
Zbigniew M. Karaczun

SKUTKI  ZMIAN  

KLIMATU  W  POLSCE

Katowice  08.12.2018



ZMIANY  KLIMATU  W  POLSCE

Zmiany klimatu i ich skutki w Polsce to nie 

przyszłość.

One już tu są.

Tempo zmian jest szybsze niż sądziliśmy



Zmiana średniej rocznej temperatury

Wzrost średniej

temp. w oC

• Rok 0,7

• Wiosna 0,9

• Lato 0,63

• Jesień 0,52

• Zima 1,22

Warszawa    lata 1779 - 2018 



Zmiana długości okresu wegetacyjnego

Zmiana (Polska) w 

latach 1971 – 2012

1971 rok

2012 rok

Źródło: Lorenc 2013



Ekstremalne  wydarzenia  pogodowe

Wzrost częstości zjawisk ekstremalnych

• Gradu

• Huraganowych wiatrów

• Susz

• Powodzi



Ekstremalne  wydarzenia  pogodowe

Wzrost częstości gradu (w stosunku do lat 1960 – 78)

w latach 2010 - 2012
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Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie

Źródło: Lorenc 2013



Ekstremalne  wydarzenia  pogodowe

Ilość tornad

80. średnio > 1 – 2 rocznie

90. Średnio    4 – 5 rocznie

po 2001 7 – 8 rocznie

2006 52 !



Ekstremalne  wydarzenia  pogodowe

Lata 1951 – 1981 - 6 susz   (susza co 5 lat)

Lata 1982 – 2012 - 18 susz (susza co 2 lata !)

2013 – 2018 susza co roku (z wyjątkiem 

2017)

Od 1982 r – permanentne susze letnie (z 

dwoma 4 letnimi okresami bez susz)

Susze w cyklach – po kilka lat pod rząd

Źródło: Lorenc 2013



Ekstremalne  wydarzenia  pogodowe

• Zanikają opady tzw. 
ciągłe, wzrasta ilość 
opadów o dużym 
natężeniu

• Wzrost częstości 
opadów powodziowych 
(>70 mm/dobę) i 
katastrofalnych (>100 
mm/dobę)



SKUTKI

ZDROWOTNE



ZMIANY  KLIMATU  A  ZROWIE

• Brak jest kompleksowych badań nad wpływem

notowanych skutków zmian na zdrowie ludzi;

• Dane wyrywkowe są niewystarczające, ale pokazują 

niepokojące trendy;

• Bardziej jednoznaczne – skutki bezpośrednie, zgony

w wyniku ekstremalnych zdarzeń pogodowych (ale

brak linii trendu);

• Prognozy na przyszłość – z początku obecnej dekady 

– niepokojące (ale może być jeszcze gorzej !)



SKUTKI  BEZPOŚREDNIE

• Zgony w wyniku ekstremalnych zdarzeń

pogodowych:

– powodzie;

– huragany;

– burze.

• Wzrost ilości przedwczesnych zgonów

powodowanych przez fale upałów;

• Wzrost zachorowań na choroby układu

pokarmowego;



SKUTKI  BEZPOŚREDNIE

• Wzrost zachorowań na choroby układu krążenia;

• Wzrost chorób alergicznych;

• Wzrost zachorowań na choroby przenoszone przez

wektory;



BOLERIOZA  w  POLSCE



SKUTKI  POŚREDNIE

• Wzrost ilości chorób psychosomatycznych i

psychicznych;

• Wzrost wydatków służby zdrowia na leczenie.



CO  DALEJ

Błażejczyk K., Skotak K., Błażejczyk A. 

Myszkowska D., 2013: Ocena skutków zmian 

klimatu dla zdrowia człowieka.

Oszacowanie skutków zdrowotnych zmian 

prognozowanych do 2100 roku (na potrzeby 

Programu Adaptacji)



CO  DALEJ

Znaczny wzrost:

Zgony z przyczyn układu krążenia

Zgony na raka skóry

Zatrucia pokarmowe salmonellą

Zachorowania na boleriozę

Wzrost

25% ryzyko zgonu w wyniku silnego stresu 

gorąca



CO  DALEJ

Brak pewności

• Pojawienie się w Polsce nowych chorób (już

występujących w Europie) przenoszonych przez

komary tygrysie (np. Denga);

• Zmniejszenie ryzyka zgonu spowodowanego

wychłodzeniem organizmu



PODSUMOWANIE

• Niezbędne są kompleksowe badania – aby

rozpoznać już istniejące zagrożenia i trendy i

przewidzieć dobrze co w przyszłości;

• Działania potrzebne są już – wyposażenie

szpitali, przygotowanie studentów medycyny do

nowych wyzwań;

• Adaptacja nie będzie wystarczająca – musimy

wdrażać programy ochrony klimatu.
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