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(David Lobell)

Zmienność klimatu – naturalne zmiany w przebiegu pogody 
powodowane  wewnętrzną dynamiką systemu klimatycznego    



(David Lobell)

Zmiana klimatu – zmiana spowodowana działaniem czynników 
zewnętrznych dla systemu klimatycznego, np. większą koncentracją 
dwutlenku węgla w atmosferze (dodatkowe wymuszenie radiacyjne)

N2O (CO2e -=CO2*300)
CH4 (CO2*23)

CO2e  – ekwiwalent dwutlenku węgla

CO2e



U. Stockmann et al. / 
Agriculture, Ecosystems and Environment 164 (2013) 80– 99

Całkowite roczne strumienie węgla pomiędzy atmosferą (miliardy ton) 
a najbardziej aktywnymi biologicznie zasobami
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Indeks temperatury atmosfery nad oceanami i lądami 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
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https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/


IPCC, AR5

Emisje gazów cieplarnianych według sektorów (%) 
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IPCC, AR5

Obserwowane trendy globalnej zmiany temperatury (a),
obszarów lodu morskiego (c) i poziomu oceanu (d)





IPCC, AR5

Globalne emisje antropologicznych gazów cieplarnianych do atmosfery



IPCC, AR5

Wymuszenie radiacyjne
w 2011 roku  w porównaniu do 1750 roku   



Odchylenie od normy temperatury na lądem i oceanem 

1884 rok 1960 rok 

1990 rok 2018 rok 



Minimalny 
zasięg lodu 
arktycznego



Katia, Irma, Jose (2018)

Źródło: NOAA, onet, tvnmeteo 



Huragan Dorian / Bahama Island/ 2019



Prognoza emisji CO2  do 2100 roku



IPCC, AR5

Prognoza globalnej temperatury atmosfery
przy powierzchni Ziemi do 2100 roku 



IPCC, AR5

Prognoza zasięgu lodu na powierzchni  
oceanów do 2100 roku 



IPCC, AR5

Prognoza wzrostu poziomu oceanów
(w stosunku do lat 1986-2005)



1961-1990 2007-2016

Średnia liczba dni z temperaturą maksymalną powietrza 
> 25oC (Dane E-OBS)
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Źródło: JRC MARS Biuletyn

Ciepłe i bezśnieżne zimy są zagrożeniem dla upraw ozimych

Brak zahartowania
Słabo zahartowane
Częściowo zahartowane
W większości zahartowane
Prawie w pełni zahartowane
W pełni zahartowane



Klimatyczny Bilans Wodny – wskaźnik suszy rolniczej w Polsce
(opad atmosferyczny minus parowanie potencjalne)

20182009 20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Źródło: System Monitoringu Suszy, www.susza.iung.pulawy.pl
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Obszar zagrożenia suszą rolniczą w 2018 i 2019 r. 
(straty plonów większe niż 20% plonów)

Zboża ozime Rzepak ozimy 

Źródło: www.susza.iung.pulawy.pl
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Kukurydza na ziarno 



Wskaźnik  wpływu pogody plony krajowe w Polsce (IPO) 



Kozyra,  2012

Ocena zmian częstości indeksów plonów krajowych pszenicy jarej w Polsce

13%10%2%

Ryzyko niekorzystnego przebiegu pogody  dla zbóż jarych
w latach 2021-2050 wzrasta 5 krotnie w porównaniu do 

wielolecia 1971-2050



https://sustainabledevelopment.un.org/

Cele Zrównoważonego Rozwoju (2015)

1972 – Sztokholm, Konferencja ONZ dot. środowiska
1983 – Zdefiniowano pojęcie zrównoważonego rozwoju (Brundtland Commission)
1992 – Agenda 21, Rio de Janerro
2011 –Rio+20, Berlin 
2015 – Cele zrównoważonego rozwoju



Źródło: https://unfccc.int/process/

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu IPCC (1988)

Zespół naukowców pracujących w ramach ONZ, wytypowanych przez

poszczególne kraje, którzy wykonują przegląd aktualnych prac naukowych

dotyczących klimatu i gospodarki i opracowują raporty pozwalające zrozumieć

na czym polegają zmiany klimatu.

Wiodące instytucje międzynarodowe istotne dla procesu 
adaptacji wobec zmian klimatu

IPCC i Al Gore w 2007 otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla 

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (1995) 

Coroczna konferencja Stron  sygnatariuszy (197) 

Konwencji ONZ na rzecz wspólnych działań w 

zakresie zmian klimatu (COP). 



Źródło: https://unfccc.int

Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego

ratyfikację, zobowiązały się do redukcji do 2012 roku własnych emisji o wynegocjowane

wartości zestawione w załączniku do traktatu (co najmniej 5% poziomu emisji z 1990 –

art. 3 ust. 1) dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu oraz HFC, PFC i SF6 – gazów

powodujących efekt cieplarniany.

Protokół z Kioto (1997)

Traktat międzynarodowy uzupełniający Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w

sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) i

jednocześnie międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu

ociepleniu.

Traktat funkcjonujący od 16 lutego 2005, wygasł z dniem 31 grudnia 2012.



Źródło: https://ec.europa.eu  

Porozumienie Paryskie (2015)

• 195 krajów 

• Porozumienie Stron (COP) w sprawie podjęcia działań na rzecz 

ograniczenia globalnego ocieplania atmosfery do 1.5oC, w 

stosunku do okresu przed rewolucją przemysłową XX wieku



Źródło: CLIMATE-ADOPT  

Strategia adaptacji wobec zmian klimatu UE (2013)

• Komisja zachęca kraje członkowskie do opracowania krajowych strategii 

adaptacji wobec zmian klimatu 

• Promuje adaptację  szczególnie w sektorach najbardziej wrażliwych na 

zmiany klimatu tj. rolnictwie, rybactwie infrastrukturze 

• Uruchomia platformę internetową: Climate-ADAPT



Strategiczny Plan Adaptacji SPA 2020 (2013)

Celem głównym SPA jest zapewnienie
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w
warunkach zmian klimatu.

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian 

klimatu na obszarach wiejskich 

Kierunek  działań  2.1 - stworzenie  lokalnych  
systemów  monitorowania  i ostrzegania   przed 
zagrożeniami

Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne 
dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do 
zmian klimatu


