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Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Zakład Klimatu i Zasobów
Wodnych (dawniej: Pracownia Klimatu i Zasobów Wodnych)
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stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr
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a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:
Długookresowe zmiany wybranych zmiennych hydro-klimatycznych na obszarze Polski i ich wpływ
na różne dziedziny życia
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in the Wielkopolska Region (Poland). Theor. Appl. Climatol., 1-14, DOI: 10.1007/s00704-016-1880-0,
'Online First'.
4.3 - Szwed M., Kundzewicz Z.W., Mezghani A. (2016) Variability of snow cover and frost depth at
the Potsdam station, Germany. Geografie, 121 (4): 493–520.
4.4 - Szwed M. (2015) The elements of water balance in the changing climate in Poland. Advances in
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4.5 - Szwed M. (2012) Water and climate conditions for the development of the Polish agriculture the present and the future. (W:) Agricultural diversity and sustainable development in Europe examples from France and Poland; ed. by S.-P. Wicherek and S. Bałazy, SGGW Press, Warsaw, p.
139-148, ISBN: 978-83-7583-429-1.
4.6 - Szwed M., Karg G., Pińskwar I., Radziejewski M., Graczyk D., Kędziora A., Kundzewicz Z.W.
(2010) Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in
Poland. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10: 1725-1737, DOI: 10.5194/nhess-10-1725-2010.
4.7 - Szwed M., Graczyk D., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W. (2007). Projections of climate extremes
in Poland. Geographia Polonica, 80 (2): 191-202.
4.8 - Szwed M., Graczyk, D. (2006) Thermal seasons in Poland – the present and the future based on
HadRM3-PRECIS results. Papers on Global Change, 13: 59-77.
oraz złożony do publikacji:
4.9 - Szwed M., Variability of precipitation in Poland under climate change (złożony do publikacji w
Theor. Appl. Climatol.), w części zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Hydrologicznej
Nordic Water 2016, 8 – 10 sierpnia 2016, Kowno, Litwa. Abstrakt opublikowany w : Proceedings of
XXIX Nordic Hydrological Conference, The Role Of Hydrology Towards Water Resources
Sustainability. Eds: A. Povilaitis, D. Meilutytė-Lukauskienė, ISBN: 978-609-449-096-5, str. 94.
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania:
Spis treści:
C1. WPROWADZENIE
C2. CO SIĘ ZMIENIA
C3. CO SIĘ ZMIENI
C4. ZMIANY KLIMATU A ROLNICTWO
C5. ZMIANY KLIMATU A ZASOBY WODNE
C6. ZMIANY KLIMATU A ZDROWIE
C7. PODSUMOWANIE
C1. WPROWADZENIE Średnia globalna temperatura (łącznie dla obszarów oceanicznych i
lądowych) wzrosła w okresie od 1880 do 2012, czyli w czasie dostępnych obserwacji, o 0,85 (0,65 do
1,06) oC (IPCC 2013). Każdy z szesnastu lat XXI wieku, 2001-2016, zalicza się do zbioru siedemnastu
globalnie najcieplejszych lat w historii obserwacji. Wyraźne ocieplenie klimatu można zauważyć
prawie wszędzie, również na terenie Polski. Jeszcze silniejsze ocieplenie jest przewidywane w
przyszłości. Jednakże tempo dalszego ocieplenia zależy od takich niepewnych czynników jak wzrost
liczby ludności i rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój technologii oraz zmiany w energetyce i
gospodarce gruntami, czyli sektorach odpowiedzialnych w znacznym stopniu za emisję i sekwestrację
dwutlenku węgla. Nie bez znaczenia pozostanie też globalna polityka łagodzenia zmian klimatu i
skuteczność jej wprowadzania.
Globalne zmiany klimatu dotyczą nie tylko średnich wartości temperatury. Oprócz wartości średnich,
wydatnym zmianom ulegają również wartości ekstremalne - minima i maksima. Zmiany temperatur
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przekładają się z kolei między innymi na zmianę charakterystyk termicznych pór roku np. ich długość
i terminy występowania, charakterystyki fal upałów, czy długość sezonu wegetacyjnego. Jednak
obserwowane zmiany klimatu to nie tylko zmiany temperatury. Już zaobserwowano zmiany dotyczące
intensywnych wiatrów, intensywnych opadów i okresów bezopadowych, zmiany pokrywy śnieżnej,
itd. Obserwacje i symulacje za pomocą modeli klimatycznych prognozują też dalsze przyśpieszenie
cyklu hydrologicznego. Dlatego globalne ocieplenie spowoduje zmiany we wszystkich elementach
bilansu wodnego.
Projekcje klimatyczne dla Polski przewidują dalszy wzrost temperatury i zmiany w wysokości i
rozkładzie opadów. Większość projekcji przewiduje wyraźny wzrost opadów zimowych i sumy
rocznej opadów. Jednak trzeba zaznaczyć, że projekcje opadów cechują się większą niepewnością, niż
projekcje temperatury. Nie ma zgodności między modelami, nawet co do kierunku zmian w
poszczególnych porach roku. Jeśli symulacje klimatyczne dla Polski za pomocą niektórych modeli
wskazują wzrost opadów w każdej porze roku, to za pomocą innych przewidują mniej letnich opadów
atmosferycznych i towarzyszące im wzrastające temperatury, co nieuchronnie prowadziłoby do
częstszych i ostrzejszych suszy. Generalnie oczekuje się, że występowanie ekstremów klimatycznych
zmieni się w przyszłym cieplejszym klimacie.
Zmiany klimatyczne wywołują istotne zmiany wielu innych charakterystyk fizycznych, biologicznych
i społeczno-ekonomicznych. Dla niektórych sektorów/dziedzin konsekwencje zmian mogą okazać się
korzystne czy neutralne, inne zaś mogą być niekorzystne. Jednak wydaje się, że dla rolnictwa,
zasobów wodnych i sektora zdrowia oddziaływanie przyszłego klimatu może być w Polsce
szczególnie niekorzystne. Dlatego tym sektorom należy poświęcić wiele uwagi. Tylko dokładne
rozpoznanie już zaobserwowanych zmian klimatu i projekcji dla przyszłości, a także rozważenie
możliwego wpływu na wymienione sektory, pozwoli odpowiednio przygotować się do nadchodzących
zmian.
Stąd badania autorki, których celem jest detekcja zmian w szeregach obserwacji różnych zmiennych
hydro-klimatycznych i analiza projekcji klimatycznych dla przyszłości oraz, na ile to możliwe,
wstępne rozpoznanie wpływu obecnych i projektowanych zmian na szczególnie wrażliwe sektory i
dziedziny.
Do analizy obecnych i przeszłych warunków klimatycznych najbardziej adekwatne są, bez wątpienia,
rzeczywiste dane pomiarowe. Niestety, początkowo autorka dysponowała tylko szeregami czasowymi
danych z kilku posterunków meteorologicznych sięgającymi do lat 1990-tych. Stąd, we
wcześniejszych pracach do odtworzenia przeszłych charakterystyk klimatu posługiwano się
symulacjami klimatycznymi dla przeszłości i danymi z re-analizy. Symulacje modelowe były
weryfikowane przy pomocy danych rzeczywistych z kilku posterunków dla Polski. Quasi-walidacja
modeli dawała pogląd na „jakość” posiadanych wyników modelowych symulacji, potwierdzała
przydatność lub nieprzydatność poszczególnych modeli do określonych analiz i, co najważniejsze,
wskazywała punkty, w których zalecana jest szczególna ostrożność we wnioskowaniu. W pracach
opartych na rezultatach symulacji modelowych szczegółowej analizie poddawano przede wszystkim
zmiany jakie są projektowane między okresem kontrolnym i przyszłością, a także obraz przyszłego
klimatu. Charakterystyki przeszłego klimatu były porównywane z ogólnodostępnymi danymi
tyczącymi klimatu Polski, informacjami z tzw. re-analizy oraz pracami innych autorów rozważających
badane zagadnienie.
Od roku 2014 autorka jest w posiadaniu około 60-letnich szeregów czasowych dziennych danych
rzeczywistych kilku zmiennych meteorologicznych dla kilkudziesięciu posterunków i stacji w Polsce.
Dane te, uzyskane w ramach projektu CHASE-PL (Polsko-Norweska Współpraca Badawcza), mają
fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia założonych celów badawczych.
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Do analizy przyszłości początkowo autorka posługiwała się wynikami symulacji za pomocą
regionalnego modelu klimatycznego (RCM) rozwiniętego przez Centrum Hadley’a Biura
Meteorologicznego Wielkiej Brytanii dla scenariusza rozwoju i emisji gazów cieplarnianych SRES A2
(IPCC, 2000). Model ten, HadRM3-PRECIS, pokrywa Europę siatką o rozdzielczości ok 50x50 km, a
Polskę pokrywa 149 oczek tej siatki. Quasi-walidacja modelu potwierdziła jego przydatność do
zastosowanych badań. Stwierdzono wprawdzie, że średnie miesięczne wartości temperatur są
przeszacowane, szczególnie w miesiącach letnich, ale ich rozkład w ciągu roku jest prawidłowy. Jeśli
chodzi o opady, to wartości roczne są zrekonstruowane poprawnie, jednak ich dystrybucja w ciągu
roku nie jest zgodna z obserwacjami. Opady zimowe są za wysokie w stosunku do letnich dla okresu
kontrolnego 1961-1990, a maksimum sum letnich jest przesunięte na większości obszaru kraju z lipca
na czerwiec. W późniejszym okresie badań autorka korzystała z wyników symulacji 6 modeli z grupy
ENSEMBLES. Były to następujące regionalne modele klimatyczne: C4IRCA3 opracowany w Rossby
Centre (Norrköping, Szwecja), CLM z Politechniki Federalnej w Zurychu (Zurych, Szwajcaria),
KNMI–RACMO2 stworzony przez Królewski Holenderski Instytut Meteorologii (de Bilt, Holandia),
METO-HC rozwinięty przez Centrum Hadley’a Biura Meteorologicznego Wielkiej Brytanii (Exeter,
Wielka Brytania), MPI-M-REMO stworzony przez Instytut Maxa Planck`a (Hamburg, Niemcy) oraz
SMHI RCA opracowany w Szwedzkim Instytucie Meteorologii i Hydrologii (Norrköping, Szwecja).
Wybrane regionalne modele klimatyczne zostały opracowane na podstawie dwóch różnych
klimatycznych modeli globalnych, tzw. modeli globalnej cyrkulacji atmosferycznej (GCMs). Modele:
C4IRCA3, ETHZ-CLM i METO-HC bazują na globalnym modelu METO-HC Standard, podczas gdy
modele: MPI-M-REMO, KNMI-RACMO2 i SMHI RCA na cyrkulacyjnym modelu globalnym
ECHAM 5-tej generacji, dla scenariusza rozwoju A1B (IPCC, 2000). Walidacja (weryfikacja) modeli
została przeprowadzona dla okresu porównawczego 1961-1990. Na potrzeby weryfikacji rozważanych
modeli wykorzystano dane z re- analizy oraz posiadane dane rzeczywiste. Dokładność modelowych
symulacji, albo raczej stopień ich niepewności, wymaga skomentowania. Różne zmienne klimatyczne
są symulowane z różnym poziomem sukcesu przez różne modele. Nie można wskazać jednego
modelu, który jest najlepszy dla wszystkich zmiennych, albo dla wszystkich obszarów. Niemniej,
quasi-walidacja wykazała, że modele MPI-M-REMO i METO-HC symulują temperaturę w okresie
kontrolnym 1961-1990 trochę dokładniej niż pozostałe. Jeśli chodzi o opady atmosferyczne, zgodność
między modelami nie jest zadowalająca. Dla opisywania rozkładu opadów atmosferycznych w ciągu
roku dla Polski model MPI-M-REMO zdaje się być najlepszą opcją. Nie ma też wystarczającej
zgodności między modelami odnośnie wartości ekstremalnych. Reasumując, wynik weryfikacji
modeli dla terytorium Polski typuje model MPI-M-REMO jako najlepszy zarówno ze względu na
temperaturę, jak i warunki opadowe. W badaniach opierano się jednak na większej liczbie modeli, by
uchwycić jak najszersze spektrum możliwych zmian.

C2. CO SIĘ ZMIENIA Katalog zmian, które już zachodzą jest bardzo szeroki. Prace autorki
stanowią tylko jego mały wycinek. W tej sekcji przytoczone zostaną tylko te z nich, które zostały
przeanalizowane w badaniach stanowiących opisywane osiągnięcie.
Zmiany temperatur powietrza są bodaj najlepiej zbadanym elementem klimatu. Dużo słabiej
rozpoznane są opady atmosferyczne i pokrywa śnieżna. Wstępna analiza obserwowanej obecnie
zmienności opadów atmosferycznych w Polsce została przeprowadzona dla 50 posterunków
meteorologicznych w okresie 1951-2013 na seriach czasowych miesięcznych sum opadów
(uzyskanych z danych dobowych).
W okresie 1951-2013 średnia suma dobowa opadów na 50 stacjach w Polsce wahała się od 480 mm w
Lesznie do ponad 1000 mm w Zakopanem. Pas Polski środkowej cechuje występowanie najniższych
opadów. W obecnym klimacie roczne sumy opadów w Polsce nieznacznie rosną, ale zmiany te nie są
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istotne statystycznie na całym obszarze (na podstawie testu Manna-Kendalla (test M-K)).
Najwyraźniejsze wzrosty opadów obserwowane są na północy kraju i w pasie centralnym. Dla kilku
stacji są one istotne statystycznie na poziomie 0,05. W pasie wyżyn praktycznie nie notuje się zmian
wysokości opadów. Rozkład opadów w ciągu roku można określić (na podstawie współczynnika
nierównomierności) jako umiarkowanie nierównomierny, przy czym na północnym–zachodzie
(głównie Nizina Szczecińska) rozkład jest najbardziej równomierny, a pas południowy (przedgórza i
obszary górskie) cechuje średnia nierównomierność. Rozkład opadów w Polsce jest nierównomierny z
uwagi na przewagę opadu letniego. W badanym okresie 1951-2013 nie stwierdzono istotnych
statystycznie zmian wartości wskaźnika nierównomierności opadów (test M-K). Słabe tendencje do
wyrównywania opadów w ciągu roku zanotowano na kilku stacjach na Pojezierzach (pozycja 4.9
wchodząca w skład osiągnięcia).
W badanym okresie, sumy letnich opadów atmosferycznych wydają się być stabilne. Żaden trend ani
nawet słaba tendencja w szeregu czasowym letnich sum opadów atmosferycznych nie zostały wykryte
na obszarze Polski (wyjątek stanowią sumy opadów ze stacji Pułtusk, gdzie zanotowano tendencję
wzrostową, istotną statystycznie na poziomie 0,05 – test M-K). Oczywiście, brak istotnych
statystycznie zmian w letnich sumach opadów atmosferycznych nie oznacza ich stabilnego udziału w
całkowitej sumie rocznej. Średni udział opadów letnich w sumie rocznej dla Polski w okresie 19512013 (na podstawie 50 posterunków) dochodził do 37,7 %, i wahał się od 31 % w strefach
przybrzeżnych do ponad 43 % na południu. Jednakże, i w tym parametrze na większości stacji nie
obserwuje się zmian istotnych statystycznie, a jedynie słabe tendencje malejące (szczególnie widoczne
na południu Polski). Analiza sum opadów zimowych wykazała podział Polski na dwie części. W
północno-zachodniej i zachodniej części, notowane są wyraźne wzrosty w czasie sum opadów
zimowych. Na dziesięciu stacjach, te wzrosty są statystycznie istotne na poziomie 0,05. Z kolei na
wschodzie i południowym-wschodzie nie zaobserwowano żadnych zmian zimowych sum opadów.
Średni udział opadów zimowych w rocznych sumach opadów atmosferycznych dla Polski w okresie
1951-2013 wynosił 17,4 %, i wahał się od 12,6 % w Kłodzku do 22,4 % w Resku. Spośród wszystkich
miesięcy, w marcu obserwuje się zarówno największy wzrost bezwzględny sum opadów jak i wzrost
ich udziału w całkowitej sumie rocznej. Dla północnej i centralnej części Polski, dla kilku stacji, został
wykryty statystycznie istotny trend wzrostowy sumy opadów marca za okres 1951-2013 (test M-K).
Średnia suma opadów w marcu w Polsce (dla 50 stacji) wynosi obecnie 30,7 mm, co stanowi 5.5 %
sumy opadów rocznych.
Opisane zmiany w rozkładzie opadów w ciągu roku (choć w większości statystycznie nieistotne),
odbijają się na proporcji opadów letnich (JJA) do zimowych (DJF), jak i proporcji opadów w ciepłej
połowie roku (od kwietnia do września) do opadów w chłodnej (od października do marca). Obecnie
opady letnie przewyższają, średnio w Polsce, opady zimowe ponad dwukrotnie (2,2 raza), podczas gdy
sumy opadów z ciepłej połowy roku przewyższają te z chłodnej niemalże dwukrotnie (1,8 raza).
Najmniejsze różnice dla tych charakterystyk występują w północno-zachodniej części Polski, podczas
gdy najwyższe na południu, co koresponduje z wartościami współczynnika nierównomierności
opadów, rozważanymi powyżej. Jednakże dotychczas można mówić, co najwyżej, o słabej tendencji
do wyrównywania opadów w ciągu roku. Statystycznie istotne trendy dla okresu 1951-2013 na
poziomie 0,05 zostały wykryte tylko dla kilku stacji na zachodzie kraju (test M-K) (pozycja 4.9
wchodząca w skład osiągnięcia).
Zmiany wysokości i rozkładu opadów atmosferycznych, połączone ze zmianami temperatury, muszą
pociągnąć za sobą zmiany parametrów pokrywy śnieżnej. Intuicyjnie wydaje się, że w cieplejszym
klimacie należy spodziewać się mniejszych opadów śniegu (przy wzroście opadów zimowych w
postaci deszczu z uwagi na wyższą temperaturę) i, co za tym idzie, zalegania mniejszej pokrywy
śnieżnej (zarówno krócej zalegającej jak i cieńszej). Dokonano więc analizy serii czasowej dziennych
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wartości grubości pokrywy śnieżnej w okresie 1952-2013 dla 43 posterunków opadowych/stacji
meteorologicznych (w pozycji 4.1 wchodzącej w skład osiągnięcia). Średnia grubość pokrywy
śnieżnej zimą (DJF) w 1952-2013 w Polsce wahała się od 2,2 do 11,8 cm (z wyjątkiem obszarów
górskich, gdzie grubość pokrywy śnieżnej jest znacznie wyższa). Najniższa średnia grubość pokrywy
śnieżnej jest charakterystyczna dla zachodniej części nizinnej Polski, podczas gdy najwyższa - dla
północno-wschodniej części, szczególnie dla Suwalszczyzny. Analizowany szereg czasowy grubości
pokrywy śnieżnej jest złożony i niełatwo go interpretować. Wszelkie tendencje są
zakłócone/zdominowane przez silną zmienność naturalną z roku na rok, czyniąc wykrycie trendu
niezwykle trudnym. Stąd, żaden znaczący trend grubości pokrywy śnieżnej na poziomie 0,05 nie
został wykryty dla większego obszaru kraju (test M-K). Wyszukane sygnały zmian są specyficzne dla
konkretnych lokalizacji, niektóre mają kierunek dodatni, podczas gdy inne - ujemny. Niemniej, na
wschodzie zauważalne są większe spadki średniej grubości pokrywy śnieżnej w analizowanym
okresie. Generalnie, po 1980 zanotowano co najmniej 20-letni okres, 1988-2007, z bardzo skąpą
pokrywą śnieżną (średnia grubość zimą wynosiła poniżej 5 cm), ale i w XXI wieku miały także
miejsce śnieżne zimy. Jednak porównując okresy 1952-1990 i 1991-2013, można wyciągać wniosek,
że ten wcześniejszy był bardziej śnieżny (pod względem średniej grubości pokrywy śnieżnej) w 38 z
43 zanalizowanych stacji.
Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej zimą (DJF) w latach 1952-2013 w Polsce wahała się od 34 cm
w Poznaniu i Słubicach do 85 cm w Krakowie (podczas, gdy w obszarach górskich maksymalna
grubość pokrywy śnieżnej przekracza 300 cm). W okresie 1952-2013, przestrzenny rozkład
maksymalnej grubości pokrywy śnieżnej zimą (DJF) w Polsce pokrywa się z rozkładem grubości
średniej tj. maksymalna grubość pokrywy śnieżnej rośnie od zachodu w kierunku wschodnim
(północno-wschodnim). Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w DJF w okresie 1952-2013 jest w
większości przypadków równa najwyższej wartości zanotowanej dla okresu 1952-1990. W okresie
1952-1990, największa grubość pokrywy wystąpiła na 39 stacjach, podczas gdy w okresie 1991-2013
tylko na 4 stacjach (pozycja 4.1 wchodząca w skład osiągnięcia).
Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w okresie 1952-2013 wahała się od 29,6 dni w Szczecinie do
65,8 w Suwałkach, przy średniej wartości dla Polski wynoszącej 47,2 dni i wzrastała z zachodu w
kierunku wschodnim (i północno-wschodnim). Jeszcze wyższe wartości są notowane w górach, gdzie
pokrywa śnieżna pozostaje z reguły przez całą zimę. Jeśli brać pod uwagę cały okres śnieżny (w tym
miesiące nie-zimowe: październik, listopad, marzec i kwiecień) to średnia liczba dni z pokrywą
śnieżną w Polsce wzrasta do 60,6 dnia (bez stacji górskich). Oznacza to, że przed i po zimie pokrywa
śnieżna utrzymuje się, średnio, przez dwa dodatkowe tygodnie, przy czym na zachodzie dni z pokrywą
poza okresem zimy jest znacznie mniej niż na wschodzie i w pasie wyżyn południowej Polski. W
górach liczba dni z pokrywą śnieżną poza DJF niemal dorównuje tej z okresu zimy. Średnia liczba dni
z pokrywą śnieżną zimą (DJF) zmniejsza się w czasie, ale żaden statystycznie istotny trend nie został
wykryty (test M-K). Sygnał o zmniejszających się ilościach dni z pokrywą pochodzi z analizy regresji
liniowej, która na większości stacji ma ujemne nachylenie w czasie, jednak istotność statystyczną na
poziomie 0,05 zanotowano tylko na 5 stacjach (pozycja 4.1 wchodząca w skład osiągnięcia).
Dla Polski średnio (dla wszystkich analizowanych 43 stacji) pierwszy dzień z pokrywą śnieżną w
przeciętnym sezonie zimowym w okresie 1952-2013 przypadał 23 listopada. Jednakże, jeśli pominąć
stacje górskie, gdzie pokrywa śnieżna pojawia się znacznie wcześniej - bo już w październiku - to
początek sezonu z pokrywą śnieżną miał miejsce 26 listopada. Przeciętnie najwcześniej - 14 listopada
– pokrywa pojawia się w Lesku, a najpóźniej - 10 grudnia - na Helu. Na ogół, wcześniejsze pojawienie
się pokrywy śnieżnej jest charakterystyczne dla wschodniej części Polski (w połowie listopada), zaś na
zachodzie pokrywa pojawia się w pierwszej dekadzie grudnia. Porównując datę pierwszego
pojawienia się pokrywy śnieżnej dla okresów 1952-1990 i 1991-2013, można stwierdzić że po roku
7

Autoreferat Małgorzata Szwed
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991 pokrywa śnieżna zaczęła się pojawiać później. Niemniej, nie został wykryty żaden trend w dacie
pierwszego pojawienia się pokrywy śnieżnej (test M-K). W analizowanym okresie 1952-2013, z
wyjątkiem obszarów górskich, pokrywa śnieżna zanikała przeciętnie między 11 marca w Szczecinie i
Słubicach i 8 kwietnia w Bielsku-Białej. Na ogół, pokrywa śnieżna najdłużej utrzymuje się na
wschodzie i południu, podczas gdy w północno-zachodnich częściach Polski zanika wcześniej. Średni
dzień zanikania pokrywy śnieżnej w Polsce to 26 marca (jeśli nie brać pod uwagę obszarów górskich).
Z porównania dat zanikania pokrywy śnieżnej dla okresów 1952-1990 i 1991-2013 wynika, że w
latach 1991-2013, pokrywa śnieżna zalegała krócej, jednak żadna wyraźna tendencja dla całego okresu
1952-2013 nie została wykryta dla obszaru Polski (test M-K). Podobnie jak w przypadku pierwszego
dnia występowania pokrywy śnieżnej, także ostatni jej dzień jest silnie zależny od miejsca i cechuje
się dużą zmiennością z roku na rok.
Na zmiany charakterystyk pokrywy śnieżnej w Polsce duży wpływ ma cyrkulacja atmosferyczna
północnego Atlantyku (opisana przez indeks NAO). Dodatnia faza NAO jest powiązana z
wystąpieniami mniej śnieżnych zim, podczas gdy ujemna podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia
bardziej śnieżnych zim. Zostało potwierdzone istnienie statystycznego związku pomiędzy wartością
indeksu NAO, a grubością pokrywy śnieżnej oraz liczbą dni z pokrywą śnieżną. Związek NAO z
grubością pokrywy śnieżnej wyraźnie słabnie w kierunku wschodnim, podczas gdy silny związek
NAO z liczbą dni z pokrywą śnieżną ma miejsce dla obszarów nizinnych Polski, słabnąc na południe
(pozycja 4.1 wchodząca w skład osiągnięcia).
Jakkolwiek w klimatologii 60-letni okres analiz jest uważany za wystarczający do opisu parametrów
klimatu, to jednak dłuższy ciąg daje lepszy obraz przemian, umożliwiający uchwycenie trendu w
seriach danych. Trzeba mieć jeszcze na względzie, że wykryta tendencja często zależy od okresu
wybranego dla analizy. W długiej serii danych nawet o istotnym trendzie dodatnim czy ujemnym
wyróżnić można często pod-serie o kierunku przeciwnym, czy nie wykazujące zmian. Stąd, analiza
długiego szeregu obserwacji pozwala na wyeliminowanie krótkotrwałych fluktuacji. I tak, autorka
dokonała analizy unikatowego zbioru danych dobowych pokrywy śnieżnej ze stacji meteorologicznej
w Poczdamie (Niemcy). Unikalność danych z tej stacji polega na istnieniu nieprzerwanego ciągu
obserwacji od 1 stycznia 1893 do chwili obecnej. Stacja ta, mimo że leżąca około 100 km od granicy
Polski, jest reprezentatywna dla Niżu Środkowoeuropejskiego, a więc też może wnieść szereg cennych
informacji, które odnosić się będą do obszaru Niżu Polskiego.
Na stacji w Poczdamie suma zimowych opadów atmosferycznych nieznacznie wzrosła w okresie od
1893 roku, a liczba zimowych dni z opadami atmosferycznymi nieznacznie się obniżyła, ale zmiany
nie są statystycznie istotne na poziomie 0,05. W efekcie, nastąpił istotny statystycznie (na poziomie
0,01) wzrost średnich opadów atmosferycznych podczas dni z opadem (test M-K). Na stacji w
Poczdamie dostępne są ciągi czasowe wielu zmiennych klimatycznych, nie tylko pokrywy śnieżnej,
stąd podjęto próbę wnioskowania o wysokości opadów śniegu (niezbędnych do wytworzenia pokrywy
śnieżnej) w sumie opadów zimowych. Pojawienie się określonych warunków temperaturowych było
interpretowane jako wystąpieniem opadu śniegu. I tak, udział opadów stałych w opadach całkowitych
jest silnie zróżnicowany z roku na rok. Mimo, że regresja udziałów opadów stałych w całkowitych
sumach rocznych opadu maleje w czasie (niezależnie od przyjętego kryterium temperatury progowej
wystąpienia śniegu), nie wykryto żadnego istotnego statystycznie trendu w tych szeregach czasowych
(test M-K). Podobnie analizy charakterystyk pokrywy śnieżnej nie dały wyników w postaci wykrytych
trendów, ani jeśli chodzi o grubość pokrywy, ani okres jej zalegania. Wreszcie, nie zanotowano
statystycznie istotnego opóźnienia w pojawieniu się pokrywy śnieżnej, czy też przyspieszenia jej
zaniku (testy M-K). W Poczdamie, w unikalnie długich seriach charakterystyk pokrywy śnieżnej,
zanotowano jedynie pewien sygnał długookresowych zmian, zgodny z intuicyjnie oczekiwanym
zanikiem pokrywy śnieżnej w ocieplającym się klimacie.
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Cyrkulacja atmosferyczna Północnego Atlantyku, wyrażona indeksem NAO, ma wpływ na
kształtowanie zmienności cech pokrywy śnieżnej w Poczdamie, szczególnie liczby dni z pokrywą
śnieżną i grubości pokrywy. Indeks NAO negatywnie koreluje z obydwoma parametrami. Dodatnia
faza NAO zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pokrywy śnieżnej o grubości mniejszej od
długookresowej średniej, jak i prawdopodobieństwo, że liczba dni z pokrywą będzie niższa od średniej
(pozycja 4.3 wchodząca w skład osiągnięcia).

C3. CO SIĘ ZMIENI Zmiany średnich temperatur powietrza mają wpływ na występowanie i
charakterystyki termicznych pór roku. Analizując termiczne pory roku w przyszłości, autorka
posłużyła się klasyfikacją termicznych pór roku opracowaną przez Romera (1949), wyróżniającą w
Polsce 6 pór roku, zależnie od wysokości średniej dobowej temperatury. Generalny wniosek z analiz
dotyczących pór roku jest następujący: zimne pory roku (przedzimie, zima i przedwiośnie) będą w
przyszłości krótsze, podczas gdy ciepłe pory roku (wiosna, lato i jesień) wydłużą się (pozycja 4.8
wchodząca w skład osiągnięcia). Zgodnie z projekcją dla przyszłości za pomocą modelowej symulacji
HadRM3-PRECIS, przeciętna zima końca XXI wieku pojawiać się będzie na początku grudnia,
przychodząc na teren Polski z północnego-wschodu i trwać będzie nie dłużej niż miesiąc, a na
zachodzie nie dłużej niż 2 tygodnie. Tylko na obszarach górskich spodziewana jest zima długości
ponad 100 dni. Po zimie następować będzie krótsze niż obecnie (o około 5-10 dni) przedwiośnie, przy
czym najkrótsze spodziewane jest w dolinie środkowej Odry i na wybrzeżu Bałtyku. Wiosna w okresie
2070-2100 nadejdzie z zachodu już w połowie lutego i będzie trwała znacznie dłużej niż obecnie.
Szacuje się jej długość na 70-90 dni. Trzymiesięczna wiosna oczekiwana jest na wybrzeżu i na
krańcach zachodnich. Przeciętne lato ma nadejść w dolinie środkowej Odry już z początkiem maja, a
na krańcach północno-wschodnich i wybrzeżu około 20 dni później. W wysokich górach przyszłe lato
spodziewane jest już w czerwcu. Przyszłe lato (z wyjątkiem terenów wysokogórskich) ma trwać ponad
130 dni, przy czym najdłużej w dolinie środkowej Odry (ponad 160 dni). Projekcja klimatyczna dla
przyszłości przewiduje nadejście jesieni w połowie września z północnego–wschodu i jej najdłuższe
trwanie na wybrzeżu (około 65 dni). Długość jesieni będzie porównywalna do tej występującej
obecnie (pozycja 4.8 wchodząca w skład osiągnięcia).
W ostatnich latach na świecie miało miejsce wiele ekstremalnych zdarzeń klimatycznych. Przez
Europę, w tym i Polskę, przetoczyły się fale upałów, miały miejsce intensywne i długotrwałe opady
deszczu czy długotrwałe okresy posuszne. Można odnieść wrażenie, że ekstremów klimatycznych jest
ostatnio więcej niż w przeszłości. Potwierdzają to badania różnych autorów, a tendencje te mają
utrzymać się w przyszłości. Należy spodziewać się zaostrzenia ekstremów gorąca na terytorium
Polski. Zgodnie z wynikami otrzymanymi przez autorkę (pozycja 4.7 wchodząca w skład osiągnięcia)
absolutne maksimum temperatury w ostatniej 30-latce obecnego wieku wzrośnie w Polsce od 2 do
nawet 6 stopni, w porównaniu do okresu bazowego 1961-1990, przy czym najbardziej w Polsce
północno-wschodniej, na Mazurach i Suwalszczyźnie, zaś najmniej w centralnej Wielkopolsce.
Projekcje klimatyczne przewidują wzrost liczby dni ekstremalnie gorących (z temperaturą
maksymalną równą lub powyżej 35 oC) i liczby nocy ekstremalnie gorących (tropikalnych) z
minimalną temperaturą równą lub wyższą niż 20 oC. Stwierdzono, że liczba gorących dni na koniec
wieku może wzrosnąć średnio w Polsce o 5 do 30, a najwyższe przyrosty liczby takich dni mają
zdarzyć się na południowym-wschodzie kraju. Wybrzeże Bałtyku pozostanie niemalże bez zmian jeśli
chodzi o ten parametr temperatury. Jeszcze bardziej wzrośnie liczba ekstremalnie gorących nocy.
Maksymalne przyrosty liczby gorących nocy w przyszłym horyzoncie czasowym w stosunku do
okresu referencyjnego 1961-1990 są przewidywane dla Kotliny Sandomierskiej i południowowschodniej Polski. Projektowane wzrosty maleją w kierunku północno-zachodnim. Polska
południowo-wschodnia, głównie Kotlina Sandomierska i Wyżyna Lubelska, ma być też narażona na
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największe jednoczesne wzrosty obydwu ww. parametrów. I tak, na tym obszarze może się zdarzyć o
ponad 10 dób w roku więcej charakteryzujących się ekstremalnie gorącym dniem, po którym następuje
ekstremalnie gorąca noc (pozycja 4.8 wchodząca w skład osiągnięcia). Modele klimatyczne
prognozują też liczniejsze występowanie nieprzerwanego ciągu dni ekstremalnie gorących wraz z
ekstremalnie gorącą nocą. Wg modeli z grupy ENSEMBLES ciąg dób o tak ekstremalnych
parametrach termicznych wzrośnie rocznie w przyszłości średnio o około 4 doby dla kraju, przy czym
największe przyrosty (8-10 dób) są oczekiwane na południowym-wschodzie, a najmniejsze (nawet
zerowe) na wybrzeżu i Pojezierzu Pomorskim. Przedstawione wartości są średnią z 6
przeanalizowanych modeli. Wartości omawianego parametru różnią się znacząco między sobą.
Najłagodniejszy scenariusz zmian przedstawiają modele SMHI RCA i MPI-M-REMO (wydłużenie
ciągu ekstremalnych termicznie dób o mniej niż 2 na obszarze niemal całego kraju), podczas gdy
rezultaty z modelu ETHZ szacują omawiane przyrosty na nawet 2 tygodnie w Kotlinie
Sandomierskiej, przy średniej dla kraju rzędu 7 dób (pozycja 4.6 wchodząca w skład osiągnięcia).
Na podstawie projekcji klimatycznych można też wnioskować, że mróz będzie stopniowo ustępował w
przyszłości z terenu Polski. Absolutne minimum temperatury ma wzrosnąć pod koniec XXI wieku o 6
do 12 stopni w stosunku do okresu 1961-1990 (najwięcej na wschodzie, zaś najmniejsze zmiany
projektowane są dla środkowej Polski i wybrzeża). Długość okresu bezprzymrozkowego (z minimalną
temperaturą powyżej 0 oC) wrośnie średnio o 40-75 dni, bardziej na wschodzie. Przewiduje się, że w
przeciętnym roku przymrozki wiosenne niemalże nie będą występowały, podobnie jak nie będą
występowały dni bardzo mroźne (z temperaturą minimalną poniżej -20 oC) – wg pozycji 4.7 z listy
osiągnięć. Noce z temperaturą minimalną poniżej -15 oC będą pojawiać się sporadycznie. Na
wybrzeżu, pierwszy jesienny przymrozek ma pojawić się przeciętnie 15 dni później niż obecnie, a w
pasie centralnej Polski nawet 35 dni później. Z kolei ostatni przygruntowy przymrozek wystąpić ma
około 15-25 dni wcześniej niż obecnie (pozycja 4.8 wchodząca w skład osiągnięcia).
Odnośnie opadów atmosferycznych, modele klimatyczne potwierdzają utrzymanie się tendencji
wzrostowej rocznych sum opadów w Polsce, szczególnie na północy. Zgodnie z symulacjami
klimatycznymi (MPI-M-REMO i średnia z wiązki 5 modeli z grupy ENSEMBLES), w latach 20612090 w Polsce w przeciętnym roku sumy roczne opadów nie będą niższe od 600 mm. W przyszłości
kontynuowana będzie także tendencja do wyrównywania opadów w ciągu roku. Projekcje klimatyczne
(średnia z 5 modeli grupy ENSEMBLES) symulują dla przyszłości obniżenie udziału opadów letnich
w sumie rocznej do 24 % (z obecnych niemal 38 %). W przyszłości przewidywane są dalsze wzrosty
udziału opadów zimowych w sumie rocznej opadu. Średni udział zimowych opadów atmosferycznych
w rocznej sumie wzrosnąć ma pod koniec XXI wieku do 26,6 % (średnio, na podstawie symulacji
klimatycznych za pomocą pięciu modeli klimatycznych) lub 24,2 % (wg symulacji modelu MPI-MREMO), przy obecnym wynoszącym 17,4 %. Także obserwowane wzrosty opadów marcowych będą
kontynuowane w przyszłości. Projekcje klimatyczne przewidują wzrost opadów marca w okresie
2061-2090 o około 30 mm na całym obszarze Polski w stosunku do średniej z okresu 1951-2013. To z
kolei przełoży się na wzrost udziału opadów marcowych w sumie rocznych opadów atmosferycznych.
W przyszłym klimacie średnia suma opadów marcowych ma wynosić 58,3 mm – szacując za modelem
MPI-M-REMO lub nawet 63,9 mm (średnia wartość dla pięciu modeli z grupy ENSEMBLES). Stąd
prognozowany udział opadów marcowych w sumie rocznej opadu ma wzrosnąć do 7,0 % lub 7,7 %,
biorąc pod uwagę, odpowiednio, szacunki z modelu MPI-M-REMO albo średnią z wiązki pięciu
zastosowanych modeli. Podobnie kontynuowane będzie wyrównywanie dysproporcji pomiędzy
sumami letnimi (JJA), a zimowymi (DJF) opadów oraz sumami ciepłej połowy roku (od kwietnia do
września) do chłodnej (od października do marca). Pod koniec wieku modele z grupy ENSEMBLES
prognozują, że opad letni będzie stanowił tylko 120 % zimowego, a suma opadów z ciepłej połowy
roku tylko 110 % opadów chłodnej połowy roku (pozycja 4.9 wchodząca w skład osiągnięcia).
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Jeśli chodzi o ekstrema opadowe, to wyniki badań oparte tylko na jednym modelu należy traktować z
dużą ostrożnością. Według projekcji HadRM3-PRECIS maksymalne opady (zarówno dzienne, jak i
sumy miesięczne) mają wzrosnąć w centralnej Polsce, zaś w obszarach górskich przewidywany jest
ich spadek. Projekcja klimatyczna pokazuje także zmiany w ilości dni z opadem intensywnym
(powyżej 10 mm/dzień). W tej charakterystyce zauważyć można wyraźny podział na Polskę zachodnią
i wschodnią, przy czym na zachodzie i w górach przewiduje się spadek liczby dni z opadem
intensywnym, a na wschodzie wzrost. Analizowano też występowanie okresów bezopadowych
trwających co najmniej 15 dni i najdłuższych okresów bezopadowych. W porównaniu z latami 19611990, zgodnie z badaną projekcją klimatyczną, średnia długość okresu bezopadowego ma wzrosnąć w
Polsce pod koniec XXI wieku o kilka dni, z kolei najdłuższy okres bezdeszczowy może wydłużyć się
nawet o 20 dni. Wspomniany wzrost nie dotyczy obszarów górskich oraz Warmii i Mazur (pozycja 4.7
z listy osiągnięć). Wyniki uzyskane z symulacji za pomocą 6 modeli z grupy ENSEMBLES, także
sugerują zwiększenie maksymalnej liczby kolejnych dni suchych (bez opadu lub z opadem < 0,1
mm/dzień, albo < 0,5 mm/dzień). Średnia (z wiązki 6 modeli) ilość kolejnych dni suchych ma się
obniżyć o kilka dni w północnej części Polski, a o podobną wartość wzrosnąć na pozostałym obszarze
kraju. Taki wynik pokrywa się z symulacjami opadu dla Europy wskazującymi na wyraźny podział w
tendencjach opadowych na kontynencie, z Północą stającą się coraz bardziej wilgotną i Południem
stającym się coraz bardziej suchym (pozycja 4.6 wchodząca w skład osiągnięcia).
Ewapotranspiracja jest bodaj najbardziej wrażliwym składnikiem bilansu wodnego w odniesieniu do
zmian klimatu. Jej wielkość zależy m.in. od ilości energii dostępnej na przemianę fazową wody w parę
wodną, stanu wilgotności atmosfery, ilości wody dostępnej na parowanie, czy masy
ewapotranspirującej roślinności, zależnej od zagospodarowania terenów i fazy rozwojowej roślin.
W pracy 4.2 wchodzącej w skład osiągnięcia, oszacowano wartości ewapotranspiracji z różnych
powierzchni czynnych w obecnym i przyszłym klimacie, a także podjęto próbę oszacowania
ewapotranspiracji obszarowej na terenie Wielkopolski. Wartości ewapotranspiracji podano na
podstawie symulacji klimatycznych z użyciem modeli z grupy ENSEMBLES dla średnich warunków
w dwóch horyzontach czasowych, t.j. dla okresu kontrolnego (1961-1990) i dla przyszłości (20612090). Do szacowania ewapotranspiracji obszarowej w okresie wegetacji (marzec-październik)
zastosowano metodę bilansu cieplnego (Olejnik i Kędziora, 1991), podczas gdy dla pozostałych
miesięcy (listopad-luty), obliczeń dokonano według wzoru zaproponowanego przez Iwanowa
(Filimonova i Trubetskova, 2005). Na uproszczony krajobraz Wielkopolski rozważany w opracowaniu
składają się: lasy (iglaste i liściaste), grunty orne (w tym: oziminy i rośliny okopowe), łąki, nieużytki,
wody powierzchniowe oraz obszary zurbanizowane. Zgodnie z wynikami uzyskanymi na podstawie
symulacji klimatycznych za pomocą modeli z grupy ENSEMBLES, zmiany parowania w
Wielkopolsce nie powinny być dramatyczne. Symulacje dla przyszłości, oparte o model MPI-MREMO, szacują wzrost średniej rocznej sumy ewapotranspiracji na około 45 mm, przy czym większe
zmiany zajść mają w okresie zimy (z maksimum w lutym). W okresie wegetacji, oczekuje się, że
najwyższe wzrosty pojawią się w marcu, lipcu i czerwcu. Przewidywane wzrosty parowania w marcu
będą znacznie wyższe od wrześniowych. Obecnie podczas przeciętnego roku więcej wody w glebie
jest wiosną niż w lecie i jesienią, jednak udział marcowego parowania w rocznej sumie jest mniejszy
niż tego z września (dla wód otwartych wynosi około 4 % w marcu, podczas gdy we wrześniu
powyżej 8 %). Jest to wynik wyższych temperatur powietrza we wrześniu. Zgodnie z projekcjami przy
użyciu modelu MPI-M-REMO, w przyszłości parowanie w marcu będzie wzrastać, podczas gdy we
wrześniu będzie się obniżać. Generalnie, w przyszłości udział parowania obszarowego zimą i w
miesiącach wiosennych w rocznej sumie wzrośnie, podczas gdy udział jesiennej i letniej ewaporacji
spadnie. Rozpatrując osobno wielkość parowania z poszczególnych powierzchni czynnych stwierdzić
można, że najwięcej wyparowują wody powierzchniowe i tereny leśne. W przyszłym klimacie roczne
wzrosty wielkości parowania z wód otwartych i wzrosty ewapotranspiracji lasów mają wynieść w
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Wielkopolsce, odpowiednio, 48 i 45 mm. Mniejsze przyrosty szacowane są dla terenów rolnych i łąk
(30-36 mm), podczas gdy najmniejsze dla nieużytków i terenów zurbanizowanych (odpowiednio 13 i
18 mm). Podane wielkości są wartościami średnimi z wszystkich zastosowanych modeli (pozycja 4.2
wchodząca w skład osiągnięcia).
Omówione zmiany wielkości parowania terenowego dotyczyły poszczególnych powierzchni
czynnych. W pracy 4.2 wchodzącej w skład osiągnięcia oszacowano też zmiany ewapotranspiracji
obszarowej na terenie Wielkopolski, spowodowane wyłącznie zmianami klimatycznymi, bez
uwzględniania jakichkolwiek zmian w użytkowaniu gruntów. Uproszczona struktura użytkowania
gruntów została oceniona na podstawie bazy Corine Land Cover 2000 i danych z roczników
statystycznych. Model MPI-M-REMO szacuje, że w Wielkopolsce średnia roczna wartość parowania
terenowego wynosi obecnie od 538 do 647 mm (przy średniej wartości dla regionu 583 mm).
Projekcje na przyszłość wskazują na wzrost parowania terenowego. W przyszłym horyzoncie
czasowym (2061-2090) wartości te będą wyższe średnio o 45 mm. W obecnych warunkach parowanie
terenowe w Wielkopolsce maleje w kierunku wschodnim, osiągając najniższe wartości na północnowschodnich krańcach i w centralnej części regionu. Projekcje dla przyszłości za pomocą modelu MPIM-REMO wskazują na najmniejsze wzrosty parowania na obszarach, z których obecnie parowanie
terenowe jest najniższe. Największe wzrosty parowania terenowego są przewidziane dla obszarów o
obecnie najwyższym parowaniu, tj. dla południowo-zachodniej części regionu.
Symulowane przez modele zmiany wielkości parowania na terenie Polski mają znacznie większą
rozpiętość niż w samej Wielkopolsce. Wnioskowanie opiera się na modelowej analizie elementów
klimatycznego bilansu wodnego dla 16 miast i ich najbliższego otoczenia (dla oczka przestrzennej
siatki modelu klimatycznego, w którym zlokalizowane jest miasto). Otrzymane wyniki potwierdzają
wzrost wielkości ewapotranspiracji na całym obszarze kraju. Okazuje się, że szacunki otrzymane dla
Wielkopolski są średnimi dla kraju. Większe wzrosty ewapotranspiracji, o co najmniej 10 mm rocznie
(w stosunku do Wielkopolski), przewidywane są dla obszarów południowej Polski, szczególnie zaś dla
Polski południowo-wschodniej, podczas gdy o około 10 mm niższe dla pasa pojezierzy. Spośród
wszystkich analizowanych miast, Rzeszów ma zanotować największe przyrosty ewapotranspiracji dla
wszystkich analizowanych powierzchni czynnych. Podobne wielkości zmian ewapotranspiracji są
szacowane dla Wrocławia. Najniższych spodziewać się można w Suwałkach i Białymstoku. Wyniki
takie daje zarówno wybrany jako „najlepszy” model MPI-M-REMO, jak i średnia z wszystkich
analizowanych modeli grupy ENSEMBLES. Analogicznie do sytuacji w Wielkopolsce największym
parowaniem cechują się wody powierzchniowe i tereny leśne, i dla nich też przewiduje się największe
zmiany parowania. Wzrosty rocznego parowania z powierzchni wodnych spodziewane są w granicach
38-58 mm. Najmniejsze zmiany dotkną terenów zurbanizowanych i nieużytków, odpowiednio o 1-19
mm i 8-25 mm. W rozkładzie rocznym, największe zmiany zajść mają w okresie zimy. W okresie
wegetacyjnym, oczekuje się, że najwyższe wzrosty parowania pojawią się w marcu i od czerwca do
sierpnia. Przewidywane wzrosty parowania w marcu przewyższą te z września (pozycja 4.4
wchodząca w skład osiągnięcia).
Estymacje współczynnika odpływu, poczynione na bazie symulacji dla przeszłości i przyszłości
(pozycja 4.4 wchodząca w skład osiągnięcia), obarczone są sporym błędem, niemniej systematycznym
dla wszystkich stacji. Zatem przestrzenne różnice zdają się wnosić wiele cennych informacji do badań
nad klimatycznym bilansem wodnym. Szacowane wartości współczynnika odpływu na podstawie
symulacji modelowych są wyższe niż rzeczywiste. Mogłyby uchodzić za wartości z roku wilgotnego.
Jest to prawdopodobnie spowodowane po pierwsze przeszacowaniem opadów atmosferycznych przez
model i ich często nieadekwatnym rozkładem w ciągu roku. Po drugie, zbyt wysokie oszacowania
współczynnika odpływu tłumaczy znaczny udział terenów zurbanizowanych w analizowanych
oczkach siatki. Zgodnie z symulacjami za pomocą modeli klimatycznych, obecnie w przeciętnym roku
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żaden obszar w Polsce nie doświadcza dramatycznych problemów z niedoborem albo nadmiarem
wody, chociaż niedobór wody, czasem znaczny, pojawiać się może podczas lata. Na przyszłość,
regionalne modele klimatyczne przewidują niewielkie zmiany współczynnika odpływu w roku
normalnym. Dwa modele - METO-HC i MPI-M-REMO — typują niewielki spadek współczynnika
odpływu w Polsce, podczas gdy trzy - C4IRCA3, ETHZ i KNMI — jego niewielki wzrost. Trzeba
pamiętać, że wszelkie oszacowania bazujące na modelach, a wykorzystujące informacje o opadach
atmosferycznych, cechuje bardzo duża niepewność.
W obecnym klimacie, na większości obszaru Polski, ewapotranspiracja przekracza opady
atmosferyczne podczas lata, stąd w tym okresie uszczuplane są zasoby wód otwartych oraz zasoby
wody zawarte w glebie i wody gruntowe. Symulacje modelowe wskazują, że w przyszłości wartości
indeksu „opad minus ewapotranspiracja” (P-E) mogą się niekorzystnie zmienić, powodując częstszy i
poważniejszy letni stres wodny. Oszacowania klimatycznego bilansu wodnego dla obszaru Polski
latem (JJA) uwzględniały użytkowanie terenu dla 6 podstawowych kategorii, a mianowicie: wód,
lasów, łąk, gruntów rolnych (ozimin i roślin okopowych) oraz terenów zurbanizowanych.
Oszacowania dla całego kraju na podstawie modelu MPI-M-REMO dla przyszłości 2061-90 i okresu
referencyjnego 1961-1990 wskazują, że klimatyczny bilans wodny w przyszłości latem będzie silniej
ujemny, świadcząc dobitnie o wzrastającym deficycie wody. Szczególnie wysokie zmiany (rzędu 40
mm i więcej w miesiącach letnich) mają wystąpić w południowo-wschodniej części kraju.
Skumulowane krzywe prawdopodobieństwa klimatycznego bilansu wodnego obszaru Polski,
potwierdzają rosnący deficyt wodny. Mediana letniego indeksu (P-E) dla Polski zmniejszyć się ma z -32 mm dla okresu referencyjnego do -50 mm w przyszłości. Prawdopodobieństwo ujemnego bilansu
wodnego wzrośnie z poziomu 0,84 do 0,96 (pozycja 4.6 wchodząca w skład osiągnięcia).

C4. ZMIANY KLIMATU A ROLNICTWO W obecnym klimacie, przy obecnych warunkach
usłonecznienia, temperatury, długości okresu wegetacji oraz rozkładu i wysokości opadów
atmosferycznych, w Polsce panują warunki sprzyjające dla rozwoju rolnictwa. Jednak produkcja rolna
jest niezwykle wrażliwa na pogodową zmienność. Stosunkowo duża zmienność typów pogody w
Polsce, w różnych skalach czasowych, charakterystyczna dla naszego klimatu, może powodować
wystąpienie okresowych dramatycznych niedoborów wody, erozji gleb i strat w plonowaniu.
Pomimo dużych postępów technologicznych, genetycznych, ciągle ulepszanych praktyk
agronomicznych i systemów nawadniania, a także innych systemów wspomagających,
optymalizujących i intensyfikujących rolnictwo, a także umożliwiających rozwijanie go na
nieużytkach, warunki naturalne, w tym klimat i gleba, wciąż w znacznym stopniu determinują rozwój i
efekty ekonomiczne rolnictwa na danym obszarze. Nie dziwi więc, że zmiana warunków
klimatycznych musi być brana pod uwagę w planach rozwoju tego sektora w kraju. Ewentualne
zmiany długości okresu wegetacyjnego, temperatury powietrza, czy dostępności wody itd., muszą być
rozpoznane zawczasu, by zdążyć adaptować się do nowych warunków.
W pracach autorki za okres wegetacyjny przyjęto czas, gdy średnia dobowa temperatura powietrza
wynosi ponad 5 oC. Długość (oraz charakterystyka) okresu wegetacji ma ogromne znaczenie dla
produkcji każdej uprawy. Każda uprawa ma inne wymagania, także w odniesieniu do niezbędnej
długości okresu wegetacji. Przykładowo, pszenicy wystarcza od 90 do 120 dni wegetacji, podczas gdy
drzewa owocowe wymagają 170-190 takich dni (Stoła i Szczęsny, 1982) do optymalnej wegetacji. W
Polsce, obecnie długość okresu wegetacji waha się od 180 dni w górach i w Polsce północnowschodniej do 230 dni na zachodzie. Zgodnie z projekcjami klimatycznymi (według modeli z grupy
ENSEMBLES oraz HadRM3-PRECIS), długość trwania okresu wegetacyjnego wzrośnie pod koniec
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XXI wieku, w stosunku do okresu 1961-1990, odpowiednio o 30-40 dni oraz powyżej 50-60 dni.
(pozycje 4.6 i 4.8 wchodzące w skład osiągnięcia).
Wydłużenie potencjalnego okresu wegetacji zdaje się nieść za sobą tylko pozytywy dla rolnictwa.
Możliwy będzie wcześniejszy siew na wiosnę, wcześniejsze dojrzewanie i zbieranie plonów. W
szczególnie korzystnym układzie, przy odpowiednim doborze upraw, zdaje się pojawiać możliwość
podwójnego plonowania podczas jednego sezonu. Jednakże, zmiany warunków pogodowych
(odstępstwa od warunków normalnych) w okresie wzrostu mogą wpływać na status zdrowotny roślin i
zwiększyć ich podatność na szkodniki i patogeny. W cieplejszym klimacie, warunki klimatyczne mogą
okazać się bardziej przychylne dla rozmnażania się owadzich szkodników. Dłuższe okresy wegetacji
mogą umożliwić owadom takim jak koniki polne na kończenie większej liczby cyklów rozrodczych w
cieplejszej porze roku. To może powodować potrzebę stosowania większej ilości pestycydów w
rolnictwie (pozycja 4.5 wchodząca w skład osiągnięcia).
Trzeba też pamiętać, że zmiany termiki w przyszłości oznaczają nie tylko zmianę temperatur średnich,
ale i ekstremalnych. I tak, na podstawie projekcji klimatycznych, w sezonie wegetacyjnym w
przyszłości możemy spodziewać się większej liczby dni ekstremalnie gorących (z temperaturą
maksymalną ponad 35 oC) i gorących (z maksymalną temperaturą ponad 30 oC). To też może
przynieść negatywne skutki dla upraw, szczególnie jeśli wysokie temperatury utrzymywać się będą
przez wiele dni. Każdy proces przebiegający w żywej komórce charakteryzuje się swoistym optimum
temperaturowym. Gdy temperatury przekraczają poziom optymalny dla rozwoju rośliny, procesy
biologiczne zostają zakłócone. Nieodpowiednia temperatura (krytyczna lub letalna) może doprowadzić
do: uszkodzeń strukturalnych, zakłócenia metabolizmu, osłabienia wzrostu i żywotności roślin, a
nawet zamierania komórek. Równocześnie, w efekcie wysokiej temperatury, przyspieszony rozwój
fizjologiczny i, co za tym idzie, przyśpieszone dojrzewanie może prowadzić do redukcji plonów, a w
skrajnych przypadkach nawet zniszczenia roślin (pozycja 4.5 wchodząca w skład osiągnięcia). W tym
kontekście wydaje się, że oziminy mają większe szanse uniknąć ekstremalnie niekorzystnych
warunków, zarówno stresu związanego z brakiem wody jak i tego związanego z ekstremalnie
wysokimi temperaturami (falami upałów).
W pracy 4.6 wchodzącej w skład osiągnięcia, starano się oszacować zmiany wysokości plonów w
przyszłości dla dwóch ważnych dla polskiego rolnictwa upraw, a mianowicie ziemniaków i pszenicy.
Zastosowano w tym celu modele uprawy dla ziemniaków za Górskim i Doroszewskim (1986) i
pszenicy za Doroszewskim i in. (1997), którzy stwierdzili, że plon zależy od dostępności wody na
danym etapie rozwoju rośliny i ustalili związek opadu atmosferycznego z wysokością produkcji rolnej.
I tak, na podstawie wiązki 6 modeli z grupy ENSEMBLES, dla obydwu upraw, przewiduje się
redukcję produkcji na większości obszaru Polski. Jedynie na wybrzeżu i Mazowszu przewidywany jest
wzrost plonów. Średnie dla Polski wartości spadku produkcji rolnej mają wynieść: -2,175 t/ha dla
ziemniaków i -0,539 t/ha dla pszenicy dla przyszłego horyzontu 2061-2090, podczas gdy średnia
produkcja dla okres kontrolnego 1961-1990 wg modeli wynosiła odpowiednio: 19,18 t/ha i 3,53 t/ha.
Na podstawie tych wartości można mówić o większej wrażliwości pszenicy na zmiany warunków
klimatycznych.
Kolejny element, jaki należy rozważyć omawiając rolnictwo to woda. Rolnictwo pozostaje pod silnym
wpływem dostępności wody. Opady atmosferyczne, szczególnie te w okresie wegetacji (ich wielkość
ale i natężenie), są bardzo ważne dla rozwoju roślin, więc i wysokości osiągniętych plonów. Za
projekcjami klimatycznymi (z wykorzystaniem modeli z grupy ENSEMBLES oraz HadRM3PRECIS) możemy mówić o wysokim prawdopodobieństwie występowania w przyszłości: (i) większej
liczby gorących i suchych dni (z maksymalną temperaturą ponad 30 oC i opadami atmosferycznymi
poniżej 0,1 mm), (ii) większej liczby dni bez opadów atmosferycznych, jak również częstszych
okresów posusznych (trwających przez co najmniej 15 dni). Wystąpienie stresu wodnego podczas
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kwitnienia, zapylania, czy zawiązywania ziarna jest szkodliwe dla większości upraw. Wzrost
parowania z gleby i przyspieszona transpiracja w samych roślinach napędza jeszcze bardziej stres
wodny. Stąd, istnieje coraz pilniejsza potrzeba, by rozwijać takie rodzaje upraw, które cechować się
będą większą tolerancją suszy. W cieplejszym klimacie należy się też spodziewać zwiększonego
popytu na wodę do nawodnień, co stworzy warunki konkurencji pomiędzy rolnictwem a
użytkownikami miejskimi i przemysłowymi wody. Przewiduje się potrzebę dodatkowych inwestycji
na zapory, zbiorniki retencyjne, kanały, studnie, pompy, itd., by stworzyć odpowiednie sieci
irygacyjne w nowych lokalizacjach, co z kolei mogłoby doprowadzić do uszczuplenia wody
gruntowej, czy zasolenia gleby, gdyby wymienione prace przeprowadzić bez właściwej oceny sytuacji
hydrologicznej na danym obszarze (pozycja 4.6 wchodząca w skład osiągnięcia).
Tak więc, mimo wydłużenia okresu wegetacji, na przeszkodzie poprawy warunków dla rolnictwa staje
potencjalnie problem niedoboru wody w okresie lata. Dziś obserwowane wzrosty sum rocznych
opadów wynikają głównie ze wzrostu sum opadów zimowych. Projekcje dla przyszłości wskazują na
kontynuację tej tendencji w przyszłości (pozycja 4.9 wchodząca w skład osiągnięcia). Co więcej,
zwiększenie sum opadów zimowych w większości przypadków oznaczać będzie zwiększenie sum
opadów w postaci deszczu. Udział śniegu w sumie całkowitej opadu zimowego będzie raczej malał w
przyszłości, a więc spodziewać się można skrócenia zalegania i zmniejszenia grubości pokrywy
śnieżnej. Jednak przy wzroście temperatur w okresie zimy (w tym temperatur minimalnych), uprawy
ozime mogą łatwiej przetrwać warunki łagodniejszej zimy i będą mniej zależne od ochronnej
izolacyjnej warstwy śnieżnej. Podczas łagodniejszych zim w przyszłym, cieplejszym klimacie,
zwiększy się - średnio dla Polski o ok. 55-60 dni - długość okresu bezprzymrozkowego (pozycje 4.1 i
4.7 wchodzące w skład osiągnięcia).

C5. ZMIANY KLIMATU A ZASOBY WODNE Klimatyczny bilans wodny dla Polski ma osiągać
latem w przyszłości wartości ujemne na większym niż obecnie obszarze, a więc zwiększy się
prawdopodobieństwo wystąpienia suszy letniej. By bliżej zdiagnozować przewidywany problem,
przeanalizowano wartości dwóch wskaźników suchości klimatycznej, zaproponowanych przez
Kędziorę (Kundzewicz i in. 1996). Pierwszy wskaźnik wyraża stosunek parowania rzeczywistego do
opadu w danym okresie, a drugi stosunek energii dostępnej (saldo promieniowania) do opadów. Stąd
pierwszy wskazuje rzeczywisty stopień suchości, podczas gdy drugi jest miarą potencjalnego stopnia
suchości i wskazuje potrzebę dodatkowych nawodnień, niezbędnych do pełnego wykorzystania agropotencjału środowiska. Skumulowane krzywe prawdopodobieństwa obydwu wskaźników (szacowane
średnio dla terenu Polski) wykazują, że prawdopodobieństwo bilansowania się ewapotranspiracji i
opadów w okresie letnim w przyszłości spadnie dwukrotnie w stosunku do okresu porównawczego
1961-1990. Wartości median obydwu analizowanych wskaźników są wyższe dla przyszłości.
Rzeczywisty deficyt opadów może wzrosnąć w przyszłym horyzoncie czasowym o 100 % w stosunku
do okresu referencyjnego 1961-1990. Największe (rzeczywiste) niedobory wody występują obecnie w
centralnej części kraju. Projekcje klimatyczne wskazują na pogłębianie tego procesu. Na niektórych
obszarach, tj. głównie na Wyżynie Lubelskiej i Pojezierzu Lubuskim w przyszłym klimacie, opady
będą pokrywać tylko połowę potrzeb na ewapotranspirację. Na podstawie wskaźnika suszy
potencjalnej możemy wnioskować, że obecnie tylko 10 % powierzchni kraju ma latem wystarczającą
dostępność wody. Pod koniec XXI wieku tylko 5 % obszaru będzie miało dodatni klimatyczny bilans
wodny, podczas gdy na przeszło 10 % obszaru niedobór wody będzie wynosił 50 % lub więcej
(pozycja 4.6 wchodząca w skład osiągnięcia).
Na bilans wodny można wpływać, w pewnym stopniu, poprzez zmiany użytkowania gruntów. Dlatego
ważne jest stwierdzenie w jakim stopniu na zmiany w obszarowej ewapotranspiracji wpływa
przewidziana zmiana klimatu, a na ile zmiany wynikające z możliwych modyfikacji użytkowania
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gruntów. Wartości ewapotranspiracji obszarowej i jej sezonowego rozkładu są funkcją użytkowania
terenu (oprócz dostępnej energii, wody i stanu wilgotności atmosfery). Przykładowo, jeśli oziminy
dominują w strukturze krajobrazu, silniejszą ewapotranspirację można zaobserwować wiosną i
wczesnym latem. Jeśli w krajobrazie występuje duży udział roślin okopowych i lasów, czy drzew
owocowych, ewapotranspiracja następuje bardziej równomiernie przez cały okres wzrostu. Badania
wykazały, że prognozowane zmiany klimatu są ważniejszym czynnikiem wpływającym na wielkość
ewapotranspiracji obszarowej niż zmiany użytkowania gruntów. Przewidziane dla przyszłego
horyzontu czasowego zmiany w ewapotranspiracji są jednak na tyle małe, że nie wymuszą zmian w
użytkowaniu terenu, niemniej zawsze pozostaje możliwość modyfikacji krajobrazu w taki sposób, by
korzystnie wpływać na bilans wodny w regionie (pozycja 4.2 wchodząca w skład osiągnięcia).
Pokrywa śnieżna odgrywa kluczową rolę tak w środowisku jak i układach socjo-ekonomicznych. Jest
uważana za zasadniczy składnik globalnego systemu klimatycznego odpowiedzialny za modyfikację
transferu energii i pary wodnej między powierzchnią Ziemi a atmosferą. Z klimatologicznego punktu
widzenia, pokrywa śnieżna pełni rolę izolacji cieplnej między atmosferą a powierzchnią Ziemi. Jej
występowanie ma zasadnicze znaczenie dla zasobów wodnych (poprzez zawartość wody w śniegu).
Spełniając rolę sezonowego zbiornika wody, pokrywa śnieżna znacząco zmienia cykl hydrologiczny.
Czas i dynamika topnienia może zwiększyć lub zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia suszy
latem, itd. Pokrywa śnieżna również może wpływać na wiele ludzkich działalności, w tym: rolnictwo,
energetykę czy transport. Przykładowo, pokrywa śnieżna chroni oziminy przed zniszczeniami
spowodowanymi przez mróz, hydroenergetyka i zaopatrzenie w energię są wrażliwe na zmiany
pokrywy śnieżnej, a intensywne opady śniegu (i w konsekwencji gruba pokrywa) mogą powodować
niebezpieczeństwo dla transportu i problemy w łączności. W końcu, pokrywa śnieżna jest ważna w
sportach i rekreacji (narciarstwo, saneczkarstwo, Nordic-walking), dla samopoczucia, estetyki, i
tradycji, np. białe święta Bożego Narodzenia. Zdaje się jednak, że wraz ze zmianami klimatu jej rola w
wielu sektorach będzie malała (pozycja 4.1 wchodząca w skład osiągnięcia).

C6. ZMIANY KLIMATU A ZDROWIE Długi okres wysokiej temperatury może wywierać
zasadniczy wpływ na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Można zauważyć, że podczas fali upałów
trwającej przez więcej niż dwa dni znacząco wzrastają zachorowania związane z upałami. Fale upałów
okazują się szczególnie niebezpieczne, gdy temperatura w nocy nie spada wyraźnie poniżej
temperatury dziennej. W takiej sytuacji organizm ludzki nie jest w stanie ochłodzić się nocą i
przygotować na kolejną „walkę” z upałem za dnia. I tak, kolejny dzień zmagań z upałem organizm
zaczyna, mając podwyższone parametry startowe. Groźne są też sytuacje, gdy wysokiej temperaturze
towarzyszy duża wilgotność. Wtedy to parowanie jest spowolnione i organizm musi podjąć
dodatkowy wzmożony wysiłek, by utrzymać normalną temperaturę. Wtedy gwałtownie wzrasta
ryzyko przegrzania organizmu i udaru słonecznego. W konsekwencji, upał może doprowadzić do
rozwoju wielu poważnych chorób. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do chorób układu
krążenia, zakrzepów, ataków astmy, chorób wątroby, itd. Niektórzy łatwiej znoszą upały, jednak
najbardziej narażeni na ich działanie są najmłodsi i osoby starsze. Nawet w obecnym klimacie w lecie
mogą wystąpić okresy wysokich temperatur, fale upałów. Najwyższa temperatura powietrza na terenie
obecnej Polski została zanotowana w Prószkowie koło Opola, w dniu 28 lipca 1921 i wynosiła 40,2 oC
(Lorenc, 2005). W ostatnich latach silne fale upałów przeszły przez Polskę w czerwcu 2006 i sierpniu
2015. Projekcje klimatyczne prognozują nasilenie termalnych zdarzeń ekstremalnych, które powyżej
opisano jako wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego m.in. wzrost ciągu dni i nocy
ekstremalnie gorących, jak i ciągu dni o wysokiej temperaturze i wilgotności. Równocześnie
demografowie analizujący obecne tendencje i prognozy na przyszłość alarmują, że społeczeństwo
polskie się starzeje. Świadczą o tym dobitnie - bezwzględna liczba obywateli powyżej 65 roku życia,
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jak i ich odsetek w całej populacji. W 2007 roku w Polsce żyło 5,131 miliona seniorów z grupy 65+,
co stanowiło 13,5 procent społeczeństwa. Prognozy GUSu na rok 2035 (GUS 2009) szacują liczbę
seniorów w Polsce na 8,358 mln co stanowić ma 23,2 procent Polaków. Tendencja wzrostowa może
utrzymać się do końca wieku. W pracy 4.6 z listy osiągnięć, za ekspertami założono, że krytyczne
wartości dla temperatury i wilgotności względnej dla seniorów (65+) to odpowiednio temperatura
maksymalna wyższa niż 35 oC i wilgotność względna większa niż 30 %. Złożenie tych wartości
zwraca wartość indeksu HIcrit65+, czyli indeksu dyskomfortu termicznego dla seniora. Dni o takich
wartościach parametru określono jako dni dyskomfortu termicznego. Z kolei kompilacja liczby dni
dyskomfortu termicznego dla seniorów z grupy 65+ i liczby seniorów dała możliwość stworzenia
parametru będącego ich wypadkową, zagregowanego indeksu zagrożenia. Przestrzenny rozkład
projekcji klimatycznych dla liczby dni z indeksem HIcrit65+ był dostępny, ale przestrzenna dezagregacja
przewidywanej liczby seniorów (65+) pozostawała problematyczna. Stąd w pracy oszacowano średnie
dla Polski wartości złożonego indeksu zagrożenia w okresie referencyjnym 1961-1990 i w przyszłości
2061-2090. Średnia roczna wartość tego indeksu ma wzrosnąć ponad 8-krotnie podczas 100 lat
poddanych rozważaniom i analizie, co jest wynikiem wzrostu liczby seniorów 65+ (wzrost ponad
dwukrotny) i liczby dni termicznego dyskomfortu dla seniora (wzrost niemal poczwórny). Choć brak
jest danych, by zweryfikować tak zdefiniowany indeks przyjęty nieco arbitralnie, ale i
zdroworozsądkowo, to jednak już wzrost jego składowych, potraktowanych indywidualnie, wskazuje,
że należy poważnie przygotować się do przeciwdziałania skutkom fal upałów (pozycja 4.6 wchodząca
w skład osiągnięcia).

C7. PODSUMOWANIE Obecnie obserwujemy zmiany szeregu zmiennych hydro-klimatycznych.
Należą do nich: wzrosty temperatur średnich i ekstremalnych, zwiększenie rocznej sumy opadów
(głównie na skutek wzrostu opadów zimowych, największych w marcu), zmniejszenie grubości i
długości występowania pokrywy śnieżnej. Pochodnymi ww. zmian są zwiększone wartości i zmiana
rozkładu w ciągu roku ewapotranspiracji obszarowej, zmiany wielkości odpływu i dalej zmiany
charakterystyk pór roku, czy długości okresu wegetacji. Na podstawie wartości obserwacyjnych
możemy na razie mówić o sygnałach nadchodzących zmian, czy ewentualnie słabych tendencjach, a
nie trendach istotnych statystycznie. Wyjątek stanowią: (i) dodatni, statystycznie istotny (na poziomie
0,01), trend w wysokości średnich sum dobowych opadów podczas dni wilgotnych zimą (DJF) w
Poczdamie; (ii) dodatni, statystycznie istotny (na poziomie 0,05), trend w wysokości średnich
rocznych sum opadów dla kilku stacji w pasie północnej i centralnej Polski; (iii) dodatnie,
statystycznie istotne (na poziomie 0,05), trendy w wysokości średnich marcowych sum opadów i
udziału opadów marcowych w sumie rocznej dla kilku stacji w pasie północnej i centralnej Polski.
Projekcje klimatyczne wskazują na kontynuację wszelkich zaobserwowanych tendencji i trendów,
nieraz jeszcze bardziej wyrazistych niż dotąd notowane. I tak, należy spodziewać się dalszych
wzrostów temperatury, w tym występowania częstszych i ostrzejszych ekstremów temperaturowych.
Kontynuowane będzie przesunięcie opadów letnich na chłodną porę roku i dalszy wzrost opadów
zimowych. W przyszłym klimacie stosunek opad-ewapotranspiracja może się niekorzystnie zmienić,
powodując częstszy i poważniejszy letni stres wodny. Zmianie ulegną także parametry odpływu.
Zmiany klimatu nie pozostaną bez wpływu na różne sektory gospodarki i dziedziny życia.
Największych niekorzystnych zmian należy spodziewać się w gospodarce wodnej, rolnictwie i
sektorze zdrowia. I tak, wśród najpoważniejszych zagrożeń wymienić należy: (i) nasilenie stresu
wodnego latem na wielu obszarach (w efekcie zwiększenia temperatury, a zatem i parowania przy
braku dostatecznego wzrostu opadów letnich) potęgowane zdarzeniami ekstremalnymi – długimi
okresami bezopadowymi, (ii) spadki plonów w efekcie niedoborów wodnych, wyostrzenia ekstremów
temperaturowych i zagrożeń ze strony patogenów roślin oraz (iii) zwiększenie liczby dni dyskomfortu
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termicznego (i termiczno-wilgotnościowego) mogącego wywołać szereg chorób, a nawet
dodatkowych zgonów, pośród starzejącego się społeczeństwa Polski.
I choć tempo dalszego ocieplenia zależy od takich niepewnych czynników jak przyrost ludności i
rozwój społeczno-ekonomiczny, zmiany w energetyce i gospodarce gruntami, to zmiany klimatu
nastąpią nieuchronnie. Dlatego też ważne jest, by w porę rozpoznać możliwe konsekwencje w różnych
sektorach, stosując jak najszerszą reprezentację symulacji klimatycznych i opracować, a następnie
wdrażać, możliwie jak najlepsze strategie adaptacyjne do przyszłych warunków klimatycznych.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych).
Moje zainteresowania naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora koncentrowały się na analizie
charakterystyk hydrologicznych i ich zmienności przestrzenno-czasowej. Po uzyskaniu stopnia
doktora rozszerzyłam zakres badań o zmienne klimatyczne, a z czasem badania moje zostały
rozszerzone o nową jakość – obserwowane zmiany klimatu i ich projekcje dla przyszłości.
Na mój rozwój naukowy wpłynął zasadniczo udział w kilku projektach badawczych. Miałam bowiem
możliwość pracy w zespole, który cechowała dość duża skuteczność w pozyskiwaniu finansowania na
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projekty badawcze, głównie unijne. Większość z nich podejmowała problematykę (lub zawierała
elementy) zmian klimatu. W każdym jednak projekcie, zmiany klimatu tyczyły różnych parametrów
klimatu, były rozpatrywane przy użyciu różnych narzędzi, i w odniesieniu do różnych obszarów.
Zmiany klimatu opisane przez szeregi czasowe wartości zmiennych meteorologicznych i
hydrologicznych były niekiedy tylko punktem wyjścia do rozważań nad (i) konsekwencjami zmian
klimatu w różnych dziedzinach życia i sektorach gospodarki, (i) oszacowaniami ryzyka zdarzeń
ekstremalnych w zmieniającym się klimacie, (iii) strategiami adaptacji i mitygacji czy wreszcie (iv)
socjologicznymi i prawnymi aspektami zmian oraz wypracowaniem polityk środowiskowych.
Krótkie omówienie tych prac zacznę od grantu ogólnopolskiego, realizowanego w latach 2004-2007
przez konsorcjum głównie geografów polskich z różnych placówek naukowych w kraju, a
koordynowanego przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pt. „ Ekstremalne zdarzenia
meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla
środowiska życia człowieka)”, Project PBZ-KBN-086/PO4/2003. Współpracowałam w realizacji
zadania 7. pt. „Opracowanie modelu prognozowania przewidywanych skutków zdarzeń ekstremalnych
oraz działań praktycznych zmniejszających ryzyko zagrożenia”, a dodatkowo byłam kierownikiem
tematu badawczego 7.2. „Scenariusze zmian klimatu i modelowanie konsekwencji ekstremów
klimatycznych” w tym projekcie. Projekt miał na celu wskazanie obszarów podwyższonego ryzyka
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia rodzaju i stopnia zagrożeń związanych z ekstremalnymi
zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi występującymi w Polsce obecnie i
przewidywanymi w przyszłości. W ramach zadania 7 dokonywana została analiza zmian w
występowaniu ekstremów klimatycznych obecnie i w przyszłości na podstawie modeli klimatycznych.
Opracowywane zostały też koncepcje modeli hydrologicznych i oceny ryzyka pozwalających ocenić
spodziewane zmiany w występowaniu powodzi i ich możliwych skutków. Przeprowadzona została
analiza zmian potencjału strat dla różnych założeń dotyczących rozwoju społeczno-politycznego,
percepcji ryzyka i możliwości przeciwdziałania zagrożeniom. W ramach tematu badawczego 7.2.
przeprowadzona została analiza wymuszeń (obciążeń) w wywodzącym się z mechaniki koncepcyjnym
schemacie obciążenie-wytrzymałość. Zarówno funkcja gęstości prawdopodobieństwa obciążenia, jak i
wytrzymałości, ulegają zmianie w czasie, wraz ze zmieniającym się klimatem. Wymuszeniami
(obciążeniami) są zmienne klimatyczne, takie jak np. opad i temperatura. W badaniach wykorzystano
symulacje przyszłego klimatu uzyskane za pomocą modeli: globalnego (HadCM3) i regionalnego
(HadRM3), pokrywających całą Europę. Z wykorzystaniem danych modelowych dla okresu
kontrolnego 1961-1990 i dla przyszłego horyzontu czasowego, 2071-2100, dokonano analizy szeregu
charakterystyk ekstremalnych temperatur i opadów w Polsce. Wyniki projekcji przyszłych warunków,
uzyskane za pomocą modeli klimatycznych wskazują na rozszerzenie obszarów, na których wystąpić
mogą zdarzenia ekstremalne. W wyniku projektu powstało szereg prac naukowych, przedstawionych
na konferencjach i opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i
międzynarodowym. Moje publikacje i wystąpienia konferencyjne, które powstały w ramach ww.
projektu zawiera załącznik nr 3 do wniosku.
W latach 2002 – 2016 uczestniczyłam w pracach nad projektami podejmującymi problematykę zmian
klimatu. Były to następujące projekty (w kolejności chronologicznej):
- MICE (Modelling the Impact of Climate Extremes), EVK20CT2001-0018, 5. Ramowy Program UE
(2002-2004);
- ENSEMBLES (Ensembles-Based Predictions of Climate Changes and their Impacts), GOCE-CT2003-505539, 6. Ramowy Program UE (2004-2009);
- ADAM (Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy), GOCE018476, 6. Ramowy Program UE (2005–2009);
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- WATCH (Water and Global Change), 036946, 6. Ramowy Program UE (2007–2010);
- STAR-FLOOD (STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices - Towards
appropriate and resilient flood risk governance arrangements), 036946, 7. Ramowy Program UE
(2012-2016);
- CHASE-PL (Climate change impact assessment for selected sectors in Poland), POLNOR/200799/90/2014, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (2014-2017).
W projekcie MICE podjęliśmy badania zmierzające do pełniejszego zrozumienia zmian zachodzących
w ekstremach klimatycznych w Europie. Realizacja obejmowała przede wszystkim studia
charakterystyk opadów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem okresów suchych i gorących, a
także średnich i intensywnych opadów w Europie, Polsce i górnych zlewniach rzek Łaby, Odry i
Wisły. Z rezultatów projektu wynikało m.in., że w cieplejszym klimacie wzrosnąć może ryzyko
powodziowe poprzez wzrost częstości i amplitudy intensywnych deszczy. Jednocześnie, zmiany
klimatu mogą spowodować wzrost intensywności i dotkliwości suszy letnich na obszarze niemal całej
Europy. Nasz zespół odpowiedzialny był za realizację pakietu WP5, opierającego się na ocenach
ekspertów, które przyczynić się miały do lepszego zrozumienia wpływu zmian w ekstremach
klimatycznych na różne sektory życia społecznego. Materiałem wyjściowym dla ekspertów był
dokument opracowany w ramach projektu: „Future changes in temporal and spatial variability in
extremes occurence”, do którego wnieśliśmy, jako zespół polski, istotny wkład. Na czterech sesjach
roboczych rozważano, wraz z ekspertami, jak przewidywane zmiany pokrywy śnieżnej, opadu i
temperatury mogą wpłynąć na sporty zimowe, zagrożenie powodziowe, zniszczenia lasów i turystykę
letnią w Europie. Innym narzędziem, jakie zastosowano w badaniach WP5 był przygotowany (m.in.
przeze mnie) kwestionariusz dotyczący percepcji zagrożeń powodziowych w Europie i w Polsce.
Kwestionariusz został rozesłany do kilkuset respondentów (m.in. kadra kierownicza i pracownicy
sektora wodnego, urzędnicy administracji publicznej różnego szczebla, planiści przestrzenni,
reprezentanci sektora ubezpieczeń i reasekuracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym
środowiskowych i wielu innych). Otrzymaliśmy 213 wypełnionych ankiet. Analiza uzyskanych w
kwestionariuszach odpowiedzi została opublikowana w czasopiśmie naukowym. Ta i inne moje
publikacje współautorskie, związane z realizacją grantu zostały wymienione w załączniku 3 do
niniejszego wniosku.
Wyniki uzyskane w ramach kolejnego z projektów – ENSEMBLES – miały istotne znaczenie dla
rozwoju badań w obszarze określenia konsekwencji zmian klimatu w Polsce. Główny wysiłek naszego
zespołu (w tym mój) koncentrował się na analizie wyników uzyskanych za pomocą modeli
klimatycznych dla obszaru Polski (opracowanych przez innych, zagranicznych, partnerów projektu).
Ilościowe projekcje szacujące konsekwencje zmian klimatu w Polsce uzyskane w ramach projektu
można uznać za pionierskie w skali kraju, w sensie wykorzystania aktualnych regionalnych modeli
klimatycznych do określenia efektów w wybranych sektorach/systemach. Jako, że część badań w
ramach projektu ENSEMBLES, została przeze mnie zaliczona do osiągnięcia, wspomnę tylko że
sukces polskiego partnera w realizacji tego projektu traktuję jako swój osobisty sukces. W czasie
trwania projektu uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach konsorcjum omawiających postępy prac i
wyznaczających kierunki dalszych działań. Wraz z koordynatorem naszego projektu, jako jedyny
wykonawca ze strony polskiej, zostałam wymieniona imiennie w głównym wydawnictwie projektu
ENSEMBLES EU pt. „ENSEMBLES: Climate change and its impacts at seasonal, decadal and
centennial time scales: Summary of research and results from the ENSEMBLES project”, wydanego
pod redakcją P. van der Linden i J.F.B. Mitchell w Met Office Hadley Centre, Exeter, UK, 160 str.
(2009). Wniosłam wkład do rozdziału 9 tejże książki, redagowanego przez A. Morse, C. Prentice i T.
Carter pt. „Assessments of climate change impacts”.
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Projekt ADAM dotyczył kształtu polityk zmierzających do ograniczenia zakresu zmian klimatu oraz
adaptacji do tych zmian. Projekt odnosił się do spraw będących przedmiotem dyskusji naukowych i do
inicjatyw regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. W szczególności analizowane
były zagadnienia związane z zagrożeniem powodziowym, ekstrema klimatyczne i bezpieczeństwo
energetyczne. Materiały wypracowane w ramach projektu były brane pod uwagę przy
przygotowywaniu publikacji Komisji Europejskiej : „Green Paper on Adaptation” oraz „White Paper
on Adaptation”, przedstawiających stanowisko UE. Zespół naszego Instytutu brał czynny udział w 3
pakietach badawczych omawianego projektu, dotyczących: scenariuszy zmian, adaptacji do
ekstremów klimatycznych i szczegółowej analizy studium przypadku - zlewni Cisy (Węgry). Mój
wkład dotyczył przede wszystkim pierwszego i trzeciego z zadań, na wszystkich jego etapach – od
formułowania hipotez i rozwijania metodyki po formułowanie wniosków końcowych. W ramach
projektu powstał specjalny zeszyt czasopisma naukowego z listy ISI, Mitigation and Adaptation
Strategies for Global Change, a ponadto została wydana seria książek, w których to opracowaniach
jest mój wkład (zob. lista publikacji w załączniku 3 do niniejszego wniosku).
Kolejny projekt, WATCH, obejmował badanie zależności pomiędzy zasobami wodnymi, a klimatem,
analizę składowych obiegu wody, szacowanie niepewności oraz wrażliwości na oddziaływanie
klimatu, obecnie i w przyszłości, a także analizę wpływu zmian globalnych na stan i zmianę zasobów
wodnych w Europie. Nasz zespół dokonał analizy zmian ryzyka powodziowego, wśród których
wyróżnić można szereg istotnych czynników takich jak: zmiany klimatu, zmiany zagospodarowania
terenu oraz generalny wzrost potencjału strat powodziowych w bogacących się społeczeństwach
krajów europejskich. Badania naszego zespołu umożliwiły rewizję szeroko rozpowszechnionego
poglądu o wzroście prawdopodobieństwa wysokich przepływów, spowodowanym zmianami klimatu.
Skrupulatna analiza danych obserwacyjnych pokazuje, że nie mamy podstaw do tak ogólnego,
uproszczonego, stwierdzenia. Trendy wzrostowe maksymalnych przepływów rzecznych można
zaobserwować tylko na części analizowanych obszarów. Zmiany klimatu są bowiem tylko jednym z
czynników wpływających na ryzyko powodzi. Ryzyko to rośnie często tam, gdzie opady deszczu stają
się bardziej intensywne, a maleje tam, gdzie dominują powodzie roztopowe, a pokrywa śnieżna staje
się cieńsza i jej czas zalegania ulega skróceniu. W związku z realizacją projektu powstało szereg prac
naukowych, przedstawionych na konferencjach i opublikowanych w czasopismach naukowych o
zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Projekt STAR-FLOOD był kolejnym wyzwaniem badawczym, którego się podjęłam wraz z zespołem
współwykonawców z Instytutu. Projekt ten, mimo że traktował o powodziach, obejmował te aspekty,
których przedtem nie zgłębiałam (głównie natury prawnej, organizacyjnej i społecznej). By poprawnie
zweryfikować przyjęte hipotezy, poznać metodykę badań (głównie zaczerpniętą z nauk
socjologicznych) i poznać lub udoskonalić narzędzia badawcze, uczestniczyłam w ramach projektu w
kilku warsztatach „Master Class”. Założenia projektu były bardzo ambitne i co najważniejsze, zostały
zrealizowane. Badania miały na celu rozpoznanie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym w 6
krajach europejskich (Anglia, Belgia, Francja, Holandia, Polska i Szwecja) i porównanie ich. Zgodnie
z tytułem projektu studia te miały wskazać kierunki właściwych i elastycznych sposobów zarządzania
ryzykiem powodziowym, by wzmocnić i przebudować (jeśli konieczne) europejskie praktyki
zarządzania ryzykiem powodziowym. Do naszych (w tym moich) zadań należało rozpoznanie systemu
zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce na poziomie krajowym i lokalnym. Z
przeprowadzonych badań wynika, że w polskim systemie zarządzania ryzykiem powodziowym
dominują rozwiązania hydrotechniczne, polegające na budowie i konserwacji infrastruktury
przeciwpowodziowej. Jest to związane z silną centralizacją systemu zarządzania powodziowego i
gospodarki wodnej, rywalizacją o zasoby – głównie finansowe – pomiędzy instytucjami, przy
znikomym angażowaniu samorządów lokalnych i niespójności regulacji prawnych. W raporcie z
badań zawarliśmy kilka rekomendacji. Wskazano na konieczność stworzenia zachęt ekonomicznych
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dla włączenia prywatnego sektora w działania przeciwpowodziowe oraz samofinansowania gospodarki
wodnej, w tym: zarządzania powodziowego. Podniesiono kwestię zwiększenia roli partycypacji
publicznej mogącej korzystnie wpłynąć na podwyższenie świadomości zagrożenia powodziowego,
zarówno wśród decydentów jak i w całym społeczeństwie. Podkreślono znaczenie koordynacji
planowania przestrzennego na poziomie regionalnym. Polski zespół był koordynatorem prac w
ramach pakietu roboczego WP4, którego celem było porównanie systemów zarządzania ryzykiem
powodziowym w 6 krajach europejskich. Zadania związane z realizacją pakietu obejmowały:
stworzenie narzędzi do porównywania systemów w 6 krajach oraz identyfikację podobieństw i różnic
systemów zarządzania powodziowego. Analiza zebranych wyników pokazała, że we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie stosuje się zróżnicowane metody i strategie zarządzania ryzykiem
powodziowym obejmujące m.in planowanie przestrzenne, tzw. „zieloną” infrastrukturę miejską czy
ubezpieczenia. Równocześnie, wyniki badań z sześciu krajów pokazały, że istnieje dysproporcja
pomiędzy stwierdzeniem (przez ekspertów i opinię publiczną) konieczności stosowania
zróżnicowanych metod ograniczania ryzyka powodziowego, a ich faktycznym wdrożeniem. Ponadto,
wydaje się że stosowanie wielu metod może prowadzić niejednokrotnie do fragmentacji działań
skutkujących m.in. obniżeniem efektywności działań, zazębianiem się kompetencji, czy też dominacją
jednego typu działań względem innych. Przeciwdziałanie fragmentacji jest konieczne i wymaga
stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalno-prawnych. Oznacza to najczęściej tworzenie
odpowiednich regulacji, wielowymiarowych programów inwestycyjnych, oraz ustanawianie platform
współpracy pomiędzy instytucjami. Mój wkład w projekt STAR-FLOOD obejmował wszystkie etapy
realizacji projektu, od zbierania materiałów i ich analizę, po formułowanie końcowych wniosków.
Wyniki prac zostały przedstawione na szeregu konferencjach o zasięgu międzynarodowym oraz ujęte
w raportach projektu STAR-FLOOD. Wydano także specjalny zeszyt periodyku naukowego „Ecology
& Society”, o wysokiej wartości wskaźnika IF. Artykuł mojego współautorstwa, cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem i z pewnością będzie wielokrotnie cytowany w przyszłych pracach. Pełny
wykaz moich publikacji związanych ze STAR-FLOOD zawiera załącznik nr 3 do wniosku.
Obecnie poświęcam się badaniom nad zmianami klimatu w ramach projektu CHASE-PL. Niektóre z
nich zostały zaliczone jako moje osiągnięcie, dlatego w tym miejscu wspomnę tylko przykładowo o
jednym z wielu działań, w których współuczestniczę. I tak, zgodnie z tytułem, projekt ma na celu
ocenę wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce. Jednym z nich jest sektor zdrowia. Na
potrzeby projektu, dla 60 stacji meteorologicznych, reprezentujących różne regiony klimatyczne,
dokonano analizy charakterystyk termicznych mających wpływ na zdrowie ludności, takich jak: liczba
dni upalnych (Tmax ≥ 30 °C) w miesiącach letnich i poza nimi, liczba dni ekstremalnie upalnych
(Tmax ≥ 35 °C), liczba dni upalnych w roku podczas fal upałów, najdłuższa fala upałów w roku,
liczba nocy tropikalnych (Tmin ≤ 20 °C). Otrzymane wyniki potwierdziły wystąpienie od wczesnych
lat 1990-tych wyraźnego wzrostu częstotliwości dni upalnych i bardzo upalnych oraz nocy
tropikalnych w miesiącach letnich. Zwiększyła się także długość najdłuższej fali upałów w roku oraz
średnia liczba dni upalnych w roku, występujących w czasie fal upałów. Obecnie temperatury powyżej
30 °C występują nawet dwukrotnie częściej niż np. przed rokiem 1990. Obserwowany wzrost wartości
tego indeksu jest, poza nielicznymi stacjami, istotny statystycznie na poziomie 0,05. Coraz częściej
dni upalne występują także w okresie wiosennym, choć są one nadal zbyt rzadkie by testy statystyczne
mogły wykazać istotność statystyczną trendu. W powszechnym odczuciu większe zagrożenie dla
zdrowia ludzi jest związane z występowaniem ekstremalnie niskich temperatur powietrza, jednak
przeprowadzona analiza danych o zgonach, otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego,
wykazała, że w latach występowania fal upałów na dużym obszarze kraju, liczba zgonów w okresie
letnim wyraźnie wzrastała. W obliczu prognozowanego wzrostu częstotliwości występowania fal
upałów oraz starzenia się społeczeństwa możemy się obawiać, że już w niedalekiej przyszłości
problem ten będzie coraz poważniejszy. Chcę także nadmienić, że w projekcie CHASE-PL mój wkład
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w realizację projektu nie ograniczał się tylko do problemów badawczych ale i tyczył spraw
organizacyjnych projektu. Instytut, w którym pracuję, koordynuje prace wszystkich instytucjonalnych
współpartnerów, a ja jestem kierownikiem zadania WP7, zajmującego się administrowaniem całością
projektu. Mimo, że projekt jest ciągle w trakcie realizacji, już powstało szereg artykułów, w tym moich autorskich i współautorskich, przedstawiających jego częściowe wyniki. Prace zebrano w
załączniku nr 3 do niniejszego wniosku.
Zakres moich obowiązków w Instytucie nie obejmuje dydaktyki, jednakże miałam okazję, choć tylko
w umiarkowanej skali, realizować swoje zamiłowania dydaktyczne i chęć popularyzacji nauki wśród
młodzieży (i nie tylko). Przykładowo, w roku 2008, podczas Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego
w Poznaniu wygłosiłam wykład pt. „Zmiany klimatu i ich skutki - przeciwdziałanie i adaptacja”.
Jednak, mój największy wkład do dydaktyki wniosłam poprzez udział w projekcie pt. AKADEMIA
TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższanie jakości kształcenia kompetencji naukowych i
przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, WND-POKL.03.03.04-00-281/12, realizowanego w latach
2013-2015. U podstaw tego projektu stało przeświadczenie, że stosunkowo wysoka popularność
tematyki związanej z ekologią krajobrazu w mediach, rozwiniętej na kanwie szeroko rozumianej
ochrony środowiska nie idzie w parze z kształtowaniem świadomości społecznej w tej dziedzinie na
poziomie szkół ponadgimnazjalnych. I tak, w projekcie tym podjęto się stworzenia programu
nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych dla przedmiotu p.t. „Ekologia krajobrazu”, który umożliwi
kształtowanie syntetycznego podejścia do procesów i zjawisk mających miejsce w środowisku. Służą
temu odpowiednio sformułowane treści nauczania, które dzięki zastosowaniu narzędzi informacyjnokomunikacyjnych wspomagają uczestników w wykształceniu umiejętności traktowania środowiska
przyrodniczego jako systemu złożonego z wzajemnie powiązanych oraz wpływających na siebie
komponentów, modyfikowanego wskutek działalności człowieka. Projekt pilotażowo testowano w 6
szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce. Na potrzeby programu nauczania przedmiotu
„Ekologia krajobrazu” przygotowano m.in. tablice interaktywne, wideo-wykłady, prezentacje
multimedialne, i projekty lekcyjne o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Tematyka przedmiotu
realizowana w trakcie zajęć ujęta została w sześciu działach. Jednym z nich jest dział pt. Zmiany
klimatu, edukacja globalna. I to do opracowania treści dydaktycznych tego działu wniosłam znaczący
wkład. Przeze mnie (we współpracy) został opracowany wykład wprowadzający do działu, dwa
tematy lekcyjne i prezentacja multimedialna. Pełny wykaz prac zawiera załącznik nr 3 do niniejszego
wniosku.

Ufam, że przedstawiony opis działalności naukowej przybliża moje zainteresowania badawcze,
ukazuje wieloaspektowe podejście do analizowanych zagadnień i merytoryczny wkład, jaki w ciągu
kilkunastoletniej pracy naukowej po doktoracie starałam się wnieść do szeroko pojętej problematyki
zmian klimatu.
Podsumowując, mój dorobek naukowy, po uzyskaniu stopnia doktora, składa się z:
20 publikacji naukowych w czasopismach naukowych (w tym 12 z listy filadelfijskiej), 2 opracowań
zbiorowych, 8 rozdziałów w recenzowanych książkach /opracowaniach zbiorowych (w języku polskim
i/lub w języku angielskim), 9 dokumentacji prac badawczych oraz 27 abstraktów konferencyjnych.
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