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Klimat – uśredniony stan pogody

Klimat – to, czego się spodziewamy, 
np. 24 IX 2019

Pogoda – to, co będzie 24 IX 2019
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Źródło: IPCC (2013)



Przed 20 000 laty: pokrywa lodowa o miąższości 3 km

Poziom morza: 120 m poniżej obecnego
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https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
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Źródło: IPCC AR5 WGI (2013)

Obserwowane zmiany temperatury powierzchni 1901-2012



Piąty Raport IPCC (2013): globalna

temperatura średnia powierzchni lądów 

i oceanów wzrosła o 0.89 [0.69 do 1.08] 
oC w okresie 1901-2012.

Każda z ostatnich trzech dekad była 

cieplejsza od poprzedniej i cieplejsza od 

wszystkich dekad po 1850.

Okres 1983-2012 na Półkuli Północnej 

był prawdopodobnie najcieplejszym 30-

leciem w ostatnich 1400 latach.
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Źródło: IPCC (2013)



Źródło: 

Popkiewicz i in., 

2018, Nauka o 

klimacie (za 

IPCC, 2013)



Naturalne i antropogeniczne składowe średniego globalnego wymuszenia radiacyjnego w 

stosunku do atmosferycznych koncentracji CO2, CH4, N2O w roku 1750 oraz innych 

ważnych czynników i mechanizmów. Źródło: IPCC AR5 WGI (2013).



Na paryskiej konferencji klimatycznej (COP21) w 

grudniu 2015, 195 krajów przyjęło pierwsze w 

historii uniwersalne i prawnie wiążące globalne 

porozumienie klimatyczne. Porozumienie 

wytycza globalny plan akcji, która mogłaby 

pozwolić uniknąć niebezpiecznej zmiany klimatu 

przez ograniczenia ocieplenia globalnego do 

poziomu “znacznie niższego niż 2°C” ponad 

temperature z czasów przedprzemysłowych.





13

Średnia temperatura powietrza w Polsce

Żródło: Graczyk i in. (2017)



Zmiany sezonowych sum opadów
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Temperatura we Wrocławiu we wrześniu 2018, 

wg Accuweather
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Projekcje (mediana z wiązki modeli) zmian wskaźnika wysokich przepływów dla dorzeczy Odry i Wisły 

przy założeniu RCP 4.5 i 8.5. NF: 2021-2050, FF: 2071-2100. Źródło: Piniewski et al. (2017)



Skutki wzrostu poziomu morza o 4 m / 60 m

Źródło: Popkiewicz i 
in. (2018)



Ilustracja miejskiej wyspy cieplnej w Nowym Jorku za 

pomocą obrazu satelitarnego w podczerwieni. Tam, 

gdzie roślinność jest gęstsza, temperatury są niższe. 
Źródło: NASA

Rozkład roślinności                   Rozkład temperatury
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W lipcu 1997 Odra zalała duże miasta



Ryzyko związane z klimatem - globalna perspektywa. Źródło: IPCC (2014)



Przeszłość

Przyszłość

Źródło: Popkiewicz i in. (2018)



Dziękuję


