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Instytut na rzecz Ekorozwoju to licząca już 25 lat Fundacja zajmująca się integracją
zagadnień ochrony środowiska do działań gospodarczych i społecznych. Na slajdzie 
macie Państwo zebrane nasze najważniejsze projekty z ostatnich kilku lat. Polecam 
przejrzenie następujących stron internetowych w celu zapoznania się z efektami naszych 
prac:
www.np2050.pl – Niskoemisyjna Polska 2050. 
www.chronmyklimat.pl – portal Chrońmy Klimat z aktualnymi informacjami dotyczącymi 
energii i klimatu. Zawieram m.in. zakładki poświęcone projektom: Dobry klimat dla 
powiatów /DOKLIP oraz Energooszczędne 4 kąty /4katy
www.natura2000.org.pl – portal poświęcony Naturze 2000 i turystyce ekologicznej na 
tych obszarach.
www.wlacz-sie.pl – zawiera informacje o naradach obywatelskich, skutecznej metodzie 
udziału społecznego.
www.adaptcity.pl – strona poświęcona zagadnieniom adaptacja do zmian klimatu w 
miastach.
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Żyjemy w zmienionej przyrodzie. Jednym z jej elementów, który został zmieniony przez 
człowieka, jest klimat. Na wykresie zaprezentowane są wyniki weryfikacji średniej 
temperatury powietrza w Warszawie wykonane przez zespół Berkeley. Zespół ten 
weryfikował wyniki pomiarów na całym świecie, ponieważ nie wierzył w zmiany klimatu. 
Po weryfikacji ta grupa sceptyków uwierzyła w ocieplenie klimatu. Linia czerwona 
prezentuje średnią temperaturę jaka była w Warszawie w  danym roku z 
prawdopodobieństwem 95%. Zwróćmy uwagę, że aż do końca XIX wieku wykres ten nie 
zdradza żadnych oznak ocieplenia klimatu. Dopiero poprowadzenie linii trendu od roku 
1900 wskazałoby na ocieplenie klimatu w rejonie Warszawy. Mniej więcej od roku 1980 
średnie temperatury roczne w rejonie Warszawy zawierały się pomiędzy 7 a 8 st. C. Od 
tego roku żyjemy już w innym klimacie. 
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Badania grupy z Berkeley złożyliśmy w wynikami prognozy zmian klimatu dla Warszawy 
wykonanej dla projektu ADAPTCITY przez zespół pod kierunkiem dr Małgorzaty 
Liszewskiej z ICM UW. Prognoza została wykonana dla dwóch scenariuszy zmian klimatu 
zgodnych z przewidywaniami V raportu IPCC, na podstawie najnowszych dostępnych 
obliczeń dla regionu Europy - CORDEX. Opracowane scenariusze to RCP 4.5 – scenariusz 
zakładający wypełnienie postanowień Konwencji Klimatycznej, oraz RCP 8,5 – jeden z 
najbardziej katastroficznych scenariuszy zakładający maksymalne ocieplenie. Prognoza 
została przeprowadzona od roku 1980 i do 2014 roku jest zbieżna w wynikami pomiarów 
fizycznych. Od 2014 roku prognoza wskazuje, że średnia temperatura roczna w 
Warszawie przesunie się w kierunku temperatur średnich notowanych w okresie 1750-
1950 kolejno w: Bratysławie (ok. 2025 roku), Budapeszcie (ok. 2050 roku), Belgradzie 
(ok. 2075 roku) i Ankarze (ok. 2090 roku – tylko w scenariuszu RCP 8.5). Oczywiście 
powiedzenie, że w 2050 roku w Warszawie będzie taki klimat jak w Budapeszcie do roku 
1950 byłoby nadużyciem, bo nie tylko średnia temperatura świadczy o tym, jaki  w 
danym miejscu jest klimat. 
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Zalane ulice, piwnice, sparaliżowana komunikacja miejska i to wszystko z 
powodu… deszczu? Wydaje się, że to zupełna abstrakcja. Tak też myśleli 
mieszkańcy brytyjskiego Boscastle, które w 2004 roku w zwykły ciepły letni dzień 
nagle zostało całkiem zalane wodą, bo na sąsiedniej wyżynie spadło ponad 
200mm wody na m.kw., która spłynęła rzeką do miasteczka. W ciągu jednego 
dnia ludzie zrozumieli, że kataklizm, który groził im z prawdopodobieństwem 
mniejszym niż promil (w Polsce mówi się często, że rzadziej, niż raz na 1000 lat, 
ale to mylące wyrażenie) naprawdę może się zdarzyć. Abstrakcja stała się faktem, 
a ten wymógł zmianę sposobu myślenia. Gdzieś pomiędzy 1% a 0,1% ryzyka 
wystąpienia katastrofalnej powodzi biegnie granica pomiędzy przeciwdziałaniem, 
a adaptacją do skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, a być może także 
pomiędzy przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu. Mieszkańcy Boscastle
nie ograniczają swojego myślenia jedynie do problemu, jak najdłużej utrzymać 
wodę w korycie wąskiej rzeki. Myślą i działają tak, jakby woda codziennie mogła 
popłynąć przez ich dom. Jak taki dom zaprojektować, aby szkody w przypadku 
takiego przepływu były jak najmniejsze? A może nie warto mieć domu w takim 
miejscu? Aby nie mówić, że to tylko za granicą, takie zjawiska zdarzają się w też w 
Polsce.
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W 2002 i 2010 roku wystąpiły rekordowe opady deszczu podkreślone w roku 2010 
bezprecedensowym czterokrotnym przejściem wysokiej fali powodziowej na Wiśle w 
Warszawie. Ale już w 2012 roku przeszła przez Warszawę kolejna duża fala powodziowa. 
Tak duża zmienność pogodowa będzie teraz występować częściej, niż w poprzednich 
latach. Coraz dłuższe są okresy upalne, które wykraczają poza oczekiwany okres ich 
występowania w czerwcu, lipcu i sierpniu. Lata 2002, 2006, 2010, 2015 obfitowały w dni 
upalne i gorące noce. Lata 2011, 2013-2015 przyniosły oprócz upałów także dotkliwą 
suszę, z bardzo niskimi stanami wody w Wiśle. 
Ponieważ prawdopodobieństwo, że zmiany klimatu zajdą jest 100%, to zgodnie ze 
wzorem na obliczenie ryzyka strat (Ryzyko=prawdopodobieństwo*straty), możemy 
jedynie minimalizować ryzyko, minimalizując ewentualne straty. Aby określić jakie jest 
ryzyko trzeba wykonać specjalne analizy. 
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Analizę zagrożenia, która powinna dać informację o prawdopodobieństwie wystąpienia 
zagrożenia teraz i w przyszłości. Analizę wrażliwości, która powinna dać pojęcie o 
możliwych stratach teraz i w przyszłości. Analizę podatności, która powinna określić 
właściwe ryzyko. Takie analizy wykonaliśmy w Warszawie.
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Jak często możemy doświadczyć problemów (jakie jest prawdopodobieństwo) teraz? 
W przypadku ulew obecnie ok. 13 razy do roku, w przyszłości 16-18 razy do  roku. Będzie 
to opad większy od 10 mm.
W przypadku wiatru ok. 20 razy do roku, choć w przyszłości może to być rzadziej, to siła 
wiatru może wzrosnąć. Wiatr większy niż 21 m/s.
Susza może wystąpić w każdym roku przynajmniej kilka dni. Okresów suchych trwających 
więcej niż 15 dni będzie minimum 1 rocznie.
Powódź może wystąpić około 3 dni w roku (>650  mm to poziom alarmowego stanu 
wody w Wiśle), ale jeśli będzie duża będzie miała znaczące skutki. 
Upał (dni gorące) to ok. 40 dni w roku (>25 st. max), a 8 razy noce bardzo ciepłe (> 18 st. 
max). 
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Ekspozycja w zakresie opadów. Okazuje się, że nieco częściej, ale mniej obficie pada w 
śródmieściu, ale znacznie bardzie obficie pada poza śródmieściem. 
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Ekspozycja. Jak wiadomo z pokazanej już prognozy temperatura powietrza w ciągu roku 
będzie rosnąć. Obecny obraz średniej rocznej temperatury w mieście jest taki, jak na 
slajdzie. Widać wyraźnie, że śródmieście miasta jest znacznie cieplejsze od obszarów 
peryferyjnych, a więc tam narażenie na wysoką temperaturę będzie większe. W zasadzie 
średnia roczna temperatura w latach 2008-2014 w śródmieściu Warszawy już była na 
poziomie średniej rocznej temperatury Belgradu z lat 1750-1950. 
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Wyspa ciepła w Warszawie jest widoczna nie tylko w obrazie średniej temperaturze roku, 
ale przede wszystkim w różnicy temperatur podczas gorących nocy (noce gorące to noce 
z temperaturą nie spadającą poniżej 18 st. C). Na slajdzie pokazaliśmy zróżnicowanie w 
liczbie gorących nocy na terenie Warszawy w okresie 2008-2014. Jak widać w 
śródmieściu miasta możliwe jest nawet 21 nocy gorących w ciągu roku, podczas gdy 
poza śródmieściem nawet  2-krotnie mniej. Dlaczego gorące noce są tak istotne?
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Badanie jakościowe przeprowadzone techniką zogniskowanych wywiadów grupowych na 
wybranych grupach mieszkańców Warszawy we wrześniu i październiku 2016 roku 
pozwoliło określić, że najistotniejszymi składnikami jakości życia dla Warszawiaków są 
dostęp do infrastruktury miejskiej, terenów zielonych oraz bezpieczeństwo osobiste. 
Dodaliśmy do tego dostawy mediów i żywności do miasta i wykonaliśmy ocenę 
wrażliwości.

13



Wrażliwość. Przepuszczalność podłoża, czy też stopień zabetonowania powierzchni 
miasta. Dość ciekawie się zdarzyło, że tam pada najobficiej, gdzie jest najmniej urządzeń 
kanalizacyjnych. Można w Warszawie wyróżnić strefę „zabetonowaną”, „przepuszczalną” 
i „średnio przepuszczalną”. 
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Ponieważ populacja warszawiaków jest wrażliwa na wysokie temperatury powietrza, a 
gorące noce pogarszają znacznie nasze samopoczucie. Pokazany na slajdzie wykres to  
zależność pomiędzy temperaturą powietrza, a umieralnością z ogółu przyczyn 
zewnętrznych. Zależność ta osiąga najniższą wartość w okolicach 20-21 st. C – jest to 
temperatura, w której nasze ciała czują się najbardziej komfortowo w trakcie dziennych 
aktywności. Nocą dla dobrego odpoczynku powinniśmy spać w otoczeniu temperatur 2-
3 stopnie niższych, czyli ok. 18 st. C. Jeśli jest chłodniej, to umieralność wzrasta, 
podobnie, gdy robi się cieplej. Przy czym widoczny jest szybszy wzrost umieralności przy 
wzroście temperatury. Wzrost ten ma średni postęp 1,6% na 1 st. C i jest związany 
zarówno z gorszym przystosowaniem naszego ciała do wyższych temperatur,  jak i 
gorszym przystosowaniem naszej infrastruktury – domów, mieszkań i biur, do wysokich 
temperatur. 
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W efekcie w trakcie fali upałów, czyli podczas temperatur powyżej 30 st. C w dzień, 
umieralność względem normalnych warunków termicznych wynosi nawet 13,8% więcej. 

Wśród mężczyzn odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi aż 17,2%. Grupę 
największego ryzyka stanowią osoby powyżej 70 roku życia, gdzie umieralność 
ogólna jest wyższa o 15,3%, a wśród mężczyzn aż 24,3%. Przekładając procenty na 
liczby bezwzględne otrzymujemy 4-5 zgonów wśród mieszkańców Warszawy 
dziennie więcej. Co warte odnotowania, okres podwyższonej umieralności trwa 
zazwyczaj jeden dzień dłużej niż fala upałów. Taka jest podatność warszawy na 
podwyższenie średniej temperatury rocznej w wyniku globalnego ocieplenia. 
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Oceniono, że najbardziej wrażliwa jest na straty zieleń miejska. Na przykład silny wiatr 
jest rokrocznie przyczyną największej ilości interwencji straży pożarnej w mieście, które 
stanowią 50% wszystkich interwencji związanych z ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi. Większość interwencji dotyczy połamanych drzew.
Następnie infrastruktura techniczna (drogi, kanalizacja, linie energetyczne). Na przykład 
podtopienia ulic dotyczą co najmniej 116 miejsc w Warszawie, a z kolei zalania piwnic i 
domów dotyczą kilkuset miejsc rocznie i kilku tysięcy miejsc w najbardziej mokrych 
latach. W latach 2008-2014 szacowane przez Straż Pożarną straty z powodu zalania i 
podtopień osiągnęły najwyższy poziom wśród innych zagrożeń i wyniosły ponad 14 mln 
złotych. 
Potem dostawy mediów (prądu, wody) i żywności do miasta. W latach 2015 i 2016 
dostawy prądu  do Warszawy były zagrożone w okresach upalnych, ponieważ coraz 
więcej kupujemy urządzeń, które mają  nam zapewnić chłód, a także nie wszystkie 
elektrownie mogły pracować w pełnym wymiarze. 
Ludność jest zagrożona w mniejszym stopniu, ale to  nie znaczy, że nie można umrzeć w 
wyniku złej pogody. Według analizy danych dotyczących śmiertelności w Warszawie, w 
latach 2008-2013 fale upałów były przyczyną zwiększonej o ok. 14% liczby zgonów 
każdego gorącego dnia, a także kilka dni później. W skali jednego dnia to ok. 5 zgonów 
dziennie, a w skali roku nawet 200 zgonów, a więc więcej niż w wyniku wypadków 
drogowych. Najbardziej narażone na śmierć są osoby stare lub dzieci, a także chorzy na 
choroby płuc. 
Asem w klimatycznym pokerze może być smog, który może zwiększać wrażliwość 
ludności miasta na zagrożenie, ponieważ choroby płuc w Warszawie mogą być 
wzmocnione lub wywołane zanieczyszczeniem powietrza.
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Jaki jest zasięg poszczególnych zagrożeń? 
Zagrożenia dotyczą całego miasta, ale w różnym stopniu. Zróżnicowanie tego zagrożenia 
określono poprzez sporządzenie mapy zagrożeń klimatycznych miasta. Mapa odnosi się 
wyłącznie do zagrożeń termicznych (upały) oraz hydrologicznych (ulewny deszcz oraz 
powódź). Pozostałe zagrożenia określono jako istotne w skali całego miasta. 
Przykład tego co możemy odczytać z mapy:
Obszary zwiększonego zagrożenia termicznego odpowiadają gęsto zabudowanym 
terenom dzielnic centralnych po obydwu stronach Wisły (Śródmieście, Praga Północ, 
Praga Południe). Występują również w silnie zurbanizowanych dzielnicach zachodnich: 
Wola, Ochota, Ursus, północne Włochy. Obszary te odznaczają się największą ekspozycją 
na zagrożenie wysokimi wartościami temperatury powietrza, jednak mniejsze obszary o 
zwiększonym zagrożeniu występują niemal w każdej dzielnicy, włączając w to Białołękę, 
Bielany czy Rembertów. To tylko przykład wyników tej analizy.
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Określenie ryzyka wg warsztatu WOSAK III
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Złożenie oceny zagrożenia i wrażliwości miasta na zmiany klimatu w jedno określa tzw. 
podatność. Na slajdzie pokazano powiązania zagrożeń i elementów miasta, które mogą 
przynieść najistotniejsze szkody. 
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Jak często możemy doświadczyć problemów (jakie jest prawdopodobieństwo) w 
przyszłości? 
W przypadku ulew obecnie ok. 13 razy do roku, w przyszłości 16-18 razy do  roku. Będzie 
to opad większy od 10 mm.
W przypadku wiatru ok. 20 razy do roku, choć w przyszłości może to być rzadziej, to siła 
wiatru może wzrosnąć. Wiatr większy niż 21 m/s.
Susza może wystąpić w każdym roku przynajmniej kilka dni. Okresów suchych trwających 
więcej niż 15 dni będzie minimum 1 rocznie.
Powódź może wystąpić około 3 dni w roku (>650  mm to poziom alarmowego stanu 
wody w Wiśle), ale jeśli będzie duża będzie miała znaczące skutki. 
Upał (dni gorące) to ok. 40 dni w roku (>25 st. max), a 8 razy noce bardzo ciepłe (> 18 st. 
max). 
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Zmiana powierzchnio biologicznie czynnej w mieście i w dzielnicach. 
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Wzrost gęstości zabudowy.
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Indykatywna ocena ryzyka z uwzględnieniem zmian w zabudowie do roku 2030
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W zakresie przyszłości zagospodarowania miasta jest więcej znaków zapytania. 
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Posiłkując się tak wykonanymi analizami klimatycznymi będziemy konstruować strategię 
adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Byłoby jednak nieprawdą, gdyby powiedzieć, że 
już obecnie, a nawet przed rozpoczęciem projektu Warszawa nie realizowała działań 
adaptacyjnych. Na zdjęciu kurtyna wodna właśnie z Warszawy. Ale oprócz kurtyn 
Warszawa zainwestowała już m.in. w zbiorniki gromadzące nadmiar wody opadowej 
przed wlotem magistral kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków czy w zbiornik wody 
deszczowej Jezioro Zgorzała w dzielnicy Ursynów. Jednak strategia pozwoli zastanowić 
się, czy dotychczas realizowane działania były właściwe, właściwie realizowane i jak 
stworzyć z nich sprawny system. Warszawa już obecnie jest miejską pustynią, a w wyniku 
zmian klimatu prawdopodobnie wody dostępnej w mieście dla roślin czy gospodarki 
będzie prawdopodobnie jeszcze mniej. Czy zatem rozsądnym będzie stosowanie tego 
typu kurtyn, jeśli woda w nich stosowana będzie z wodociągu? Może powinniśmy w tym 
celu stosować wodę deszczową? Albo w ogóle wkrótce woda w czasie upałów będzie 
zbyt cenna, aby w ten sposób ją stosować? Tego typu dylematy są przedmiotem prac 
zespołu przygotowującego strategię. 

Ale czy Warszawie potrzebne są tylko kurtyny, czy też cała sztuka gospodarowania wodą 
deszczową?
Dziękuję Państwu za uwagę.
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