Plan Adaptacji Miasta Olsztyn
do zmian klimatu do roku 2030

ZAŁĄCZNIK 2
Opis głównych zagrożeń klimatycznych



1 Klimat przeszły
Charakterystyka zmienności wskaźników klimatycznych dla Olsztyna została opracowana z wykorzystaniem danych
pochodzące z okresu 1981-2015 z najbliższej stacji synoptycznej IMGW-PIB Olsztyn (kod WMO stacji synoptycznej 12272),
znajdującej się 4 km od miasta. Do analizy trendów zmian w latach 1981-2015 dla zastosowanych wskaźników
charakteryzujących zmiany klimatyczne dla miasta Olsztyna zastosowano nieparametryczny test Manna-Kendalla, który
służy do wykrycia istnienia malejącego lub rosnącego trendu w serii danych. Oceny trendów wykorzystano również
nieparametryczną metodę Sen’a do szacowania wielkości trendu - nachylenia linii trendu.
Tabela. 1. Zmiany wskaźników klimatycznych w okresie 1981-2015 dla Olsztyna
Typ parametru Wskaźnik
Trend
Temperatura średnia (rok)

Między dobowa zmiana temperatury (rok)

Wysokość opadu (rok)

Warunki średnie Dni grzewcze, stopniodni<17 (rok)

Dni grzewcze <17, liczba (rok)

Śnieg - maks grubość pokrywy (rok)

Śnieg - liczba dni z pokrywą X-V

Temp. Maks ekstremum (rok)

Fale upałów
Temp. Maks dobowa (rok)

Temp. Min ekstremum (rok)

Temp. Min dobowa (rok)

Fale chłodów
Fale chłodów, Tmin <-10oC, liczba fal (rok)

Fale chłodów, Tmin <-10oC, suma dni (rok)

Dni mroźne (rok)

Przejście przez 0cC ilość dni (rok)

Przymrozki
Przejście przez 0cC ilość dni (wiosna)

Przejście przez 0cC ilość dni (jesień)

Przejście przez 0cC ilość dni (zima)

Najdłuższy okres bezopadowy (rok)

Susze
T> 25oC, brak opadu przez 3 dni, okresy (rok)

T> 25oC, brak opadu przez 3 dni, suma dni (rok)

Opad maksymalny (rok)

Najwyższa suma 2-dobowa opadów (rok)

Najwyższa suma 5-dobowa opadów (rok)
Zjawiska

ekstremalne
Maks poryw wiatru (rok)

Maks poryw wiatru >17, liczba dni (rok)

Liczba dni z burzą (rok)

Liczba dni bez opadu z temperaturą <-5;2.5> (rok)

Łączone
Liczba dni z opadem z temperaturą <-5;2.5> (rok)

Średnia długość niżówek Olsztyn-Kortowo (rok)

Sumaryczny niedobór wody Olsztyn-Kortowo (rok)

Średnia długość niżówek Smolajny (rok)

Sumaryczny niedobór wody Smolajny (rok)

Niżówki Olsztyn-Kortowo – liczba (rok)

Niżówki Olsztyn-Kortowo – długość (rok)

Hydrologiczne
Niżówki Smolajny – liczba (rok)

Niżówki Smolajny – długość (rok)

SSQ wodowskaz Olsztyn-Kortowo (rok)

SNQ wodowskaz Olsztyn-Kortowo (rok)

SSQ wodowskaz Smolajny (rok)

SNQ wodowskaz Smolajny (rok)

Trend określony z wykorzystaniem nieparametrycznego testu Mann’a-Kendall’a

trend rosnący istotny statystycznie

trend rosnący nieistotny statystycznie

trend malejący istotny statystycznie
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Poziom istotności statystycznej trendu
0,05
0,05
nie istotny
0,05
0,05
nie istotny
nie istotny
0,05
0,05
nie istotny
0,05
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
0,1
nie istotny
nie istotny
0,1
0,001
0,05
0,05
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
nie istotny
0,05
0,01
0,1
nie istotny


-

trend malejący nieistotny statystycznie
trend niemożliwy do obliczenia (niewystarczająca liczba danych lub dane dyskretne)

Poziom istotności:
0,001
- 0,1% przypadkowego rozkładu (trend silnie istotny statystycznie)
0,01
- 1% poziom istotności przypadkowego rozkładu (trend istotny statystycznie)
0,05
- 5% przypadkowego rozkładu (trend mało istotny statystycznie)
0,1
- 10% przypadkowego rozkładu. (znikoma istotność trendu statystycznie)

Temperatura
Zmienność temperatur średnich rocznych oraz dobowych wartości maksymalnych i minimalnych w roku są najczęściej
wykorzystywanymi wskaźnikami oceny zmian klimatycznych.

Rysunek 1. Średnia roczna temperatura powietrza w Olsztynie w okresie 1981-2015
Wahania średniej temperatury rocznej powietrza w Olsztynie w analizowanym wieloleciu 1981-2015 były znaczne.
Najchłodniejsze były lata 1987, 1985 i 1996 ze średnią temperaturą powietrza niższą od 7°C. Najcieplejszymi latami, z
temperaturą średnią powyżej 8,9°C, były lata 1989, 2014 oraz 2015. Charakterystyczną cechą przebiegu średniej rocznej
temperatury powietrza w Olsztynie w wieloleciu 1981-2015 jest jej systematyczny, statystycznie istotny wzrost (poziom
istotności 0,05). Do wzrostu temperatury średniej rocznej w istotnym statystycznie stopniu przyczyniły się obserwowane
wzrosty w kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu oraz w listopadzie.

Rysunek 2. Maksymalna i minimalna dobowa temperatura powietrza w Olsztynie w okresie 1981-2015
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Istotny wpływ na taki stan rzeczy ma tendencja dobowych temperatur maksymalnych i minimalnych na stacji synoptycznej
w Olsztynie. W analizowanym wieloleciu obserwowano stały istotny statystycznie wzrost temperatur dobowych,
szczególnie zauważalny w miesiącach czerwiec i lipiec. Ekstremalne wartości maksymalne, powyżej 35°C, obserwowano w
latach 1992, 1994, 2007, 2013 i 2015. Tendencja wskaźnika ekstremalnych wartości jest już istotna statystycznie (poziom
10%). Taki stan rzezy odzwierciedla również istotny statystycznie wzrostowy trend dobowych temperatur minimalnych,
szczególnie zauważalny w lipcu i sierpniu (poziom istotności 0,01). Warto zwrócić uwagę, pomimo braku istotności
statystycznej (z wyjątkiem sierpnia gdzie zanotowano istotny statystycznie wzrost), na malejący trend ekstremalnych
temperatur minimalnych powietrza w Olsztynie, co świadczy o zwiększaniu się rozpiętości temperatur w roku i tym samym
przyczynia się do łagodzenia tendencji wzrostowej średnich temperatur rocznych. Ujemne temperatury mogą osiągać
nawet -30°C (ekstremalną wartość zanotowano w roku 1987).
Dominujący wpływ temperatur wysokich na obserwowany trend rosnący temperatury średniej rocznej potwierdza wartość
percentyla 98 temperatury maksymalnej wyznaczonej dla pór roku (wskaźnik pokazujący 2% liczby dni znajdujących się
powyżej wartości temperatury na poziomie 98 percentyla w badanym przedziale czasu). Tak obliczony wskaźnik pokazuje,
że największy wpływ na wzrost temperatury mają wiosna, lato (najwyższy) i jesień, przy spadkowej tendencji zimą.

Rysunek 3. Percentyl 98 liczby dni z temperaturą powyżej temperatury maksymalnej powietrza w sezonach w Olsztynie w
okresie 1981-2015
Analiza uzyskanych wartości dla percentyla 2 dla minimalnej temperatury powietrza (wielkość, poniżej której występuje 2%
dni wartości określonej dla 2 percentyla minimalnej temperatury dla pór roku) pokazuje dominującą zmienność sezonową w
przypadku jesieni i lata, z zaznaczonym trendem malejącym liczby dni z temperaturą minimalną w tych sezonach. Nie bez
znaczenia jest również lekka tendencja spadkowa tego wskaźnika zimą i rosnąca wiosną.

Rysunek 4. Percentyl 2 liczby dni z temperaturą dobową poniżej temperatury minimalnej powietrza w sezonach w Olsztynie
w okresie 1981-2015
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Fale upałów i fale chłodów
Fale upałów (okres przynajmniej 3 dni z maksymalną temperaturą powietrza powyżej 30°C) i fale chłodów (okres
przynajmniej 3 dni w temperaturą minimalną poniżej -10°C) stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą mieć
również istotny wpływ zarówno na rozwój rolnictwa i gospodarki oraz przyczyniać się do zmniejszenia komfortu życia. W
przypadkach przedłużających się okresów występowania i przy niesprzyjających warunkach przewietrzania miasta (długo
utrzymujące się wysokie temperatury powietrza w połączeniu z dużą wilgotnością i intensywnym promieniowaniem
słonecznym mogą prowadzić do wystąpienia silnego stresu cieplnego, co negatywnie wpływa na układ krążenia oraz
oddechowy), mogą również wpływać negatywnie na stan zdrowia i życia mieszkańców.
Przeprowadzona analiza wystąpienia 15 fal upałów w okresie 1981-2015 pokazuje trend rosnący. W 1994 na większości
obszarów w kraju zanotowano największe jak do tej pory i najdłużej trwające fale upałów. W przypadku miasta Olsztyn
zanotowano fale trwające łącznie odpowiednio - 13 dni (2 fale) w roku 1994 i 11 dni (3 fale) w roku 2010. Od roku 2010
obserwuje się zdecydowanie częstsze (niemal coroczne) występowanie co najmniej jednego okresu kilkudniowego fal
upałów. Obserwowane zmiany w wieloleciu związane z falami ciepła pokazują wyraźną tendencję rosnącą.
Warto w tym miejscu dodać, że pomimo obserwowanej tendencji rosnącej fal upałów, w analizowanym wieloleciu w
Olsztynie zaobserwowano zaledwie 14 dni (głównie w lipcu lub sierpniu) z temperaturą minimalną wyższą od 20°C,
definiowaną jako noc tropikalna. Noce takie występowały sporadycznie (raz w roku) w latach 1983-84, 1997-98, 2002 i
2013-2014 W latach 1989 i19921 takich przypadków było 2, zaś w 2010 zdarzyły się 3 krotnie. Oznacza to, że pomimo
wzrostowej tendencji występowania fal upałów, w takich okresach obserwuje się istotną różnicę pomiędzy dniem a nocą,
umożliwiającą odpowiednie wychłodzenie miasta.

Rysunek 5. Liczba fal upałów oraz suma dni w okresach fal upałów w Olsztynie w okresie 1981-2015
Istotnym problemem w ujęciu klimatycznym w Olsztynie jest występowanie fal chłodów - w analizowanym wieloleciu
zidentyfikowano 92 takie przypadki, trwające przeciętnie 14 dni. Warto zauważyć rosnącą tendencję liczby fal, a kiedy już
występują, to trwają one nie krócej niż 3 dni (w 1989, 1994, 2000, 2001, czy 2007, 2008, 2012 czy 2015 roku). Najdłuższe
fale mogą trwać nawet powyżej 30 dni (1985 – 37 dni, 1987 – 45). Przy rosnącej tendencji liczby fal chłodów, obserwowane
w Olsztynie zmiany w wieloleciu pokazują nieznaczną tendencję malejącą liczby dni występowania.
Pomimo nieznacznych tendencji związanych z falami chłodów, w Olsztynie obserwuje się wyraźnie malejący trend dni
mroźnych z temperaturą średnią poniżej 0oC. Przeciętna liczba dni mroźnych w analizowanym okresie wynosi 39 w roku,
wahając się pomiędzy latami od 13 do 80 dni. Na taki stan rzeczy ma wpływ trend malejący dni mroźnych w lutym i
listopadzie, przy praktycznie niezmiennej liczbie w grudniu i wzroście w styczniu. Na uwagę zasługuje fakt, iż w styczniu,
lutym i grudniu, średnia liczba dni mroźnych wynosi 11 (wahając się od 0 do 30 dni) zaś w listopadzie jedynie 4 (przy
wahaniach od 0 do 18 dni w zależności od roku).
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Rysunek 6. Liczba fal chłodów oraz suma dni w okresach fal chłodów w Olsztynie w okresie 1981-2015

Rysunek 7. Liczba dni mroźnych w Olsztynie w okresie 1981-2015

Rysunek 8. Liczba dni mroźnych w styczniu, lutym, listopadzie i grudniu w Olsztynie w okresie 1981-2015
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Dni chłodzące i dni grzewcze
Miarą, która wiąże się z interpretacją występowania okresów upalnych są wskaźniki odzwierciedlające dni chłodzące
(wymagające obniżenia temperatury), tj. wskaźnik stopniodni>27 obliczony jako roczna suma różnic temperatur dobowych
powyżej 27oC w stosunku do 27oC oraz liczba dni z temperaturą powyżej 27oC. W przypadku okresów chłodów
(wymagających ogrzewania) są to tzw. dni grzewcze opisywane wskaźnikiem stopniodni<17 obliczonym jako roczna suma
różnic pomiędzy 17oC a temperaturami dobowymi niższymi od 17oC oraz liczba dni z temperaturą poniżej 17oC. Wskaźniki te
odzwierciedlają również pośrednio potencjalne powiązanie ze wskaźnikami jakości powietrza związanymi ze wzrostem
emisji pierwotnej pyłu zimą (emisja ze spalania paliw stałych do celów grzewczych) oraz wtórnej ozonu (temperatura
sprzyjająca powstawaniu ozonu) – patrz rozdział związany z koncentracją zanieczyszczeń powietrza. Warto zaznaczyć, że w
przypadku dni upalnych, efektem ubocznym ich występowania może być intensyfikacja Miejskiej Wyspy Ciepła (patrz opis w
dalszej części rozdziału) ze względu np. na emisje ciepła z klimatyzatorów w obszarach biurowych przy słabym
przewietrzaniu miasta.

Rysunek 9. Wskaźnik stopniodni<17 oraz liczba dni chłodzących w Olsztynie w okresie 1981-2015
W przypadku Olsztyna, w całym analizowanym wieloleciu wystąpiło zaledwie 7 dni, które mogą być zaliczone do dni
chłodzących (1992, 2010 po 2 dni oraz 1994, 2014 i 2015 po jednym dniu). Potwierdza to fakt, iż wpływ upałów w Olsztynie
nie był dużym problemem, co nie oznacza, że przy obserwowanych tendencjach nie będzie miał miejsca w przyszłości.
Jak już wspomniano wcześniej, termicznym problemem klimatycznym Olsztyna na tle innych regionów w kraju są okresy
chłodne. Przeprowadzona analiza pokazuje istotnie statystycznie malejącą tendencję liczby dni grzewczych, szczególnie
widoczną w kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu i listopadzie, przy utrzymujących się różnicach pomiędzy obserwowanymi
temperaturami dobowymi a wartością 17oC (wskaźnik stopniodni<17). Warto podkreślić (przy istotnie statystycznym
trendzie malejącym), że przeciętna liczba dni grzewczych w wieloleciu w miesiącu, w okresie chłodnym w Olsztynie wynosi
30. Nawet w okresach ciepłych, lipiec-sierpień występują dni grzewcze na poziomie 6-7. Malejące istotnie statystycznie
trendy wartości wskaźnika dni grzewczych w kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie potwierdza
obserwowany wzrost temperatury w obserwowanym wieloleciu.

Temperatura przejściowa i dni charakterystyczne termiczne
Charakterystykę warunków termicznych w Olsztynie uzupełnia analiza międzydobowych zmian temperatury powietrza
powyżej 10°C, liczba dni z temperaturą przechodzącą przez 0°C oraz liczba dni z temperaturą powietrza w przedziale od -5°C
do +2,5°C i jednoczesnym wystąpieniem bądź nie opadów atmosferycznych.
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Rysunek 10. Liczba dni z wahaniami temperatury w dobie powyżej 10oC oraz liczba dni z przejściem temperatury przez 0oC
w Olsztynie w okresie 1981-2015
Analiza wartości omawianych wskaźników pokazuje rosnący istotnie statystyczny (poziom istotności 0,05) trend dla liczby
dni z dużymi (powyżej 10oC) wahaniami temperatury, szczególnie zaznaczony w marcu i kwietniu. Takie wahania w ciągu
doby mogą mieć wpływ na komfort życia człowieka jak i na stan upraw (szczególnie wiosną) w powiązaniu z możliwymi
przymrozkami. Dlatego nieznacznie malejąca tendencja (nieistotna statystycznie) liczby dni z zanotowanym przejściem
temperatury przez 0C wskazuje na fakt, iż takich przypadków, pomimo znacznych różnic w kolejnych latach analizowanego
wielolecia, z roku na rok obserwuje się coraz mniej.

Rysunek 11. Liczba dni z wahaniami temperatury w przedziale od -5oC do +2,5oC z opadem i bez opadu w Olsztynie w
okresie 1981-2015
Warto również podkreślić zaobserwowane znaczne i statystycznie istotne (poziom istotności 0,05) trendy malejące liczby
dni z temperaturą powietrza w przedziale od -5°C do +2,5°C i jednoczesnym wystąpieniem opadów atmosferycznych oraz w
okresach bezopadowych. Wskazuje to zarówno na malejące prawdopodobieństwo możliwości wystąpienia uszkodzeń
plonów w sadownictwie, czy infrastrukturze (np. drogach i budynkach poprzez zamarzanie i rozmarzanie wody), jak i
wystąpienia warunków sprzyjających powstawaniu oblodzenia i gołoledzi (pogorszenie warunków drogowych) i możliwości
osadzania lodu na trakcjach przesyłowych.

Miejska powierzchniowa wyspa ciepła
Zmiany reżimu termicznego w rejonie miasta intensyfikowane mogą być występowaniem Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC),
definiowanej najczęściej jako charakterystyczne ciepło miasta, które związane jest z antropogenicznymi modyfikacjami
właściwości powierzchni i powietrza, które towarzyszą rozwojowi miasta. MWC najczęściej przedstawiana jest jako przebieg
izoterm przypowierzchniowej warstwy powietrza miasta przypominających wyspę pośród „morza” otaczających,
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chłodniejszych terenów pozamiejskich (wyznaczana na podstawie różnicy temperatury powietrza występującej pomiędzy
miastem a obszarami wiejskimi). MWC przedstawia również jeden z charakterystycznych skutków – modyfikację pola wiatru
(cyrkulacja powietrza w samym mieście związana jest przede wszystkim z ruchem powietrza wywołanym czynnikami
termicznymi – bryzami).
Rozkład Miejskiej Powierzchniowej Wyspy Ciepła (MPWC) oraz jej intensywność opracowano na podstawie zdjęcia
satelitarnego zarejestrowanego z pokładu satelity Landsat 8. Do oceny warunków meteorologicznych i wyboru
odpowiedniego terminu do oceny MPWC przeprowadzono szereg analiz z wykorzystaniem danych naziemnych pozyskanych
z IMGW-PIB. Do wykonania i zobrazowania MWC wybrano termin 3 lipca 2015 roku (tak by objąć możliwie najbardziej
aktualne zagospodarowanie terenu), tuż przed wystąpieniem fali ciepła w dniach 4-6 lipca. Rozkład temperatury
powierzchni obliczono na podstawie prawa Planck’a, obraz satelitarny poddano korekcji radiometrycznej i atmosferycznej.
Intensywność MPWC uzyskano w wyniku odjęcia wartości średniej temperatury powierzchniowej otoczenia miasta,
obliczonej w buforze 5 km wokół miasta, od temperatury powierzchniowej na obszarze miasta.
Opracowane mapy pokazują, że różnica temperatur na powierzchni gruntu w mieście dochodzi do ponad 20°C. Zgodnie z
przewidywaniami, najwyższe temperatury powierzchni (wyższe od 30°C) charakteryzują obszary produkcyjne, zwartej
zabudowy śródmiejskiej oraz osiedli mieszkaniowych i usług publicznych. Obszary zabudowy jednorodzinnej (zabudowa
jednorodzinna intensywna, a także zabudowa jednorodzinna ekstensywna) to tereny o temperaturze powierzchni nie
przekraczającej 27°C, zaś tereny zielone miasta obejmujące osnowę przyrodniczą miasta oraz tereny otwarte to obszary o
temperaturze powierzchni niższej od 20°C.
W przypadku fal upałów, istotne z punktu widzenia łagodzenia skutków są obszary chłodniejsze niż otoczenie (obszar wokół
miasta). Analizę obszarów miasta cieplejszych i chłodniejszych od otoczenia przedstawia mapa intensywności MWC, gdzie
na terenach osnowy przyrodniczej oraz terenach otwartych obserwuje się temperaturę niższą od otoczenia nawet o 10°C.
Takie obszary w okresach fal upałów mogą zapewnić napływ chłodniejszego powietrza nad obszary zabudowane (znacznie
cieplejsze – cieplejsze od obszarów pozamiejskich nawet o 15-20°C). Warto również podkreślić, że w przypadku Olsztyna,
znaczna część obszarów miasta charakteryzuje się niemal identyczną temperaturą jak otoczenie miasta (±3°C).

Rysunek 12. Miejska Powierzchniowa Wyspa Ciepła w Olsztynie (3.07.2015 r.)
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Rysunek 13. Intensywność Miejskiej Powierzchniowej Wyspa Ciepła w Olsztynie (3.07.2015 r.)
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że MPWC (nawiązująca do temperatury powierzchni) jest obserwowana cały czas, a jej
największa aktywność przypada na porę dzienną oraz lato. Intensywność MPWC różnicuje się wraz z warunkami
meteorologicznymi i klimatycznymi (z porami roku ze względu na zmiany wielkości promieniowania słonecznego i rodzaju
pokrycia terenu). Generalnie największa intensywność MWC (odnosząca się do temperatury powietrza) notowana jest w
ciągu nocy oraz zimą i wynika ze zwiększonego przychodu ciepła antropogenicznego powstałego w procesie ogrzewania
mieszkań.

Opady
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zagrożeń wywołanych intensywnymi opadami deszczu o charakterze rozlewnym
(często trwającymi kilka dni) oraz krótkotrwałe deszcze ulewne i nawalne, powodujące wezbrania i nagłe powodzie lokalne
typu flash flood. Podczas występowania opadu ≥30 mm/dobę tzw. opadu zagrażającego, tworzą się lokalne podtopienia
oraz występują zalania terenów i pomieszczeń niżej położonych; na ulicach i powierzchniach szczelnych tworzy się stojąca
warstwa wody, a na terenach o zróżnicowanej rzeźbie następuje szybki jej spływ; pojawia się erozja i spływ gleb; mogą
występować utrudnienia w ruchu pieszym i drogowym.
Analiza danych opadowych z okresu 1981-2015 pokazuje nieznaczny i statystycznie nieistotny trend rosnący dotyczący
rocznej sumy opadu. Do tej tendencji przyczyniają się: istotnie statystyczny wzrost opadów w lipcu (poziom istotności 0,1)
oraz opadów ekstremalnych (opad maksymalny). W Olsztynie obserwuje się również istotny statystycznie trend rosnący
sumy opadu 2-dniowego Przy spadkowym (statystycznie nieistotnym) trencie sumy opadu 5-dniowego. Trendy te oznaczają,
że zwiększająca się z roku na rok suma opadu atmosferycznego nie rozkłada się proporcjonalnie w czasie, lecz stopniowo
zwiększa się intensywność opadów w okresach deszczowych. Potwierdzają to statystycznie istotne trendy opadów
maksymalnych, szczególnie zauważalne w miesiącach lutym i sierpniu oraz w maju i lipcu.
Analiza danych opadowych z okresu 1951-2016 wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia opadu o wysokości 90 mm
na dobę wynosi 0,5%. Oznacza to, że opad taki spodziewany jest raz na 200 lat. W analizowanym okresie 1981-2015 opad
taki pojawił się jednokrotnie (98 mm w roku 1992). Obserwowane, maksymalne roczne opady atmosferyczne w okresie
1981-2015 potwierdzają poprawność krzywej prawdopodobieństwa.
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Rysunek 14. Roczna suma opadów oraz sumy w lutym i maju w Olsztynie w okresie 1981-2015

Rysunek 15. Opad maksymalny (dobowy, 2-dniowy i 5-dniowy) w Olsztynie w okresie 1981-2015

Rysunek 16. Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnego opadu dobowego (mm) (metoda Gumbella) dla zadanych
wartości P[%] na podstawie danych z okresu 1951-2016.
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Susze atmosferyczne
Zmianę reżimu opadowego w rejonie Olsztyna, mimo iż statystycznie nieistotne, potwierdzają trendy wskaźników
częstotliwości oraz długości występowania susz atmosferycznych, wskazując, że pomimo wzrostu sumy rocznej opadu,
długość okresów bezdeszczowych nieznacznie wzrasta, a w przypadku okresów bezopadowych trwających dłużej niż 3 dni
wyraźnie rośnie. Potwierdza to, że opady w ostatnich dziesięcioleciach stawały się coraz bardziej intensywne, a trendy
opadu oraz okresów bezopadowych i susz wskazują, iż tendencja ta będzie się utrzymywać.

Rysunek 17. Okresy bez opadów w Olsztynie w okresie 1981-2015
W Olsztynie obserwuje się susze atmosferyczne występujące od kwietnia do września. Susze wczesną wiosną (kwiecień) i
późnym latem (wrzesień) występują sporadycznie i trwają krótko - w analizowanym okresie 1981-2015 wystąpiły 4 susze w
kwietniu oraz 3 we wrześniu trwające maksymalnie 5 dni. W maju i czerwcu liczba dni z suszą w analizowanym okresie
ulegała podwojeniu każdego miesiąca (8 susz w maju i 16 w czerwcu w analizowanym wieloleciu trwających przeciętnie 4,5
dnia). W okresie letnim lipiec-sierpień susze atmosferyczne w Olsztynie występowały już niemal corocznie i trwały od 3 do
23 dni (przy średnim czasie trwania wynoszącym 7,5 dnia). Łączna liczba dni z suszą w analizowanym 35-leciu w lipcu i
sierpniu była niemal identyczna i wynosiła odpowiednio 164 i 163 dni. Warto podkreślić nieistotny statystycznie aczkolwiek
rosnący trend liczby dni z suszą atmosferyczną w lipcu.

Rysunek 18. Występowanie susz atmosferycznych w Olsztynie w okresie 1981-2015

Stany wód w rzekach
Opad atmosferyczny ma bezpośredni wpływ na wielkość spływu powierzchniowego i tym samym na zasilanie koryt
rzecznych oraz inne elementy bilansu wodnego zlewni na terenie miasta. W celu oceny zmian w charakterze spływu
powierzchniowego i zasilania koryt rzecznych przeprowadzona została analiza wartości wskaźnika standaryzowanego
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odpływu SRI (ang. Standarised Runoff Index). Wskaźnik ten jest miarą normalizowanej funkcji prawdopodobieństwa
wystąpienia odpływu w analizowanych przedziałach czasu (np. w okresach jednomiesięcznych dla SRI-1, trzymiesięcznych
dla SRI-3 itd.) w tym wieloletniego okresu. Dodatnie wartości SRI oznaczają okresy wilgotne, ujemne – okresy suche. Dla
oceny przyjęto następującą interpretację wartości prezentowanego indeksu SRI: Susza ekstremalna (≤ -2), Susza silna (od 1,99 do -1,50), Susza umiarkowana (od -1,49 do -0,5), Warunki przeciętne (od -0,49 do 0,49), Umiarkowanie wilgotno (od
0,5 do 1,49), Bardzo wilgotno (od 1,50 do 1,99), Ekstremalnie wilgotno (≥ 2).
Najbliższy przekrój wodowskazowy, którego zlewnia obejmuje miasto Olsztyn, dla którego wyznaczono wskaźnik
standaryzowanego odpływu to przekrój Smolajny na rzece Łynie.

Rysunek 19. SRI (wskaźnik standaryzowanego odpływu) dla przekroju wodowskazowego Smolajny na rzece Łynie na
podstawie danych z okresu 1981-2015

Rysunek 20. Liczba okresów wilgotnych i susz w poszczególnych latach na podstawie wskaźnika SRI1 (1 oznacza analizy
miesięczne) w okresie 1981-2015
Na podstawie wartości SRI uznać można, że pomimo niewielkiego rosnącego trendu sumy rocznej oraz intensywności
opadów atmosferycznych liczba okresów suchych wzrasta i zwiększa się ich intensywność. Jednocześnie maleje liczba
okresów wilgotnych.
Zgodnie z danymi Map Ryzyka Powodziowego oraz Zagrożenia Powodziowego opracowanych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w roku 2013 i zweryfikowanych w roku 2014, na terenie miasta nie
występuje zagrożenie powodziowe. Miasto jest jednak narażone na powodzie będące efektem nawalnych opadów
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atmosferycznych, tzw. nagłe powodzie (ang. flash floods). Zgodnie z analizami wykonanymi w ramach projektu KLIMAT
(„Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” 2012) Olsztyn wskazany jest jako jedno z miast „z
częstymi nagłymi powodziami”. W okresie 1971-2013 odnotowano 7 nagłych powodzi na terenie miasta. Zarówno w
przypadku całej Polski, jak i miasta Olsztyn liczba zjawisk powodziowych wzrasta. Poniżej przedstawiono liczbę zjawisk
nagłych powodzi w Polsce oraz liczbę miejsc, w których te powodzie wystąpiły w latach 1971-2010, a także zjawiska
odnotowane na terenie miasta Olsztyna.
Tabela 1. Zjawiska nagłej powodzi w Olsztynie w okresie 1971-2013
Opad
Data
Rzeka Miejsce
[mm] Minuty Uwagi
04.06.1976 Łyna
Olsztyn (m. i
15
5
gmina)
15.06.2007 Łyna
Olsztyn
36,7
1440 Potężna ulewa z gradem wielkości kurzych jaj, liczne zalania i
podtopienia, zalane Archiwum Państwowe, odcięcie osiedli od
centrum miasta.
25.06.2009 Łyna
Olsztyn
41,6
1440 Ulewa w nocy. Zalane ulice (wyłączone z ruchu), podwórka,
samochody.
08.07.2009 Łyna
Olsztyn
16
60
Deszcze i burze w całej okolicy. Zalane ulice.
01.07.2012 Łyna
Olsztyn
10,2
150
Kilka burz; zalane ulice.
06.07.2012 Łyna
Olsztyn
18,4
60
Oberwanie chmury. Zalane ulice, zablokowane samochody,
zalane pomieszczenia szpitala.
02.07.2013 Łyna
Olsztyn
4,6
60
Burza; zalane ulice.

Rysunek 21. Liczba zjawisk nagłych powodzi oraz miejsc wystąpień w Polsce w latach 1971-2010

Okresy niżówkowe (rzeki)
Niżówka to okres, w którym przepływy są nie wyższe od założonej wartości progowej przepływu, zwanego również
przepływem granicznym. Stosując kryterium gospodarcze wartość przepływu granicznego przyjmuje się na poziomie Q70%
(70% oznacza prawdopodobieństwo przewyższenia, odczytane z krzywej czasów przewyższenia przepływów, wyznaczonej
dla analizowanego okresu).
Niżówki są również wskaźnikiem wyznaczania susz hydrologicznych. Wartości niedoborów i przypisane im
prawdopodobieństwa nieosiągnięcia oraz czasy trwania wyrażone w dniach odpowiadają następującym warunkom:
 niżówka krótkotrwała – niżówka o prawdopodobieństwie nieosiągnięcia niedoboru nie wyższym niż 50% oraz o czasie
trwania do 30 dni,
 niżówka długotrwała – niżówka o prawdopodobieństwie nieosiągnięcia niedoboru nie wyższym niż 80% oraz czasie
trwania do 90 dni,
 susza hydrologiczna umiarkowana – niżówka o prawdopodobieństwie nieosiągnięcia niedoboru nie wyższym niż 90%
oraz czasie trwania do 120 dni,
 susza hydrologiczna silna – niżówka o prawdopodobieństwie nieosiągnięcia niedoboru nie wyższym niż 95% oraz czasie
trwania do 180 dni,
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susza hydrologiczna ekstremalna – niżówka o prawdopodobieństwie nieosiągnięcia niedoboru wyższym od 95% oraz
czasie trwania dłuższym niż 180 dni.
Dla miasta Olsztyn analizę okresów niżówkowych przeprowadzono na podstawie danych z dwóch wodowskazów:
 wodowskaz Olsztyn-Kortowo na rzece Łynie, znajdujący się w południowej części miasta poniżej ujścia Kortówki do
rzeki Łyny
 wodowskaz Smolajny na rzece Łynie, znajdujący się poza granicami miasta (w odległości około 22 km od granic
miasta), poniżej ujścia rzeki Kirsna.
Analiza zmian przepływów charakterystycznych średnich niskich SNQ i średnich ze średnich SSQ określonych wskazuje na
istotny trend malejący. W wieloleciu 1981 – 2015 zidentyfikowano łącznie 73 i 76 niżówek odpowiednio dla wodowskazów
Olsztyn-Kortowo i Smolajny. W obu przypadkach znacznie przeważają niżówki letnie, których odnotowano 48 dla
wodowskazu Olsztyn-Kortowo i 55 dla wodowskazu Smolajny. Najwięcej niżówek trwało ponad 30 dni (34 – Smolajny i 35 –
Olsztyn-Kortowo), zaś najmniej było takich które trwały do 10 dni (9 niżówek) w przypadku zlewni zamkniętej
wodowskazem Olsztyn-Kortowo i od 21 do 30 dni (4 niżówki) dla zlewni obejmującej całe miasto i zamkniętej
wodowskazem Smolajny. Maksymalny deficyt w analizowanym wieloleciu wystąpił w 2015 roku i wynosił blisko 15,5 mln m 3
dla zlewni zamkniętej wodowskazem Olsztyn-Kortowo (przy średnim deficycie dobowym 88,5 tys. m3) oraz 56,9 mln m3 dla
zlewni zamkniętej wodowskazem Smolajny (przy średnim deficycie dobowym 317,9 tys. m3).

Rysunek 22. Zmiana SNQ i SSQ w przekroju wodowskazowym Olsztyn-Kortowo i Smolajny na rzece Łynie w wieloleciu 19812015
Analiza deficytów w podziale na długość trwania niżówek pokazuje, że największy deficyt występuje w przypadku niżówek
trwających powyżej 30 dni i wynosi on 141,1 i 558,2 mln m3 odpowiednio dla wodowskazów Olsztyn-Kortowo i Smolajny.
Na uwagę zasługują niewielkie zmiany w liczbie niżówek w ciągu roku oraz rosnący trend czasu ich trwania (sumarycznego i
średniego). Przeprowadzona analiza pokazuje, że przeważają niżówki krótkotrwałe (64% - Olsztyn-Kortowo i 67% Smolajny). Zauważalny trend rosnący sumarycznego niedoboru wody (deficyt niżówki) na posterunku wodowskazowym w
obu analizowanych przekrojach wodowskazowych wskazuje na występowanie susz hydrologicznych. Na rzece Łynie
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przeważają susze umiarkowane - stanowią one 75 i 81% wszystkich okresów susz zidentyfikowanych w przekrojach OlsztynKortowo i Smolajny. Należy podkreślić, że susze hydrologiczne ekstremalne nie wystąpiły w całym analizowanym wieloleciu.

Rysunek 23. Liczba niżówek i sumaryczny czas trwania niżówki w poszczególnych latach w wieloleciu 1981-2015 (rzeka Łyna,
posterunek wodowskazowy Olsztyn-Kortowo i Smolajny)
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Rysunek 24. Sumaryczny niedobór wody (deficyt niżówki) na tle średniego czasu trwania niżówek w latach 1982-2015 (rzeka
Łyna, posterunek wodowskazowy Olsztyn-Kortowo i Smolajny)

Pokrywa śnieżna
Niezwykle istotnym wskaźnikiem klimatycznym mogącym wpływać na funkcjonowanie miasta jest występowanie i grubość
pokrywy śnieżnej. Intensywne opady śniegu stwarzają zagrożenie dla wielu dziedzin gospodarki, w tym przede wszystkim
powodują utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej i transportu, prowadząc do nieprzejezdności dróg.
Analizie poddane zostały takie charakterystyki jak: liczba dni z pokrywą śnieżną, czyli warstwą śniegu o grubości
powyżej 1 cm pokrywającą ponad połowę powierzchni oraz początek i koniec okresu występowania pokrywy
śnieżnej, czyli data wystąpienia pierwszego i ostatniego dnia z pokrywą w sezonie od X do V na stacji
synoptycznej w Olsztynie.
Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w Olsztynie w okresie 1981-2015 wynosiła ok. 69 dni. Najwięcej dni
ze śniegiem zanotowano w 2006 i 1996 roku - odpowiednio 120 i 116 dni. Można zaobserwować niewielki,
malejący trend liczby dni z pokrywą. Pokrywa śnieżna pojawiała się najwcześniej w październiku, natomiast
zanikała najpóźniej w kwietniu. Skrajne daty w Olsztynie to: 12.10 i 25.04.
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Rysunek 25. Dni z pokrywą śnieżną oraz grubość pokrywy w Olsztynie w okresie 1981-2015

Warunki anemometryczne i burze
Silne burze, często połączone z porywistym wiatrem i intensywnymi opadami mogą powodować znaczne straty i zagrożenia.
Wyładowania atmosferyczne mogą powodować pożary, uszkodzenia drzew, budynków, duże utrudnienia komunikacyjne,
uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych a w skrajnych przypadkach również powodować uszczerbek
na zdrowiu i śmierć.
Obserwowany dla Olsztyna rosnący i bardzo istotny statystycznie trend występowania burz w analizowanym wieloleciu
(poziom istotności 0,001), szczególnie w lipcu, wskazuje, że to zjawisko ekstremalne może stanowić poważny problem
związany ze zmianami klimatu. Średnia roczna liczba dni z burzą w Olsztynie w analizowanym wieloleciu wynosiła 23 dni
(wahania od 13 do 36 dni). Wyniki obserwacji pokazują, że w Olsztynie burze mogą występować przez cały rok, a w
okresach zimowych zjawisko to występowało incydentalnie (przeciętnie 1-3 przypadki miesiącu). W wieloleciu 1981-2014
nie było roku bez burzy w okresie czerwiec-lipiec, przy średniej 5-6 zjawisk w miesiącu (maksymalnie 9-14, głównie w lipcu i
sierpniu).

Rysunek 26. Liczba dni z burzą w Olsztynie w okresie 1981-2014 (2015 – brak danych)
Co ciekawe, analizy dla lat, gdy prowadzono pomiary prędkości wiatru (1993-2015) pokazują trend malejący dla wskaźników
maksymalnych porywów (przekraczających 17 m/s), zarówno liczby dni (trend istotny statystycznie, poziom istotności 0,1)
jak i prędkości wiatru (trend nieistotny statystycznie).
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Rysunek 27. Porywy wiatru w Olsztynie w okresie 1981-2015
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2 Klimat przyszły
Klimat przyszły określono na podstawie opracowanych scenariuszy klimatycznych dla dwóch horyzontów czasowych:
Horyzont 2030 (obliczony jako średnia z 10 lat 2026-2035) oraz Horyzont 2050 (obliczony jako średnia z 10 lat 2046-2055).
Dla warunków określenia zmian w horyzontach czasowych przyjęto wartości dla klimatu bieżącego dla Horyzontu 2010
(obliczonego jako średnia z 10 lat 2006-2015).
Warunki przyszłego klimatu odtworzono w oparciu o wyniki symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu EuroCORDEX, przy zastosowaniu najnowszych dostępnych projekcji klimatycznych wg. 5 Raportu Oceny Międzyrządowego
Panelu ds. Zmian Klimatu (AR5 IPCC) z roku 2013. Wykorzystano wyniki dostępnych realizacji symulacji regionalnych modeli
klimatu (RCM – ang. Regional Climate Model) dla obszaru obejmującego całą Europę. W analizach wykorzystano również
symulacje pochodzące z globalnego modelu klimatu (GCM – ang. Global Climate Model) jako warunki brzegowe dla modeli
RCM.
Celem uchwycenia niepewności wyników modelowania, wynikającej z różnych możliwych ścieżek rozwoju gospodarczego i
związanego z nim tempa wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze, analizy przeprowadzono dla dwóch
scenariuszy: RCP (RCP – ang. Representative Concentration Pathway), opisanych akronimami RCP4.5 oraz RCP8.5.
Umiarkowany scenariusz RCP4.5 zakłada dalszy wzrost stężeń CO2, odpowiednio do 540 ppm w r. 2100 oraz osiągnięcie
wymuszenia radiacyjnego na poziomie 4.5 W/m2, zaś scenariusz ekstrapolacyjny RCP8.5 odpowiada wzrostowi stężeń CO2
do 940 ppm w r. 2100 i ciągły wzrost wymuszenia radiacyjnego do poziomu 8.5 W/m2.

Zmiany bezwzględne
W poniższej tabeli przedstawiono zmiany bezwzględne poszczególnych wskaźników klimatycznych, jakie uzyskano dla
dwóch horyzontów czasowych 2030 (okres 2026-2035) oraz 2050 (okres 2046-2055) w stosunku do roku bazowego 2010
(okresu 2006-2015) dla dwóch analizowanych scenariuszy RCP4.5 i RCP9.5.
Tabela 3. Zmiany bezwzględne rozważanych wskaźników dla horyzontu czasowego 2030 i 2050 w stosunku do roku
bazowego 2010 dla scenariuszy klimatycznych RCP4.5 i RCP8.5 dla Olsztyna
Scenariusz RCP4.5
Scenariusz RCP8.5
Zagrożenie Wskaźnik
Jedn. Wartość
Zmiana
Wartość
Zmiana
2010
2030
2050
2010
2030
2050
Percentyl 98 % temperatury
Upały
[oC]
29.2
0.56
0.70
29.1
0.21
0.91
maksymalnej dobowej w roku
Liczba dni z temperaturą maksymalną
Upały
[dni]
7.7
2.39
2.39
7.1
1.23
3.54
powyżej 30oC w roku
Liczba okresów o długości
Upały
przynajmniej 3 dni z temperaturą
[-]
1.4
0.38
0.52
1.3
0.13
0.67
maksymalną powyżej 30oC w roku
Czas trwania okresów o długości
Upały
przynajmniej 3 dni z temperaturą
[dni]
4.1
0.21
0.27
4.3
-0.08
0.14
maksymalną powyżej 30oC w roku
Liczba dni z temperaturą maksymalną
Upały
[dni]
35.7
4.64
5.57
35.6
2.31
9.93
powyżej 25oC w roku
Liczba okresów o długości
Upały
przynajmniej 5 dni z temperaturą
[-]
4.5
0.29
0.37
4.4
0.22
0.87
maksymalną > 25 st. C w roku
Czas trwania okresów o długości
Upały
przynajmniej 5 dni z temperaturą
[dni]
7.8
0.38
0.57
8.0
-0.04
0.52
maksymalną powyżej 25oC w roku
Liczba dni z temperaturą minimalną
Upały
[dni]
1.9
1.48
1.34
2.3
0.52
1.47
powyżej 20oC w roku
Percentyl 2 % temperatury minimalnej
Chłody
[oC]
-13.3
1.13
2.05
-13.5
1.18
2.64
dobowej w roku
Liczba dni z temperaturą maksymalną
Chłody
[dni]
39.4
-4.48
-8.65
39.4
-4.10
-10.74
poniżej 0oC w roku
Liczba dni z temperaturą minimalną <
Chłody
[dni]
18.7
-2.45
-4.68
18.8
-2.58
-4.64
-10 st. C w roku
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Zagrożenie

Chłody

Chłody
Przymrozki
Przymrozki

Przymrozki
Przymrozki
Średnie
termiczne
Średnie
termiczne
Średnie
termiczne
Średnie
termiczne
Susze
Susze
Średnie
opadowe
Opad
Opad
Opad
Opad
Gołoledź

Wskaźnik
Liczba okresów o długości
przynajmniej 3 dni z temperaturą
minimalną poniżej -10oC w roku
Czas trwania okresów o długości
przynajmniej 3 dni z temperaturą
minimalną poniżej -10oC w roku
Liczba dni z temperaturą minimalną
poniżej 0oC w roku
Liczba okresów o długości
przynajmniej 5 dni z temperaturą
minimalną poniżej 0oC w roku
Czas trwania okresów o długości
przynajmniej 5 dni z temperaturą
minimalną poniżej 0oC w roku
Liczba dni z przejściem temperatury
przez 0 st. C w roku
Stopniodni dla temperatury
średniodobowej poniżej 17oC w roku
Stopniodni dla temperatury
średniodobowej powyżej 27oC w roku
Liczba dni z temperaturą
średniodobową powyżej 10oC w roku
Wartość temperatury średniorocznej
Najdłuższy okres bez opadu (opad
poniżej 1mm/dobę) w roku
Liczba okresów bez opadu dłuższych
od 5 dni w roku
Suma roczna opadu
Liczba dni z opadem powyżej 1
mm/dobę w roku
Liczba okresów z opadem powyżej 1
mm/dobę dłuższych od 5 dni w roku
Liczba dni z opadem powyżej 10
mm/dobę w roku
Liczba dni z opadem powyżej 20
mm/dobę w roku
Liczba dni z opadem przy temperaturą
w granicach -5 do 2.5oC

Jedn.

Scenariusz RCP4.5
Wartość
Zmiana
2010
2030
2050

Scenariusz RCP8.5
Wartość
Zmiana
2010
2030
2050

[-]

3.0

-0.35

-0.74

3.2

-0.57

-1.31

[dni]

5.6

0.06

-0.36

5.4

-0.03

0.22

[dni]

98.6

-8.82

-15.65

98.6

-9.38

-25.02

[-]

7.9

-0.39

-0.62

8.2

-0.64

-1.62

[dni]

12.5

-0.13

-1.06

11.6

0.11

-0.72

[dni]

59.4

-4.43

-7.05

60.4

-5.45

-14.40

3401.0 -147.66

-396.98

[-]

3401.2 -133.61 -257.40

[-]

0.6

3.02

2.01

0.6

3.73

3.49

[dni]

162.0

1.98

7.42

162.0

5.12

14.09

[oC]

8.2

0.46

0.84

8.2

0.49

1.30

[dni]

20.1

0.10

-0.68

21.0

-0.82

-1.30

[-]

28.6

-0.17

-0.04

28.6

-0.09

-0.18

[mm]

640.7

34.50

40.18

638.2

32.21

60.79

[dni]

108.0

1.68

2.49

107.4

2.42

3.95

[-]

18.3

0.12

0.19

18.1

0.19

0.59

[dni]

15.0

0.72

1.30

15.0

1.36

2.60

[dni]

3.4

0.78

0.54

3.5

0.46

0.84

[dni]

48.2

0.08

0.10

51.1

-2.54

-6.23

Zmiany względne
Temperatura
Przeprowadzone analizy wskazują, że dla wskaźników charakteryzujących średnie warunki termiczne w mieście, zmiany
względne pomiędzy scenariuszami umiarkowanym RCP4.5 i ekstrapolacyjnym RCP8.5 są niewielkie. Scenariusze pokazują
nieznaczny zmiany dla wszystkich wskaźników z wyjątkiem wskaźnika „Stopniodni dla temperatury średniodobowej > 27 st.
C w roku”, gdzie obserwuje się istotne zmiany dla obu horyzontów 2030 i 2050 i obu scenariuszy. Warto zwrócić uwagę na
niewielkie zmiany pomiędzy okresami 2030 i 2050 i pomiędzy scenariuszami.
Żaden z omówionych wskaźników nie stanowi istotnego i dominującego zagrożenia dla miasta (określają one generalną
tendencję termicznych zmian związanych z prognozowanym rozwojem gospodarczym i związanym z nim tempem wzrostu
zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze).
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Rysunek 28. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących średnie termiczne warunki pomiędzy rokiem
bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2030 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)

Rysunek 29. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących średnie termiczne warunki pomiędzy rokiem
bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2050 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)
Zmiany względne wskaźnika „Stopniodni dla temperatury średniodobowej > 27 st. C w roku” świadczą co prawda o wzroście
temperatur, ale Olsztyn pomimo tak dużych zmian względnych znajduje się w gronie 6 miast (na 44 analizowanych w
ramach projektu MPA) z najniższymi wartościami w kraju (znacznie poniżej średniej i blisko 2-krotnie niższymi niż w
miastach o najwyższych wartościach). Z tego powodu nie zostały one uwzględnione w cenie ryzyka.
Upały
Przeprowadzone analizy wskazują, że dla wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane z występowaniem upałów w
mieście, zmiany względne pomiędzy scenariuszami RCP4.5 i RCP8.5 są niewielkie, z wyjątkiem horyzontu czasowego 2030
dla scenariusza RCP8.5 dla wskaźnik definiującego tzw. noce tropikalne – „Liczba dni z temperaturą minimalną > 20 stC w
roku”. Dla tego wskaźnika obserwuje się największe zmiany. Niemniej jednak prognozowana liczba nocy tropikalnych
(obecnie wynosi ona niespełna 2 dni) nie będzie jednak znacząca i wzrośnie do ok. 3 w roku, będąc jednocześnie ponad 2krotnie niższą niż w wielu rejonach kraju. Warto podkreślić, że prognozowane zmiany względne dla tego wskaźnika są jedne
z najwyższych w kraju. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dla scenariusza skrajnego (RCP8.5) prognozowane wartości są
niemal identyczne.
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Poza tym, prognozuje się istotny wzrost (o blisko ¼) dla wskaźników definiujących fale upałów (zarówno liczbę fal, jak i
liczbę dni z temperaturą wyższą od 30oC).

Rysunek 30. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane z upałami pomiędzy rokiem
bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2030 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)

Rysunek 31. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane z upałami pomiędzy rokiem
bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2050 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)
Na uwagę zasługuje praktyczny brak zmian dla wskaźnika „Percentyl 98% temperatury maksymalnej dobowej w roku”
świadczący o niewielkim jego znaczeniu w ocenie ryzyka pomimo obserwowanej wzrostowej generalnej tendencji zmian
wskaźników związanych z upałami.
W związku z powyższym wskaźniki definiujące fale upałów (wskaźniki „Liczba dni z temperaturą maksymalną > 30 st. C w
roku” oraz „Liczba okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą maksymalną > 30 st. C w roku”), czas okresów
bardzo ciepłych („Czas trwania okresów o długości przynajmniej 5 dni z temperaturą maksymalną > 25 st. C w roku”) w
powiązaniu z nocami tropikalnymi (wskaźnik „Liczba dni z temperaturą minimalną > 20 st. C w roku”) będą decydowały w o
poziomie ryzyka dla zagrożenia upałami. Dlatego też uwzględniono je w ocenie ryzyka.
Chłody i przymrozki
Podobnie jak w przypadku zagrożenia związanego z upałami, ocena zmienności wartości wskaźników dla chłodów wskazuje
na niewielkie różnice pomiędzy scenariuszami RCP4.5 i RCP8.5, szczególnie zauważalny dla horyzontu czasowego 2030. W
tym przypadku jedynym wskaźnikiem, dla którego obserwuje się niewielki wzrost jest czas trwania fal chłodów dla
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scenariusza RCP8.5 (wskaźnik „Czas trwania okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą minimalną < -10 st. C w
roku”). Oznacza to, że pomimo generalnego wzrostu temperatury, dni mroźne (poniżej -10oC) nadal będą stanowiły istotny
czynnik ryzyka, a czas trwania okresów z tak niskimi temperaturami nie ulegnie istotnemu zmniejszeniu.
Dla pozostałych wskaźników prognozuje się niewielkie zmiany rzędu -10% dla horyzontu czasowego 2030 i -20% dla
horyzontu czasowego 2050.

Rysunek 32. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane z chłodami i przymrozkami
pomiędzy rokiem bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2030 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)

Rysunek 33. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane z chłodami i przymrozkami
pomiędzy rokiem bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2050 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)
W związku z powyższym o poziomie ryzyka związanego z zagrożeniem chłodami będą decydowały przede wszystkim
wskaźniki dni mroźnych („Liczba dni z temperaturą minimalną < -10 st. C w roku”) oraz chłodnych („Liczba dni z temperaturą
maksymalną < 0 st. C w roku”) i wskaźnik definiujący fale chłodów („Liczba okresów o długości przynajmniej 3 dni z
temperaturą minimalną < -10 st. C w roku” lub „Czas trwania okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą
minimalną < -10 st. C w roku”)
Opady, susze i gołoledź
W przypadku zagrożenia związanego z opadami, suszami i gołoledzią, ocena zmienności wartości wskaźników dla chłodów
wskazują również na niewielkie różnice pomiędzy scenariuszem RCP4.5 i RCP8.5. Warto podkreślić, że w tym przypadku dla
niektórych wskaźników scenariusz umiarkowany RCP4.5 pokazuje znacznie wyższe zmiany.
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Rysunek 34. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane z opadami i suszami pomiędzy
rokiem bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2030 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)

Rysunek 35. Zmiany względne wartości wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane z opadami i suszami pomiędzy
rokiem bazowym 2010 a horyzontem czasowym 2050 (dane dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5)
Analizy uzyskanych wyników w tej grupie zjawisk pokazują, że prognozowany jest blisko 5% wzrost, szczególnie dla
scenariusza umiarkowanego RCP4.5 w horyzoncie czasowym 2030 sumy (wskaźnik „Suma roczna opadu”) i intensywności
opadów (wskaźniki „Liczba dni z opadem >= 10 mm/d w roku”) oraz 25% wzrost dla deszczy nawalnych (wskaźnik „Liczba
dni z opadem >= 20 mm/d w roku”). Należy podkreślić, że dla horyzontu czasowego 2050 scenariusz ekstrapolacyjny RCP8.5
pokazuje znaczny wzrost intensywności deszczu identyczne zmiany względne (wskaźniki „Liczba dni z opadem >= 20 mm/d
w roku” oraz „Liczba dni z opadem >= 10 mm/d w roku”).
Na uwagę zasługuje brak prognozowanych zmian okresów bezopadowych, w tym tych wywołujących gołoledź dla
scenariusza umiarkowanego RCP4.5 i niewielkie zmiany (rzędu 5-10%) dla scenariusza RCP8.5 niezależnie od horyzontu
czasowego. Oznacza to, że problemy z przymrozkami i możliwością występowania gołoledzi nadal będą istotne.
W związku z powyższym, to wskaźniki wysokości („Suma roczna opadu”) i intensywności opadów (wskaźniki „Liczba dni z
opadem >= 10 mm/d w roku” oraz „Liczba dni z opadem >= 20 mm/d w roku”) decydują o poziomie ryzyka w tej grupie
wskaźników.
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