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nych dni o znacznej uciążliwości dla starzeją-
cego się społeczeństwa polskiego. Natomiast 
dobrą wiadomością dla sektora zdrowia jest 
tendencja wzrostu temperatur minimalnych 
w zimie — siarczyste mrozy zdarzają się rzad-
ko, i nie są tak ostre jak w poprzednich dzie-
sięcioleciach. Nie musi to być jednak dobra 
wiadomość dla rolników — mrozy są ważne 
w kontroli szkodników. Mroźne noce i zimne 
dni zdarzają się coraz rzadziej, a ciepłe noce 
i gorące dni zdarzają się coraz częściej. Jed-
nak mimo niezaprzeczalnego faktu, że niskie 
wartości temperatur (np. przymrozki) już te-
raz zdarzają się rzadziej, majowe przymrozki 
(np. w 2007 r.) bardzo dotkliwie uderzyły w 
uprawy roślin wrażliwych (np. brzoskwinia, 
orzech włoski).

Analiza zmian ekstremów jest jednak bar-
dzo trudna ze względu na dużą zmienność 
naturalną procesów hydrometeorologicz-
nych oraz liczne poza-klimatyczne przyczyny 
zmian (interwencja człowieka w środowisko 
— zmiany użytkowania terenu, wzrost zapo-
trzebowania na wodę i energię związane z 
urbanizacją, regulacja przepływów). Do tego 
dołącza się brak odpowiednich danych po-
miarowych niezbędnych do analiz. Monito-
ring jest niewystarczający, a nawet jeśli ist-
nieją szeregi czasowe pomiarów, jest do nich 
trudny dostęp (np przez wysoki, zaporowy, 
koszt).

Nawet jeśli systemy opieki zdrowotnej 
pozwoliły, globalnie, na znaczne wydłużenie 
ludzkiego życia i poprawę zdrowotności, ka-
tastrofy naturalne ciągle powodują bardzo 
negatywne skutki zdrowotne, zwłaszcza w 
krajach słabiej rozwiniętych. W krajach roz-
winiętych ofiar w ludziach jest stosunkowo 
mniej, ale w przypadku nadzwyczajnych ka-
tastrof naturalnych straty materialne sięgają 

dziesiątek miliardów dolarów. Społeczeństwa 
nie są przygotowane do ekstremalnych ka-
tastrof naturalnych, których amplituda prze-
wyższa założenia przyjęte do planowania 
systemów osłony. Poprawa systemów monito-
rowania, prognozy, ostrzeżenia i akcji, może 
jednak znacznie zmniejszyć straty.

Przykłady analiz długoterminowych eko-
systemów i ich części składowych (gatun-
ków, zespołów) wskazują, że im bardziej na-
turalny (a zwykle również skomplikowany) 
jest system, tym większa zdolność powrotu 
do stanu przed katastrofą. Jest to jednak moż-
liwe tylko w przypadku istnienia żywotnych 
populacji położonych poza miejscami lokal-
nej katastrofy. Rodzi to nowe wyzwania dla 
współczesnej ochrony przyrody i wskazuje, 
że ochrona powinna koncentrować się nie 
tylko na miejscach przyrodniczo najcenniej-
szych, ale też systemowo powinno się dążyć 
do zachowania w jak najlepszym przyrodni-
czo stanie również innych miejsc. Z nich bo-
wiem, w przypadku katastrofy i zniszczenia 
miejsc najcenniejszych, odbywa się dyspersja 
i kolonizacja zniszczonych obszarów.

Warto przyjąć perspektywę holistyczną i 
przemyśleć strategie zabezpieczeń przed eks-
tremami pogodowymi. Na przykład, zabezpie-
czając się przed powodzią możemy położyć 
nacisk na wzmacnianie zabezpieczeń struktu-
ralnych, przyzwyczajenie się do “życia z po-
wodzią”, bądź trwałe opuszczenie terenów 
zagrożonych. Dyrektywa powodziowa Unii 
Europejskiej wymaga „gospodarowania ryzy-
kiem” (ang. risk management). Ryzyka nie 
da się zmniejszyć do zera. Choć nie wszyscy 
jesteśmy tego świadomi, żyjemy z ryzykiem. 
Zabezpieczenia projektowane są na określo-
ną amplitudę, a więc nie wystarczą, jeśli po-
jawi się silniejsze ekstremum.

CLIMATIC EXTREMES: LONG-TERM CHANGES AND THEIR IMPACTS

Summary

Material damages caused by weather-related 
extreme events have dramatically increased world-
wide in the last few decades. Explanations of these 
events can be sought via changes in physical, ter-
restrial, climate and socio-economic systems. Some 
types of weather events have become increasingly 
extreme and strengthening of this tendency is pro-
jected for the future. Increase in intense precipi-
tation resulting from world warming has been al-
ready observed, with all possible consequences of 
flooding. Human encroaching into the harm’s way 
and increase in the damage potential in floodplains 
are often the dominating factors in the rising flood 

damages. Projections for the future, based on re-
gional climate models, indicate increased risks of 
flood in many areas. Yet, risk of snowmelt and 
ice-jam floods has decreased for the most part of 
Europe. Increase in very dry land areas has been 
already noted. Further increase in dry land areas, 
and intensity, frequency, and severity of droughts 
is projected, due to ubiquitous higher temperatures 
and reduced, annual or seasonal, precipitation in 
some regions. Heat waves become increasingly fre-
quent in summer affecting ageing European society. 
Impacts of extreme weather events are discussed, 
including the environmental track.


