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Zarys treści: Artykuł jest wprowadzeniem do czterech artykułów zawartych w niniejszym tomie. Omówiono w nim tło głów-
nego tematu sympozjum SGP „Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski” oraz zarysowano problematykę
prezentowaną przez referentów na sympozjum oraz na sesji posterowej. W końcowej części artykułu ustosunkowano się do
zagadnienia roli zjawisk ekstremalnych we współczesnym kształtowaniu rzeźby oraz ich sekwencji kaskadowych w środowi-
sku geograficznym Polski. Wskazano najczęściej pojawiające się sekwencje zjawisk ekstremalnych w Polsce.

Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, zmiany rzeźby terenu, zjawiska ekstremalne, Polska

Abstract: The article is an introduction to four articles in the present volume. It discusses the main background of the APG
workshop “Global climatic changes and their implication for landforms in Poland” and outlines problems presented by or-
dered authors on workshop and on poster session. In the final part the paper takes an attitude towards problems of the ex-
treme events in contemporary relief formation and their cascade sequences in geographical environment of Poland. There
was indicated the most often appearance of extreme events sequences in Poland.
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Obserwowany globalny wzrost temperatury powie-
trza wzbudza powszechne zainteresowanie nie tylko
uczonych, ale przede wszystkim różnego rodzaju me-
diów, a nawet przeciętnego człowieka na kuli ziem-
skiej. Niewątpliwym faktem jest to, że dziś już nikt
nie neguje globalnego ocieplenia (ryc. 1), ale wiele
wątpliwości budzą przyczyny tego zjawiska oraz jego
skutki w bliższej i dalszej perspektywie czasowej.
Dlatego zagadnienie globalnego ocieplenia jest w
szerokim kręgu zainteresowań, gdyż skutki tego
ocieplenia odczuwa każdy z nas, zamieszkujący po-
wierzchnię ziemi od jednego bieguna Ziemi, poprzez
równik i średnie szerokości geograficzne do drugiego
bieguna. Przejawów tych zmian klimatycznych in
plus jest wiele, ale za najważniejsze należy uznać
zmiany związane z funkcjonowaniem środowiska
geograficznego, które wpływają na zmiany gospodar-

ki człowieka na powierzchni ziemi. Komplementar-
ne oddziaływanie środowiska geograficznego i dzia-
łalności człowieka przyczynia się do zmian zasięgu
przestrzennego i dynamiki stref morfoklimatycznych
(krajobrazowych) najwyraźniej objawiających się w
przekształcających się typach użytkowania ziemi, a te
z kolei powodują nieuniknione naturalne i antropo-
geniczne przemiany rzeźby na powierzchni ziemi i
vice versa. Działa więc dodatnie sprzężenie zwrotne,
które wytrąca system powierzchni ziemi z dotychcza-
sowego stanu równowagi dynamicznej do innego
stanu, charakteryzującego się znacznie szybciej
zmieniającymi się uwarunkowaniami, czynnikami i
procesami morfogenetycznymi. Zatem kluczowym
zagadnieniem nauki, a w tym również geomorfologii
jest obecnie poznanie genezy globalnych zmian
klimatu i mechanizmów ich oddziaływania na
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współczesną ewolucję rzeźby zarówno w skali global-
nej, jak i naszego kraju.

Poglądy na przyczyny współczesnych zmian kli-
matycznych są zróżnicowane. Pierwsza grupa bada-
czy jest zdania, że obserwowany wzrost temperatury
powietrza stanowi przejaw wahań klimatycznych,
spowodowanych działaniem czynników naturalnych
(np. Haman 2008, Kundzewicz, Kowalczak 2008, To-
miałojć 2011). Inna grupa badaczy jest zdania, że glo-
balne ocieplenie stanowi rezultat antropogeniczne-
go wpływu na klimat, a jego przyczyną jest wzrost
atmosferycznego stężenia koncentracji gazów cie-
plarnianych – głównie CO2 pochodzącego ze stale
wzrastającego spalania paliw kopalnych (Solomon i
in. 2007, Kundzewicz, Kowalczak 2008, Tomiałojć
2011). Różnią się oni poglądami na mechanizmy,
które prowadzą do wzrostu temperatury na świecie.
Najbardziej spektakularny obraz dywersyfikujący te
dwa poglądy został udokumentowany w czwartym
raporcie IPCC (Solomon i in. 2007) w postaci diagra-
mów ukazujących różnice przebiegu anomalii
termicznych z powodu czynników naturalnych i an-
tropogenicznych (Broecker 2001) na różnych konty-
nentach, nad lądami i oceanami oraz globalnie (ryc.
2). Warto zwrócić uwagę na co najmniej dwa fakty
wynikające z tych diagramów: a) kontynenty z bar-

dziej ucywilizowaną gospodarką mają większy zakres
zmian anomalii termicznych między czynnikami na-
turalnymi a czynnikami naturalnymi i antropoge-
nicznymi (widać to również na diagramie dla lądów),
b) czynniki naturalne z antropogenicznymi mają
szerszy zakres zmian aniżeli tylko czynniki naturalne
(podobnie widać to na diagramie dla lądów w porów-
naniu do diagramu oceanów). Można zatem się spo-
dziewać, że mechanizmy te będą nadal funkcjonować
w XXI w, a wręcz że różnice te będą postępować, po-
głębiając problem priorytetów dla czynników natu-
ralnych bądź antropogenicznych, generujących współ-
czesne zmiany klimatu.

Geneza i przebieg globalnego wzrostu tempera-
tury i towarzyszących temu efektów, np. zmiany opa-
dów (Kożuchowski, Żmudzka 2003, Ziernicka-Woj-
taszek 2006), wzrost częstości gwałtownych wiatrów
(Lorenc 2005, Araźny i in. 2007), wzrost poziomu
morza (Rotnicki 2009, Wiśniewski i in. 2011), kur-
czenie się kriosfery (Jania 2007, Zwoliński, Dobiński
2008) niosą ze sobą doniosłe skutki dla dalszego roz-
woju środowiska Ziemi, w tym zmian stref krajobra-
zowych i morfoklimatycznych, oraz dla procesów
dynamicznego rozwoju rzeźby zarówno w środowi-
skach nisko, jak i wysoko energetycznych. Jeżeli ob-
serwowany obecnie wzrost temperatury powietrza
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Ryc. 1. Zapis serii czasowej łącznej temperatury powietrza nad lądami i oceanami od 1850 r. do 2010 r. (dane wg Brohan i in.
2006):
1 – średnia roczna anomalia globalnej temperatury powietrza, 2 – wygładzona 5-letnia średnia roczna anomalia globalnej temperatury po-
wietrza

Fig. 1. Time series show the combined global land and marine surface temperature record from 1850 to 2010 (data acc.
Brohan et al. 2006):
1 – mean annual anomaly of global air temperature, 2 – smoothed 5-year mean annual anomaly of global air temperature



stanowi wynik działania naturalnych procesów ewo-
lucji klimatu, to prawdopodobieństwo, że zmiany kli-
matyczne i środowiskowe są odwracalne, jest uzasad-
nione. Jeśli natomiast przyczyną globalnego
ocieplenia jest antropogeniczny wpływ na klimat, to
można przypuszczać, że ocieplenie będzie postępo-
wać i nawet ograniczenie emisji CO2 i innych gazów
cieplarnianych nie będzie w stanie zwolnić za-
chodzącego wzrostu temperatury i postępujących
zmian środowiska Ziemi w skali najbliższych 100 lat,

a zapewne i dłużej z uwagi na dużą inercję systemu
klimatycznego.

Z tego względu problemy genezy i przebiegu
współczesnych zmian klimatu oraz ich konsekwencji
dla rozwoju rzeźby są niezwykle doniosłe. Doce-
niając wagę tych problemów, Stowarzyszenie Geo-
morfologów Polskich wraz z komitetami naukowymi
PAN, a mianowicie Komitetem Narodowym Polskiej
Akademii Nauk ds. Współpracy z Międzynarodo-
wym Programem „Zmiany globalne geosfery i bios-
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Ryc. 2. Porównanie obserwowanych zmian temperatury powietrza nad lądami i oceanami w skali kontynentalnej i globalnej
z wynikami symulacji globalnych modeli klimatu obejmującymi naturalne przyczyny zmian (pas niebieski) oraz czynniki
zarówno naturalne, jak i antropogeniczne (pas różowy) dla lat 1906–2005 (Solomon i in. 2007)
Linia czarna – średnie wartości dekadowe anomalii temperatury powietrza; linia przerywana – niekompletne dane, których przestrzenne
pokrycie analizowanego obszaru jest mniejsze od 50%; pas niebieski – zakres zmienności wyznaczony przez 5 i 95% zakres wartości dla 19
symulacji wykonanych z pomocą 5 modeli klimatu, wykorzystujących jedynie czynniki naturalne, tj. promieniowanie Słońca i aktywność
wulkaniczną; pas różowy – zakres zmienności wyznaczony przez 5 i 95% zakres wartości dla 58 symulacji wykonanych z pomocą 14 modeli
klimatu, biorących pod uwagę czynniki naturalne i antropogeniczne

Fig. 2. Comparison of observed air temperature changes over the Earth’s continents, as well as the entire globe, global land
area and the global ocean with multi-model data set simulations containing natural forcings only (blue shaded regions)
and containing natural and anthropogenic forcings (red shaded regions) for years 1906–2005 (Solomon i in. 2007)
Black line – mean decade anomaly of air temperature; dashed line – incomplete data where spatial coverage is less than 50%; blue shaded
regions – range of variability determined by 5 and 95% range for 19 simulations using natural forcings only from 5 climatic models; red
shaded regions – range of variability determined by 5 and 95% range for 58 simulations using natural and anthropogenic forcings from 14
climatic models



fery” (IGBP Global Change) – reprezentowanym
przez prof. zw. dr hab. Małgorzatę Gutry-Korycką,
Komitetem Nauk Geograficznych Polskiej Akademii
Nauk – reprezentowanym przez prof. zw. dr. hab.
Andrzeja Kostrzewskiego oraz Komisją Meteorolo-
gii i Klimatologii Polarnej Komitetu Badań Polar-
nych Polskiej Akademii Nauk, a także z Instytutem
Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Geografii
Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizo-
wało w dniu 1 grudnia 2010 r.1 sympozjum naukowe,
które miało na celu przybliżenie tej zróżnicowanej w
poglądach naukowych problematyki. W czasie sym-
pozjum wysłuchano dwóch referatów, w których au-
torzy przedstawili swoje argumenty, przemawiające
za naturalną i antropogeniczną genezą obserwowa-
nych zmian klimatycznych, oraz trzech kolejnych
referatów, w których autorzy ukazali najbardziej zna-
czące zmiany rzeźby w różnych środowiskach morfo-
genetycznych, głównie z obszaru Polski, generowane
właśnie zmianami klimatycznymi zarówno w skali
krótko-, jak i długoterminowej.

Pierwszy prelegent prof. zw. dr hab. Zbigniew
Kundzewicz (Instytut Środowiska Rolniczego i Leś-
nego PAN w Poznaniu oraz Poczdamski Instytut
Badań nad Konsekwencjami Zmian Klimatu w Pocz-
damie, Niemcy), członek korespondent Polskiej
Akademii Nauk, przedstawił referat pt. „Zmiany kli-
matu i ich skutki – obserwacje i projekcje”. Stwier-
dził on, że zmiany klimatu występowały w historii
Ziemi wielokrotnie w wyniku naturalnych zmian ak-
tywności Słońca, orbity ziemskiej, składu atmosfery i
właściwości powierzchni Ziemi, a ostatnie dwa me-
chanizmy zależą jednak również od działalności
człowieka. Obecnie, gdy globalny klimat ociepla się,
to wraz ze wzrostem temperatury i poziomu morza
zmieniają się geosystemy i ekosystemy. Prof. Z. Kun-
dzewicz dowodził, że aktualne badania modelowe
demonstrują antropogeniczne podłoże obecnych
zmian klimatu, zakładając antropogeniczne wspo-
maganie czynników naturalnych, bowiem nie jeste-
śmy w stanie wytłumaczyć ocieplenia z ostatnich 40
lat. Projekcje klimatyczne pokazują, że tendencja
globalnego ocieplenia wydaje się przesądzona na
najbliższe kilkadziesiąt lat.

Kolejny referent, pozostający w kontrapunkcie,
prof. zw. dr hab. Andrzej A. Marsz (Katedra Meteo-
rologii i Oceanografii Nautycznej Akademii Mor-
skiej w Gdyni) zaprezentował referat pt. „Współcze-
sne ocieplenie – oceaniczna kontrola klimatu”.
Omówił on mechanizmy naturalnych zmian klimatu
Ziemi. Zwrócił uwagę na niestacjonarność bilansu
cieplnego Ziemi i funkcjonowanie w systemie klima-
tycznym oscylacji samowzbudnych będących efek-

tem współoddziaływania między podsystemami oce-
anu i atmosfery. Ponadto przedstawił krótko kilka
przykładowych makroregionalnych mechanizmów
oscylacyjnych, takich jak ENSO, NAO, fluktuacji kli-
matycznych w Arktyce. Dłuższą chwilę prof. Marsz
poświęcił AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation),
będącej mechanizmem sterującym zmianami klima-
tu na półkuli północnej. Zmienność AMO w okresie
obserwacji instrumentalnych (1880–2009) objaśnia
ponad 50% zmienności temperatury powietrza na
półkuli północnej. Wewnątrzsystemowe mechaniz-
my zmian klimatu są praktycznie pomijanie w GCM,
a w A-O GCM nie są zadowalająco reprodukowane.
W oparciu o to wystąpienie można sformułować
wniosek, że teza, iż naturalne procesy klimatotwór-
cze prowadzą obecnie do ochłodzenia Ziemi, for-
mułowana przez IV Raport IPCC (Solomon i in.
2007) nie do końca jest zgodna z rzeczywistością.

Kolejne referaty ukazywały związki pomiędzy
procesami globalnego ocieplenia a zmianami morfo-
logicznymi na powierzchni ziemi. Pierwszy wystąpił
prof. zw. dr hab. Jacek Jania (Katedra Geomorfolo-
gii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu), który
przedstawił referat pt. „Ekstremalne zdarzenia me-
teorologiczne i hydrologiczne w Polsce (w świetle wy-
ników projektu zamawianego)”. Autor podjął próbę
syntetycznego zilustrowania wiedzy na temat ekstre-
malnych zdarzeń w Polsce uzyskanej dzięki wynikom
projektu zamawianego MNiSzW zrealizowanego w
latach 2004–2009. Na tle trendów zmian klimatu w
naszym kraju przedstawił analizy występowania oraz
natężenia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych,
hydrologicznych, oceanograficznych oraz geomorfo-
logicznych. Zaproponował klasyfikację zagrożeń i
stopnia ich oddziaływania na środowisko życia ludzi
w postaci rodzaju „listy rankingowej” najbardziej
niebezpiecznych zjawisk o trendach narastających.
Sformułował zalecenia związane z adaptacją do
zmieniającego się klimatu i zwiększonych zagrożeń
niektórymi zdarzeniami ekstremalnymi. Na koniec
prof. Jania wskazał kierunki dalszych badań nad zja-
wiskami ekstremalnymi.

Nad konkretnymi ekstremalnymi zjawiskami geo-
morfologicznymi kształtującymi współczesną rzeźbę
Polski skupił się prof. zw. dr hab. Leszek Starkel (In-
stytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), członek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, który przybliżył
„Efekty geomorfologiczne zdarzeń ekstremalnych i
drogi przeciwdziałaniu im”. Prof. Starkel zwrócił
uwagę, że w ostatnich dwóch dekadach obserwuje się
na terenie Polski wzrost częstotliwości zdarzeń eks-
tremalnych, w tym krótkotrwałych ulew, opadów
rozlewnych i długotrwałych pór opadowych, szcze-

8

Zbigniew Zwoliński

1
Jak zauważył prof. Z. Kundzewicz, w dniu 1 grudnia 2010 r. nastąpił prawie w całej Polsce tzw. „atak zimy”; w Warszawie zanotowano
temperaturę –20°C, opady śniegu ok. 150 mm, które sparaliżowały transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Jak na ironię tematyka
sympozjum dotyczyła zgoła odmiennych warunków pogodowych.



gólnie w górach i na ich przedpolu. Podkreślił, że
stan rozpoznania przestrzennego zasięgu i natężenia
opadów jest w naszym kraju niezadowalający. Pod-
niósł bardzo ważną kwestię, a mianowicie – że skutki
geomorfologiczne wiązane są niestety przeważnie z
dobowymi wysokościami opadów, co nie oddaje real-
nych warunków wystąpienia opadowego zjawiska
ekstremalnego. Dotyczy to też interpretacji proce-
sów osuwiskowych zarówno w Karpatach i na ich
przedpolu, jak i na pozostałym obszarze Polski. W
świetle częstych w ostatnich latach wezbrań w wielu
dolinach rzecznych, głównie na terenach górskich i
pogórskich, niezwykle istotne jest zagadnienie prze-
rwania wałów przeciwpowodziowych, w tym w doli-
nie Wisły, co wymaga szerszego spojrzenia niż do tej
pory. Prof. Starkel po raz kolejny zaapelował, że nie-
zbędna jest organizacja sieci monitoringu zjawisk
ekstremalnych, równolegle do działalności stacji zin-
tegrowanego monitoringu, zwłaszcza dla lokalnych
ulew i tzw. podtopień.

Ostatnim referentem był prof. dr hab. Karol Rot-
nicki (Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), który de-
talicznie przedstawił problem „Wpływu klimatu na
zmiany poziomu oceanu i ich skutki”. Poziom połu-
dniowego Bałtyku na polskim wybrzeżu środkowym
był kontrolowany przez czynniki klimatyczne w spo-
sób bezpośredni poprzez zmiany poziomu morza i re-
żim wiatrowy oraz w sposób pośredni poprzez ruchy
glacjoizostatyczne i wpływ rzeźby polodowcowej na
zasięgi morza w różnych okresach holocenu. Według
prof. Rotnickiego czynnik klimatyczny jest bezpośred-
nio odpowiedzialny za: dwa wysokie poziomy morza
podczas atlantyckiego optimum klimatycznego, przy-
padające na lata kalendarzowe 9000–8000 BP i
7000–6100 BP, postatlantycką regresję morza i długi
okres jego niskiego stanu z nieznacznym trendem
wzrostowym (6000–1800 kalBP) przedzielony krótko-
trwałym podwyższonym poziomem (3900–3100 kal-
BP), koniec tego długiego okresu niskiego stanu przy-
pada na początek środkowego subatlantyku (2750
kalBP – A.D. 150 BP), podwyższone poziomy morza
w okresie 3500–2900 lat BP i około 2000 kalBP, regre-
sje i niskie poziomy morza: środkowoatlantycką
(8200–7500 lat BP) oraz subborealną (6300–3900 lat
BP), subatlantycką ingresję i wysoki poziom morza
przypadający na okres AD 850–1200 (małe optimum
klimatyczne, era wikingów), który na polskim wybrze-
żu środkowym jest wyższy od dzisiejszego o około 0,5
m, bardzo wyraźne obniżenie poziomu morza o po-
nad 1 m w małej epoce lodowej, podniesienie pozio-
mu morza po małej epoce lodowej i współczesne dal-
sze jego podnoszenie się wskutek współczesnego
ocieplenia klimatu. Prof. Rotnicki przewiduje, że w
najbliższych 100 latach morze osiągnie najwyższy ho-
loceński poziom z małej epoki lodowej, a do 2200 r.
najprawdopodobniej go przekroczy o dalsze pół me-
tra. Wymienione fluktuacje poziomu morza według

prof. Rotnickiego wpływały na powstanie i zmiany wy-
brzeży barierowo-lagunowych oraz na erozję klifów.
Inne czynniki wpływające na kształtowanie wybrzeży
południowego Bałtyku w holocenie, a wynikające z
wpływu czynników klimatycznych to: 1) kierunek i na-
tężenie wzdłużbrzegowych prądów morskich oraz 2)
częstość i wysokość spiętrzeń sztormowych, w tym
ekstremalnych.

Po tych pięciu prezentacjach referatowych
nastąpiła sesja posterowa, na której swoje poglądy na
globalne ocieplenie w kontekście współczesnych
zmian morfologicznych powierzchni ziemi zaprezen-
towali słuchacze sympozjum (tab. 1).

Nie wszystkie postery dotyczyły stricte zmian mor-
fologicznych rzeźby, ale omawiane zagadnienia w
większym lub mniejszym stopniu obejmowały także
przyczyny tych zmian w różnych skalach przestrzen-
nych i czasowych. Część przedstawionych wystąpień
posterowych przygotowywana jest do opublikowania
w Czasopiśmie Geograficznym (t. 82, 2011). Po sesji
posterowej odbyła się dyskusja panelowa głównych
referentów i uczestników sympozjum. Skupiła się
ona na bardzo detalicznych fizycznych podstawach
oceanicznych przyczyn ocieplenia klimatu na świe-
cie, a tym samym i w Polsce.

Druga połowa XX w., a szczególnie dwie ostatnie
jego dekady oraz pierwsza dekada XXI w. charakte-
ryzuje się nie zawsze statystycznym, ale na pewno
odczuwalnym wzrostem temperatury powietrza w
Polsce, przejawiającym się m.in. występowaniem
ekstremalnie wysokich temperatur latem i ciepłymi
okresami zimowymi. Równocześnie od połowy lat
90. XX w. notowany jest w naszym kraju lekki wzrost
opadów atmosferycznych, głównie poprzez zwięk-
szenie częstotliwości lokalnych opadów nawalnych.
Z kolei przechodzące nad Polską układy cyrkulacji
atmosferycznej przyczyniają się do wzrostu częstotli-
wości występowania silnych wiatrów, a nawet trąb
powietrznych. Ten zestaw trzech elementów mete-
orologicznych jest w dużej mierze odpowiedzialny za
zintensyfikowane pojawianie się niektórych proce-
sów morfogenetycznych, współcześnie kształtu-
jących większość powierzchni stokowych i den dolin-
nych na terenie kraju.

Analizując wystąpienia referatowe i posterowe
oraz literaturę przedmiotu, nietrudno zauważyć cha-
rakterystyczne sekwencje zjawisk ekstremalnych, któ-
re następują po sobie, a doprowadzają do zmian rze-
źby. Najbardziej typowe sekwencje następstwa zjawisk
ekstremalnych z punktu widzenia zmian rzeźby zesta-
wiono na rycinie 3. Za najbardziej typową i najczę-
stszą sekwencję zjawisk ekstremalnych należy uznać:

zjawisko meteorologiczne
zjawisko hydrologiczne
zjawisko geomorfologiczne.

Tego rodzaju sekwencje mają prawie zawsze wy-
miar katastrofalny i powodujący wiele zmian nie tyl-
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Tabela 1. Autorzy i tytuły posterów zaprezentowanych w sesji posterowej
Table 1. Authors and titles of posters presented during poster session

Małgorzata Bajgier-Kowalska Procesy osuwiskowe w gminie Lanckorona na Pogórzu Wielickim jako efekt
ekstremalnych zdarzeń opadowych w maju 2010 roku

Witold Bochenek, Eugeniusz Gil,
Małgorzata Kijowska, Zofia
Rączkowska, Łukasz Wiejaczka

Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki intensywnych opadów w maju i
czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach południowo-wschodniej części
Polski

Anna Bucała, Anna Budek Rola lokalnych ulew i wezbrań w kształtowaniu małych zlewni (na przykładzie
zlewni Wielkiej Suchej)

Maciej Dąbski Wypowiedź prof. Paula Mayewskiego, dyrektora Climate Change Institute, dla
portalu Onet.pl

Bogdan Gądek Zmiany kriosfery Tatr w latach 1950–2010

Piotr Gębica Powodzie, ulewy i osuwiska w 2010 roku i ich ślady w rzeźbie terenu
województwa podkarpackiego

Adam Jaczewski, Barbara Brzóska,
Krystyna Pianko-Kluczyńska,
Krystyna Konca-Kędzierska

Zmiany częstości zjawisk ekstremalnych w świetle scenariuszy zmian klimatu w
latach 2011–2030 na podstawie symulacji regionalnym dynamicznym modelem
klimatu

Ryszard Kaczka Rekonstrukcja klimatu Tatr na podstawie przyrostów drzew z górnej granicy
lasu

Edyta Kalińska Zapis zmian klimatycznych w osadach form pokrywowych poziomu błońskiego

Tomasz A. Łabuz Wpływ spiętrzeń sztormowych na przebudowę profilu brzegu wydmowego w
latach 2001–2009. Studium przypadku: 416 km brzegu na Mierzei Bramy Świny

Zofia Rączkowska Współczesna aktywność stoków gruzowych a opady w Tatrach

Urszula Somorowska, Izabela Piętka Wpływ czynników klimatycznych i topograficznych na glebowe zasoby wodne

Piotr Szwarczewski, Ewa Smolska,
Jonas Mazeika, Migle Stancikaite

Naturalne i antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego w późnym
glacjale i holocenie (przykłady z pogranicza polsko-litewskiego)

Radosław Tarkowski, Adam Wójcicki Geologiczna sekwestracja CO2

Janina Trepińska Znaczenie długich serii pomiarów meteorologicznych dla badań zmian klimatu

Jacek Tylkowski Ponadprzeciętne zdarzenia meteorologiczne kształtujące procesy
morfogenetyczne polskiej strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej

Bernard Wiśniewski, Tomasz Wolski Maksymalne, średnie i minimalne poziomy morza na polskim wybrzeżu

Adam Wojciechowski Cykle klimatyczne górnego vistulianu i holocenu i ich zapis w rzeźbie i osadach

Elwira Żmudzka Zmiany liczby charakterystycznych dni termicznych oraz dni z dużymi sumami
opadów na Kasprowym Wierchu i w Zakopanem (1966–2006)

Ryc. 3. Modelowe sekwencje zjawisk ekstremalnych doprowadzających do zmian rzeźby. Oprócz powyższych sekwencji
mogą występować inne różne kombinacje tych zjawisk

Fig. 3. Model sequences of extreme phenomena conducted landform changes. Apart from above sequences can be present
another different combinations of such phenomena
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Ryc. 4. Najczęściej występujące kaskady meteorologicznych, hydrologicznych, oceanologicznych, geomorfologicznych i in-
nych zjawisk ekstremalnych doprowadzające do zmian rzeźby w Polsce. Pogrubioną czcionką na szarym tle zaznaczono ka-
skady o dużym znaczeniu geomorfologicznym powiązane lub wynikające z globalnych zmian klimatu. Kody zjawisk
ekstremalnych według klasyfikacji Niedźwiedzia i in. (2011, uzupełnione) zestawiono na następnej stronie

Fig. 4. The most frequent cascades of meteorological, hydrological, oceanological, geomorphological and other extreme
phenomena conducted landform changes in Poland. Cascades with big geomorphological significance and connected or
ensuing from global climate change are marked by bold and grey background. Codes of extreme phenomena after classifi-
cation by Niedźwiedź et al. (2011, supplemented) – see next page



ko w środowisku, głównie w rzeźbie terenu, ale także
w działalności człowieka. Trzeba też zaznaczyć, że
typowa sekwencja zjawisk ekstremalnych bywa rów-
nie często urozmaicana różnymi kombinacjami
występowania tych zjawisk (ryc. 4), tworząc systemy
kaskadowe przyczynowo-skutkowe, niekiedy o
skomplikowanych sekwencjach zjawisk. W syste-

mach kaskadowych zjawisk ekstremalnych,
zwłaszcza tych skomplikowanych w swojej struktu-
rze, następuje zwielokrotnienie zmian dokonywa-
nych w środowisku, a zatem i zmian morfologicznych
powierzchni ziemi.

Na rycinie 4 dodatkowo zaznaczono te kaskady
zjawisk ekstremalnych, które mają ścisłe powiązanie
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M-1.1. Maksymalny opad godzinny.
M-1.2. Maksymalny opad dobowy, zwłaszcza o prawdopodobień-
stwie p<10% (przy charakterystyce tych opadów należy uwzględ-
nić liczbę dni z opadem 10,0 mm, 30,0 mm, 50,0 mm i 100,0
mm).
M-1.3. Długotrwały opad rozlewny 200,0 mm/3 doby.
M-1.4. Maksymalna suma miesięczna opadu o prawdopodobień-
stwie p<10% (zwłaszcza opady przekraczające 200 mm).
M-1.5. Deszcz nawalny (wg skali Chomicza). Maksymalne natęże-
nie opadu w mm/min i czas trwania.
M-1.6. Susza (brak opadów przez co najmniej 15 dni). Zaleca się
także uwzględnienie sum miesięcznych opadu mniejszych od 10
mm.
M-2.1. Wiatr bardzo silny (prędkość średnia 10-minutowa >15
m/s). Liczba dni z wiatrem bardzo silnym o prawdopodobieństwie
10% (dla obszarów nizinnych można uwzględnić wiatry silne o
prędkości średniej 10-minutowej 10 m/s).
M-2.2. Maksymalny poryw wiatru QNT w granicach 21–28 m/s –
wichura (lub na morzu sztorm 9–10 B). Liczba dni z porywami wia-
tru QNT>20 m/s.
M-2.3. Gwałtowna wichura lub huragan o innej genezie niż trąby
powietrzne (np. wiatry na linii szkwałów, w czasie burz z wyraźny-
mi chmurami „arcus”, sztormy na wybrzeżu) powodujące szkody
gospodarcze (porywy QNT>28 m/s lub silny sztorm >10 B).
M-2.4. Fen – wiatr halny (wywołujący szkody).
M-2.5. Trąba powietrzna.
M-4.1. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej. Do najważniej-
szych wskaźników należą: maksymalna grubość pokrywy śnieżnej
o prawdopodobieństwie 10% oraz liczba dni z pokrywą śnieżną o
prawdopodobieństwie 10%.
M-4.3. Zanikanie pokrywy śnieżnej (roztopy): zmniejszenie gru-
bości o ponad 10 cm na dobę.
M-4.4. Zawieja lub zamieć śnieżna powodująca poważne utrud-
nienia w komunikacji.
M-4.5. Lawina śnieżna w górach, stanowiąca zagrożenie życia.
M-5.1. Gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego ( +10,0
hPa/3h; <–10,0 hPa/3h; także zmiany średniej dobowej o ±24
hPa/dobę).
M-5.2. Niż o Po<985 hPa.
M-6.2. Dzień ekstremalnie mroźny(tmin <–30,0°C). Maksymalna
liczba dni ekstremalnie mroźnych oraz o prawdopodobieństwie
10%.
M-6.9. Gwałtowne zmiany temperatury powietrza (średniej dobo-
wej) z dnia na dzień, przekraczające ±10 K. Zwrócenie szczegól-
nej uwagi na dni z przejściem temperatury przez 0°C.
H-1. Niżówka – przepływ graniczny = SNQ (średni niski prze-
pływ). Główne charakterystyki: – absolutne minimum przepływu.
H-2. Wezbranie – przepływ graniczny = SWQ (średni wysoki
przepływ). Główne charakterystyki: – absolutne maksimum prze-
pływu.
H-2.1. Wezbrania letnie spowodowane deszczami rozlewnymi.
H-2.2. Wezbrania letnie spowodowane deszczami nawalnymi
(oberwanie chmury).
H-2.3. Wezbrania roztopowe.
H-2.4. Wezbrania zatorowe.
H-2.5. Wezbrania sztormowe.
H-3. Zjawiska lodowe (ekstremalne) – wystąpienie powyżej śred-
niego czasu trwania. Główne charakterystyki: – czas trwania po-
krywy lodowej o prawdopodobieństwie p<10%.
H-5.1. Duże obniżenie zwierciadła wód gruntowych, o prawdopo-
dobieństwie p<10%.

H-5.2. Wysoki stan wód podziemnych, o prawdopodobieństwie
p<10%. Lokalne podtopienia.
H-6.1. Wezbrania letnie spowodowane deszczami rozlewnymi o
zasięgu lokalnym, zarejestrowane poza siecią pomiarową.
H-6.2. Wezbrania letnie spowodowane deszczami nawalnymi
(oberwanie chmury) o zasięgu lokalnym, zarejestrowane poza sie-
cią pomiarową.
H-6.3. Wezbrania roztopowe o zasięgu lokalnym, zarejestrowane
poza siecią pomiarową.
H-6.4. Wezbrania zatorowe o zasięgu lokalnym, zarejestrowane
poza siecią pomiarową.
H-6.5. Wezbrania sztormowe o zasięgu lokalnym, zarejestrowane
poza siecią pomiarową.
H-6.6. Susze hydrologiczne o zasięgu lokalnym, zarejestrowane
poza siecią pomiarową.
H-6.7. Przepływy niżówkowe o zasięgu lokalnym, zarejestrowane
poza siecią pomiarową.
H-6.8. Zanikanie rzek, źródeł i zbiorników wody o zasięgu lokal-
nym, zarejestrowane poza siecią pomiarową.
H-6.11. Ekstremalne zlodzenie rzek i jezior.
H-6.12. Głębokie (ponad 1 m) przemarznięcie gruntu.
O-1. Ekstremalne spiętrzenia sztormowe poziomu morza (powy-
żej lub równe 70 cm od zera normalnego wodowskazów).
G-1. Intensywna erozja gleby w czasie deszczów nawalnych
(spłukiwanie, erozja wąwozowa, sufozja, płytkie ruchy masowe)
lub rozlewnych. Przy badaniu tych zjawisk konieczne jest nawiąza-
nie do charakterystyk opadowych (wartości graniczne opadów:
średnie natężenie > 0,5 mm min–1, graniczne sumy dobowe opa-
dów: >30 mm, > 100 mm).
G-2. Intensywna erozja gleby w czasie roztopów (spłukiwanie,
płytkie ruchy masowe). Zwrócenie uwagi na wartości graniczne
zjawisk meteorologicznych, przy których może wystąpić zjawisko:
grunt przemarznięty, szybkie tajenie śniegu, opad deszczu.
G-3. Procesy osuwiskowe – różnego typu, od zerw, osuwisk,
spływów gruzowych po soliflukcję, głębokie osuwiska skalne, ob-
rywy skalne. Wartości graniczne: zerwy, osuwiska – wysoka suma
opadów; spływ gruzowy – duże natężenie opadu (+ suma); głębo-
kie osuwiska – długotrwałe opady (wysoka suma miesięczna, małe
natężenie).
G-4. Intensywna erozja rzeczna (boczna, wgłębna, przerzut kory-
ta). Wartości graniczne zjawisk hydrologicznych: przy przepływie
zbliżonym do pełnokorytowego.
G-5. Intensywna akumulacja w korycie (odsypy), jw.
G-6. Intensywna akumulacja na równinie zalewowej (przekroczo-
ny przepływ pełnokorytowy).
G-7. Intensywna deflacja i akumulacja eoliczna (w obszarach bez
szaty roślinnej). Ważny jest czas trwania wiatrów o prędkościach
> 17 m s–1 i wyższych (np.porywy >20 m s–1). Także inne skutki
geomorfologiczne silnych wiatrów, takie jak na przykład wykroty
drzew.
G-8. Intensywna abrazja brzegów morskich i innych zbiorników
wodnych.
G-9.1. Przebudowa ujść rzecznych, rozbudowa delt wstecznych.
G-9.2. Wykroty.
G-9.3. Intensywna deflacja i akumulacja niveoeoliczna.
G-9.4. Denudacja stokowa i nadbudowa stożków piargowych.
G-9.5. Wzrost tempa wietrzenia fizycznego w okresie przechodze-
nia temperatury przez 0°C.
X-1. Szkody górnicze (zapadliska).
X-2. Trzęsienia ziemi.
X-3. Duże pożary leśne, torfowiskowe i inne.



ze współczesnymi globalnymi zmianami klimatu i są
w ostatnich latach najczęściej odnotowywane w kra-
ju, a ich efekty są istotnie widoczne w powierzchni
rzeźby terenu. Należy wyraźnie zaznaczyć, że zapre-
zentowane kaskady zjawisk ekstremalnych mają cha-
rakter modelowy i w rzeczywistości mogą one mieć
przebieg zarówno uproszczony, jak i bardziej skom-
plikowany w porównaniu do tych modelowych sek-
wencji. Ponadto trzeba w nich rozróżniać kaskady
dla obszarów nizinnych, wyżynnych i górskich, repre-
zentowanych przez środowiska o zróżnicowanej
energii. Modele te nie zawierają informacji ani o ska-
li przestrzennej (poza kilkoma wyjątkami), ani o ska-
li czasowej, dlatego za niezwykle pilną potrzebę nale-
ży uznać dalsze badania w tym zakresie, szczególnie
w dobie zwiększającej się częstotliwości i zasięgu
przestrzennego zjawisk ekstremalnych jako efektów
globalnych zmian klimatu. Albowiem jak dowodzą
dane IPCC (Solomon i in. 2007) oraz BMAG (2011),
scenariusze przebiegu zmian klimatu w XXI w. mogą
być skrajnie różne, ale zdecydowana większość z nich
wskazuje na ewidentny wzrost temperatury powie-
trza na świecie zarówno na lądach, jak i w oceanach
(ryc. 5). Dla okresu czwartorzędowego (ostatnie 2,6
mln lat) scenariusze te przewidują najwyższe tempe-
ratury właśnie w XXI w. Do tych scenariuszy należy
zatem dostosować zarządzanie i właściwe sposoby
eksploatacji środowiska geograficznego dla potrzeb
człowieka. O rozmiarach zagrożeń, jakie występują
w Polsce, świadczy mapa opracowana przez L. Star-
kla (Starkel, Kundzewicz 2008), na której głównie
obszary górskie, pogórskie i wyżynne są oznaczone

jako najbardziej zagrożone zjawiskami ekstremalny-
mi (ryc. 6). Natomiast obszary nizinne (oprócz
wybrzeża i dolin rzecznych) zarówno młodoglacjalne,
jak i staroglacjalne są właściwie pozbawione tych za-
grożeń. Wydaje się, że pogląd ten należałoby zweryfi-
kować w świetle dotychczasowych wyników badań nad
zjawiskami ekstremalnymi na pojezierzach (Zwoliń-
ski 2008, 2011) oraz obserwacji anomalii pogodowych
również na nizinnych. Jak duże i istotne znaczenie
mają zjawiska ekstremalne na nizinach, niech świad-
czy zestawienie najczęstszych bądź kluczowych zjawisk
ekstremalnych z punktu widzenia zakłócenia normal-
nego, zrównoważonego funkcjonowania Uzdrowiska
Kołobrzeg zarówno dla zdrowia, jak i życia kuracjuszy
(Zwoliński 2011; kody zjawisk ekstremalnych wg klasy-
fikacji Niedźwiedzia i in. 2011):
– Ekstremalne zjawiska meteorologiczne:

– M-1.1. Maksymalny opad godzinny.
– M-1.2. Maksymalny opad dobowy, zwłaszcza o

prawdopodobieństwie p<10%.
– M-2.1. Wiatr bardzo silny (prędkość średnia

10-minutowa >10 m/s).
– M-2.2. Maksymalny poryw wiatru QNT w gra-

nicach 21–28 m/s – wichura (lub na morzu
sztorm 9–10 B).

– M-2.3. Gwałtowna wichura lub huragan o in-
nej genezie niż trąby powietrzne (porywy
QNT>28 m/s lub silny sztorm >10 B).

– M-5.1. Gwałtowne zmiany ciśnienia atmosfe-
rycznego ( +10,0 hPa/3 h; –10,0 hPa/3 h;
także zmiany średniej dobowej o ±24
hPa/dobę).
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Ryc. 5. Schematyczny przebieg trendów temperatury w ostatnich 100 mln lat oraz w projekcjach przyszłościowych (BMAG
2011). Skala czasowa (pozioma) w różnych rozdzielczościach

Fig. 5. A schematic representation of temperature trends during the last 100 mln years and future projections (BMAG
2011). Time (horizontal) scale in different resolution



– M-5.2. Niż o Po 985 hPa.
– M-5.3. Wyż o Po 1050 hPa.
– M-6.1. Dzień ekstremalnie upalny (tmax 35,0

°C).
– M-6.2. Dzień ekstremalnie mroźny (tmin

–30,0°C).
– M-7.3. Mgły, w których widzialność jest mniej-

sza od 50 m, powodujące poważne utrudnie-
nia w komunikacji drogowej, kolejowej i mor-
skiej.

– Ekstremalne zjawiska hydrologiczne:
– H-2. Wezbranie – przepływ graniczny = SWQ

(średni wysoki przepływ).
– H-2.1. Wezbrania letnie spowodowane desz-

czami rozlewnymi.
– H-2.2. Wezbrania letnie spowodowane desz-

czami nawalnymi (oberwanie chmury).
– H-2.3. Wezbrania roztopowe.
– H-2.5. Wezbrania sztormowe.

– H-3. Zjawiska lodowe (ekstremalne).

– H-4. Zagrożenie wynikające z ekstremalnego
pogorszenia jakości wód, spowodowane zrzu-
tami:
– skrajne zanieczyszczenie (zatrucie) wód po-

wierzchniowych.
– H-5.2. Wysoki stan wód podziemnych o praw-

dopodobieństwie p<10%. Lokalne podtopie-
nia.

– Ekstremalne zjawiska oceanograficzne:
– O-1. Ekstremalne spiętrzenia sztormowe po-

ziomu morza ( 70 cm od zera wodowskazów).
– O-3. Ekstremalnie wysoka temperatura wody

z silnym rozwojem sinic i glonów przy brze-
gach.

– O-5. Inne ekstremalne zdarzenia oceanogra-
ficzne (np. oblodzenie statków, konstrukcji
portowych, dźwigów z powodu zamarzania
bryzgów wodnych w czasie sztormów przy ni-
skich temperaturach powietrza).

– Ekstremalne zjawiska geomorfologiczne:
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Ryc. 6. Mapa głównych zagrożeń dla gospodarki przestrzennej i elementy ochrony środowiska w różnych regionach Polski
według L. Starkla (Starkel, Kundzewicz 2008)
1 – góry: maksymalne opady, powodzie, 2 – góry: maksymalne opady, osuwiska, 3 – wyżyny lessowe: erozja gleb, 4 – doliny rzeczne: powo-
dzie, 5 – wybrzeża: abrazja, klify, 6 – wybrzeża: zagrożenia podtopień, 7 – obszary jeziorne, 8 – zbiorniki wodne, 9 – obszary zagrożone
przez górnictwo, 10 – duże aglomeracje miejsko-przemysłowe, 11 – parki narodowe

Fig. 6. Map of main risks for spatial management and elements of environment preservation In different regions of Poland
after L. Starkel (Starkel, Kundzewicz 2008)
1 – mountains: maximal rainfalls, floods, 2 – mountains: maximal rainfalls, landslides, 3 – less uplands: soil erosion, 4 – river valleys:
floods, 5 – sea coast: abrasion, cliffs, 6 – sea coast: risk of inundation, 7 – lakelands, 8 – water bodies, 9 – risk areas affected by mining, 10 –
big urban-industry agglomerations, 11 – national parks



– G-4. Intensywna erozja rzeczna (boczna,
wgłębna, przerzut koryta) przy przepływie
zbliżonym do pełnokorytowego.

– G-8. Intensywna abrazja brzegów morskich i
innych zbiorników wodnych.

– Ekstremalne zjawiska – inne:
– X-3. Duże pożary leśne, torfowiskowe i inne.
Wymienione zjawiska mogą występować samo-

dzielnie, ale zazwyczaj występują w różnych układ-
ach sekwencyjnych, potęgując tym samym nieko-
rzystne skutki dla środowiska i życia człowieka.

Warto dodać, że obecne badania geomorfologicz-
nych zjawisk ekstremalnych nawiązują do jednego z
najważniejszych kanonów geomorfologicznych, a
mianowicie do koncepcji wielkości i częstotliwości sił
oddziałujących na powierzchnię ziemi zapropono-
wanej pół wieku temu przez Wolmana i Millera
(1960). W świetle obserwowanych zjawisk ekstremal-
nych, ich przebiegu i skutków na terenie Polski moż-
na wnosić, że zjawiska te działające zazwyczaj w
bardzo krótkich skalach czasowych powodują zdecy-
dowanie większe zmiany w rzeźbie aniżeli współcze-
sne procesy morfogenetyczne oddziałujące latami w
tzw. uśrednionych warunkach. Jednymi z najlepszych
przykładów takich zjawisk są wezbrania zarówno w
dużych, jak i małych dolinach rzecznych, osuwiska na
obszarach pogórskich, ale także w pasie pojezierzy,
abrazja klifów, erozja gleb. Dzieje się tak dlatego, że
procesy ekstremalne są charakteryzowane przez
wysokie natężenie oraz niską częstotliwość ich wystę-
powania, a ich efekty morfologiczne są bardzo zna-
czące, wręcz anormalne, cechujące się wysokimi
tempami i gradientami zmian. Zmiany te zwykle po-
zostają w rzeźbie widoczne przez wiele lat. Na przy-
kład głębokie wąwozy na północnych zboczach doli-
ny środkowej Parsęty w okolicach Krosina powstałe
w 1983 r. (Kostrzewski i in. 1989) są do tej pory (po
28 latach) bardzo wyraźnie zaznaczone w rzeźbie po-
mimo planowych i przypadkowych zabiegów rekulty-
wacyjnych to zbocze dolinne.
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