i powodziami 
– staje się tak, bowiem zmienia się rozkład 
opadów – w miesiącach zimowych przeważa 
deszcz zamiast śniegu, a w miesiącach 
cieplejszych zamiast umiarkowanego deszczu co 
kilka dni, mamy do czynienia z okresami suszy 
przerywanymi intensywnymi ulewami. 

W Polsce, w latach 1997-2012 miało miejsce 
aż 9 powodzi (największe w 1997 i 2010 roku), 
oddziałując na blisko 370 tys. ludzi i powodując 
śmierć 113 osób14.

14 B. Wojtyniak, P. Goryński, B. Moskalewicz, Sytuacja zdrowotna ludności 
Polski i jej uwarunkowania, Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2012, s. 284

Coraz większe ryzyko podtopień pojawia się 
szczególne w miastach, co związane jest z jednej 
strony z gęstą zabudową sąsiadującą z rzeką, 
z drugiej z obniżoną retencją gruntów w wyniku 
uszczelnienia zlewni. Zagrożeniem dla zabudowy 
i infrastruktury stają się tzw. powodzie miejskie 
związane z nawalnymi opadami deszczu.

Wielkopolska jest szczególnie narażona 
na podtopienia, będące następstwem 
intensywnych opadów deszczu, które w naszym 
regionie będą występowały coraz częściej.

• 14 lipca 2016 r. w Poznaniu, w ciągu jednej 
doby spadło 69 litrów na 1 m2 – prawie tyle 
deszczu ile normalnie przez cały lipiec, norma 
dla lipca w Poznaniu wynosi około 76 litrów 
na 1 m2. Jeszcze więcej zanotowano na stacji 
w Lesznie – 83,2 litry na m2, a najwięcej 
w Słupcy i Jastrowiu, spadło ponad 100 litrów 
na 1 m2,



• ulice Kalisza zamieniły się w rwące potoki, 
szczególnie te w centrum miasta – 31  lipca 2016 r. 
nad Kaliszem przeszły burze z intensywnymi 
opadami, spadło prawie 61  litrów na 1 m2, 

• 6 czerwca 2017 r. spadło w Poznaniu, w nocy prawie 
35 litrów na 1 m2 – czerwcowa burza spowodowała 
utknięcie w wodzie m.in. tramwajów na Wildzie 
i miejskich autobusów na Ratajach, najwięcej 
akcji strażacy przeprowadzili w Poznaniu 
i powiecie poznańskim – interwencje dotyczyły 
głównie zalanych piwnic, garaży i mieszkań.

• 2 czerwca 2018 r. na stacji Kórnik odnotowano 
w ciągu doby opad o wartości 99,3 litrów  
na 1 m2 (średnia dla tego miesiąca wynosi około 
64 l/m2) – z relacji mieszkańców wynikało, że „wiatr 
zerwał się nagle i po chwili pojawiła się ściana 
deszczu i gradu wielkości wiśni”, w okolicznych 
miejscowościach, m.in. w Borówcu, Skrzynkach, 
Mościenicy i Kamionkach, wysuszona ziemia nie 
była w stanie przyjąć takiej ilości wody, dlatego 
pozalewane były garaże, piwnice, ulice, ogrody 
i pola.

• 11 lipca 2018 r. w Poznaniu, w ciągu doby spadło 
46 litrów deszczu na 1 m2, co stanowiło 55% sumy 
opadów lipcowych – obfite opady deszczu, które 
nawiedziły Poznań spowodowały zalanie części 
trasy PST, na jednej z ulic zerwała się jezdnia, 
strażacy wypompowywali wodę z zalanej szkoły 
przy ul. Rycerskiej, z piwnic szpitala przy ul. 
Przybyszewskiego oraz z pomieszczeń stadionu 
miejskiego; w okolicach Lubonia zalana została 
droga krajowa nr 5. W kilku miejscach pod 
wiaduktami woda uwięziła auta.

Zdjęcie: https://kalisz.naszemiasto.pl/ulewa-w-kaliszu-ulice-zmienily-
sie-w-rwace-potoki-foto/ar/c4-3814770

Zdjęcie: Fot. Wojciech Bróździak  
(https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21923860,burza-nad-

poznaniem-zalane-ulice-podtopione-domy-i-pozary.html)

Zdjęcie:https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2018-06-03/
ulice-zalane-w-kilka-minut-gmina-i-miasto-kornik-usuwa-skutki-

wczorajszej-burzy

Zdjęcie: Spotted MPK Poznań/Facebook  
(https://epoznan.pl/news-news-87133&source=home)



PoŻaRy
Rok 2019 to nie tylko ogromne pożary lasów Amazonii 
i Australii, ale również niespotykane jak dotąd pożary 
północnej części globu – pożary opanowały znaczne 
powierzchnie lasów Syberii, Skandynawii, Alaski 
i Grenlandii.

Rok 2019 to aż siedem dużych pożarów lasów w Polsce, 
które wystąpiły w jednym roku, a właściwie w jednym 
miesiącu, w kwietniu 2019 r. Powierzchnie pożarów 
lasów w Polsce to ułamek tych światowych, jednak , „(…) 
to prawdziwy rekord – i jasny sygnał zmian, z którymi 
przyjdzie nam się mierzyć w kolejnych latach”15.

15 „Głos Lasu” 12/2019,Kaczmarowski J., Wydział Ochrony Lasu DGLP, https://www.
lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/parszywa-siodemka-pozarow

Korelację występowania bardzo ciepłych lat (2015 r., 
2018 r. i 2019 r.) i niskich sum opadów ze zwiększoną 
liczbą pożarów lasów w Wielkopolsce przedstawia 
poniższa grafika.

W roku 2019, który był wyjątkowo ciepły – wszystkie 
miesiące, poza majem, wykazały średnie temperatury 
powietrza z wartościami wysokimi lub ekstremalnie 
wysokimi odnotowano 741 interwencji straży pożarnej 
w województwie wielkopolskim związanych z pożarem 
lasów. Dla porównania w „chłodniejszym” 2017 r. takich 
interwencji było 169, czyli ponad 4-krotnie mniej.

Wysokie temperatury sprzyjały 
powstawaniu również pożarów upraw 
rolnych – 30 czerwca 2019 r. w Wielkopolsce 
wystąpiły 3 duże pożary, paliło się  
m. in. 200 ha zboża i ścierniska w powiecie 
gostyńskim oraz około 70 ha zboża 
w podpoznańskim Konarzewie.

Pokłosiem wysokich temperatur w 2019 r.,  
niskich opadów oraz bezśnieżnej zimy, 
szczególnie w pasie województw 
centralnych jest bardzo niska wilgotność 
ściółki leśnej. Strażacy wiosną 2020 r.
alarmowali o suszy w lasach. „W lasach 
na przeważającym obszarze kraju mamy 
obecnie najwyższy stopień zagrożenia 
pożarowego. Wszystko przez suszę. – Od 
początku 2020 roku do 20 kwietnia w całej 
Polsce wybuchło blisko 2 700 pożarów 
lasów, z czego nieco ponad 600 w Lasach 
Państwowych. W marcu i kwietniu pożarów 
lasów było więcej niż w tym samym okresie 
ubiegłego roku, który też stał pod znakiem 
suszy – tłumaczą”16. 

16 Artykuł „Lasy ponownie otwarte, ale i tak trzeba w nich uważać”, 
https://epoznan.pl/news-news-105042-lasy_ponownie_otwarte_
ale_i_tak_trzeba_w_nich_uwazac

„W 2019 r. w 7 dużych pożarach spaliło się 194 ha 
lasu, czyli prawie tyle, ile w całym 2017 r. w Lasach 
Państwowych.” 

(„Głos Lasu” 12/2019, Kaczmarowski J.)

Ryc. 26. Pożary lasów, opady i upały 
w Wielkopolsce w ostatnim dziesięcioleciu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej PSP,  
danych IMGW, przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl.  

Grafikę wykonano w programie Piktochart

Ryc. 27. mapa zagrożenie pożarowego 
lasu. 

Źródło: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/
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BRaK PoKRyWy ŚNieŻNej
Na skutek zachodzących zmian klimatu 
zmieniła się zimowa aura w Polsce, 
szczególnie zauważa się zmiany dotyczące 
pokrywy śnieżnej, czyli tego śniegu, który 
spadł na ziemię i na niej dłużej zalega. 
Okres zalegania śniegu skraca się, co może 
mieć wpływ na spadek zasobów wodnych 
naszego kraju. 

Opady śniegu, jego zaleganie, powolne 
roztapianie powoduje właściwe 
nawadnianie gleby oraz zasilanie rzek 
i zbiorników wodnych. Sucha i ciepła zima 
powoduje, że woda nie jest gromadzona, 
czego konsekwencją jest pojawienie 
się suszy rolniczej, hydrologicznej 
i hydrogeologicznej.

Śnieg w Poznaniu potrafił zalegać ponad 90 
dni, ostatnie „białe zimy” były w 2010 r., 
w którym śnieg był obecny prawie cały 
styczeń, luty i potem grudzień. Średni 
czas zalegania pokrywy śnieżnej w stolicy 
Wielkopolski to 43 dni (średnia z okresu 
1971-2000), w ostatnich pięciu latach 
wartość ta oscyluje poniżej 20 dni.

Ciekawostką jest, że zima 2019/2020 aspirująca 
na najcieplejszą zimę od co najmniej 239 lat17, zapisała 
się w historii Poznania, jako pierwsza zima, podczas 
której nie wystąpił ani jeden dzień z pokrywą śnieżną. 
Śnieg prószył kilkukrotnie, ale pokrywy śnieżnej nie 
utworzył.

Zmiany w długości zalegania śniegu obserwuje się 
również w innych częściach Polski, okres ten wszędzie 
trwa coraz krócej.

17 https://blog.meteomodel.pl/prognoza-anomalii-zimowej/

Poniższy wykres prezentuje stopień pokrycia śniegiem 
powierzchni Polski podczas zimy 2019/2020, na tle 
uśrednionej wartości z ostatnich 15 lat (wykres 
ilustruje jedynie obecność pokrywy śnieżnej, nie 
mówiąc nic na temat jej grubości). Widać, że podczas 
wcześniejszych zim, w styczniu i w lutym śnieg 
przykrywał nawet 40-70% powierzchni kraju, ostatniej 
zimy (2019/2020) wartość ta była bliska 5-20% procent.

Nazwa miejscowości 
(stacja 
meteorologiczna)

Średni czas trwania 
pokrywy śnieżnej 

1971-2000

maksymalna długość 
trwania pokrywy 

śnieżnej (rok)

Pokrywa śnieżna 
w 2019 r.

dni
Poznań 42,6  96 (1970 r.) 18
Kalisz 46,0 101 (1969 r.) 14

Leszno 43,8 105 (1969 r.) 6
Piła 47,5 104 (2010 r.) 6

tabela 1. Czas zalegania pokrywy śnieżnej w Wielkopolsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW, 
przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl,  

pomiary wykonywane od 1966 r. lub 1971 r. (Piła)

Ryc. 28. Liczba dni z pokrywą śnieżną w wybranych 
miastach Polski.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW,  
przetworzone i udostępnione na stronie https://meteomodel.pl



DłuŻsZy oKRes 
WeGetaCyjNy
Zachodzące zmiany klimatyczne mają 
zdecydowany wpływ na rozwój roślinności, 
co dla Wielkopolski będącej ważnym 
w kraju regionem związanym z produkcją 
roślinną ma istotne znaczenie. Wzrost 
długości sezonu wegetacyjnego wpłynie 
na przesunięcie kalendarza upraw, ich 
rodzaju i stosowanych praktyk rolniczych.

W publikacji z 1979 r. czytamy, że dla 
Niziny Wielkopolskiej „okres wegetacyjny 
trwa około 215 dni, a okres, w którym 
możliwe jest wykonywanie prac polowych 
około 240 dni”18. Z uśrednionych danych 
meteorologicznych IMGW wynika, że liczba 
dni z temperaturą =>+5°C w latach  
1951-1980 wyniosła w Poznaniu około 
225 dni, uśredniona wartość dla okresu 
1971-2000 wyniosła dla Poznania około 
234 dni, a w latach 1991-2019 wzrosła 
do około 245 dni. W 2019 r. okres ten 
trwał w rejonie Poznania nawet 271 dni. 
Z  powyższego wynika, że okres wegetacyjny 
w Wielkopolsce wyraźnie się utrzymuje 
tendencję wzrostową. Przez okres prawie 
70 lat (1951-2019) wydłużył się o prawie 
50 dni.

18 Dzięciołowski W., Środowisko glebotwórcze i gleby Niziny 
Wielkopolskiej, Roczniki gleboznawcze tom XX, nr 1, Warszawa, 
1979 r.

Prognozy dla tego wskaźnika również ukazują 
wydłużanie okresu wegetacyjnego. „Wykorzystując 
scenariusze klimatyczne na lata 2021-2050 i 2071-2100  
przeprowadzono analizę zmian wskaźników 
charakteryzujących warunki termiczne i wodne dla 
rolnictwa w Polsce. Wykazano, że okres wegetacyjny 
w Polsce określany liczbą dni z temperaturą dobową 
powietrza wyższą od 5°C w perspektywie lat  
2021-2050 będzie dłuższy w porównaniu do lat  
1971-2000 o 16 dni, natomiast w perspektywie lat 
2071-2100 o 41 dni”19.

19 Klimada. Adaptacja do zmian klimatu, http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/15/
rolnictwo/

 − wzrost chorób i populacji szkodników 
zagrażających uprawom,

 − zagrożenie związane z późnymi wiosennymi 
przymrozkami 

 + przyspieszenie prędkości rozwoju roślin

 + możliwość uprawy międzyplonów i poplonów 
ścierniskowych

 + rozwój upraw roślin ciepłolubnych

Ryc. 30. Wpływ wydłużenia okresu wegetacyjnego 
na rolnictwo.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony 
 http://klimada.mos.gov.pl/infografiki/

Ryc. 29. Pokrywa śnieżna w Polsce.

Źródło: http://zoz.cbk.waw.pl/snieg/en/index.html#g



A jak my sami postrzegamy zmiany klimatu? Czy temat 
ten jest dla Polaków ważny, jak wypadamy na tle 
innych państw. Europejski Bank Inwestycyjny1 (EBI) 
zlecił przeprowadzenie ankiety badającej nastroje 
obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych 
i Chin w kwestii zmiany klimatu.

Ankietowani w większości stwierdzili, że to ludzie 
i działalność człowieka jest główną przyczyną zmian 
klimatu, zdanie takie ma aż 90% ankietowanych 
mieszkańców Chin, 84% mieszkańców Unii Europejskiej 
i tylko 69% Amerykanów, w Polsce uważa tak aż 88% 
respondentów. W Europie najbardziej sceptycznie co 
do tematu zmian klimatu podchodzą Czesi i Holendrzy, 
odpowiednio 16 i 15% nie wierzy w zmiany klimatu.

1 Dane ze strony https://www.eib.org/en/surveys/2nd-citizen-survey/index.htm

Według respondentów z Chin to rzeczywiście 
najważniejsze wyzwanie, mieszkańcy pozostałych 
krajów mają inne zdanie na ten temat. Polacy problem 
ten stawiają dopiero na miejscu trzecim. W naszym 
kraju najważniejszym wyzwaniem jest dostęp do 
opieki zdrowotnej i usług zdrowotnych – uważa tak ¾ 
ankietowanych oraz sprawy ekonomiczne i finansowe 
(52%). W Unii Europejskiej kwestia zmian klimatu 
znajduje się na miejscu drugim, problem ten wskazało 
47% Europejczyków.

Najbardziej niepokojącym przejawem zmian 
klimatu dla Polaków jest zanieczyszczenie 
powietrza – stwierdziła tak prawie 
połowa respondentów, 47% opiniujących 
obawia się wzrostu ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych, a 42% topnienie lodowców. 
W rozbiciu na regiony kraju widać, 
że mieszkańcy Wielkopolski obawiają się 
także zmniejszenia zasobów żywności 
i wody (44%) oraz wzrostu temperatur 
(42%).

Coraz więcej naszych obywateli segreguje 
śmieci, systematycznie robi to już ponad 
¾ ankietowanych, co w porównaniu do 
np. Bułgarii czy Łotwy, w której segregację 
śmieci deklaruje około 40% ankietowanych 
stanowi pozytywny wynik.

a w jaki sposób Polacy  
starają się przeciwdziałać 
zmianie klimatu? 

Czy zmiany klimatu to najważniejsze 
wyzwanie, przed którymi stoją 
obywatele poszczególnych państw? 

Źródło: Opracowanie własne, dane EBI.  
Grafikę wykonano w programie Piktochart

ZMIANY KLIMATU – POdSUMOwANIE 

Źródło: Opracowanie własne, dane EBI.  
Grafikę wykonano w programie Piktochart



Polacy wciąż jednak są przyzwyczajeni 
do wykorzystywania plastikowych torebek 
podczas robienia zakupów – tylko 43% 
ankietowanych nie używa ich podczas 
robienia zakupów, dla porównania 
w Luksemburgu plastikowych torebek 
nie używa już 8 na 10 mieszkańców, średnia 
dla UE wynosi 54%.

Jeśli chodzi o wykorzystanie zielonej 
energii, Polska pozostaje w tyle za innymi 
krajami Europy: jedynie 10% obywateli 
zaczęło korzystać w domu z usług dostawcy 
zielonej energii, podczas gdy średnia 
europejska wynosi 25%. Najwięcej, bo aż 
połowa ankietowanych z Holandii deklaruje 
korzystanie już z takiej energii. Należy jednak 
zauważyć, że 51% ankietowanych Polaków 
chce podjąć takie kroki w najbliższych 
miesiącach.

„Europejski Bank Inwestycyjny podkreśla, 
że gotowość do podjęcia w 2020 roku działań 
związanych z powstrzymaniem zmian klimatu można 
zaobserwować na całym świecie. Mieszkańcy różnych 
regionów są zgodni w kwestii ograniczenia zużycia 
plastiku: 81% Amerykanów, 93% obywateli Unii 
Europejskiej i 98% Chińczyków zamierza kupować 
mniej produktów z tworzyw sztucznych. Jednak 
jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach 
domowych, nie można zauważyć jednolitych trendów:  

ponad 94% ankietowanych 
obywateli Chin chce 
skorzystać z usług dostawców 
zielonej energii, ale w Europie 
i w Stanach Zjednoczonych 
wskaźnik ten kształtuje się 
na poziomie odpowiednio 
70% i 64%”2.

Z całą pewnością niezwykle ważne jest to, że problem 
zmian klimatu nie jest społeczeństwu obcy i podejmuje 
się działania zarówno globalne, jak i na szczeblach 
lokalnych mające na celu przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. Pytanie tylko, czy zdążymy?

2 Dyląg B., artykuł Europejski Bank Inwestycyjny „Polacy chcą się poświęcić”, 
https://www.wnp.pl/energetyka/europejski-bank-inwestycyjny-polacy-chca-sie-
poswiecic,365484.html

Polska jest w czołówce państw w Unii 
Europejskiej, deklarujących wykorzystanie 
transportu publicznego w walce ze 
zmianami klimatu – 73% ankietowanych 
Polaków deklaruje takie zachowanie. Już 
teraz co trzeci Polak systematycznie korzysta 
z transportu publicznego, w Unii wskaźnik 
ten wynosi 26%. Dla porównania w USA tylko 
49% respondentów jest zainteresowanych 
korzystaniem z transportu publicznego, 
a tylko 18% korzysta z takiego transportu 
już teraz.

Źródło: https://www.eib.org


