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ABSTRACT:

Sudden weather events seem to fit in the Polish climate for good. Recent 
meteorological phenomena in the form of storms, tempests and precipi-
tation are the best proofs for this. This is primarily due to the climatic 
changes that make the weather last, even in other parts of the world. In 
this article the author characterizes extreme weather phenomena on the 
territory of Poland in the context of climate change.
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ABSTRAKT:

Gwałtowne zdarzenia pogodowe zdają się wpisywać na dobre w polski 
klimat. Ostatnie zjawiska meteorologiczne w postaci burz, nawałnic oraz 
opadów są tego najlepszym dowodem. To przede wszystkim następstwo 
zmian klimatycznych, które sprawiają, że pogoda stała się bardziej nie-
przewidywalna, zarówno w Europie, jak i w innych zakątkach świata. 
W niniejszym artykule autor charakteryzuje ekstremalne zjawiska pogo-
dowe na terytorium Polski w kontekście zmian klimatycznych.

SŁOWA KLUCZOWE:

zjawiska ekstremalne, ekstremalne zjawiska pogodowe, ekologia

WSTĘP

Człowiek w XXI wieku niemalże każdego dnia jest narażony na wiele róż-
nych zagrożeń, wśród których pojawiają się zjawiska wynikające ze zmian 
klimatu. zmiany klimatu są tematem trudnym i kontrowersyjnym, wy-
magającym podejścia interdyscyplinarnego. Wielość danych licznych in-
stytucji zajmujących się powyższym problemem jednoznacznie pokazuje, 
że ewolucja klimatu to zjawisko zupełnie normalne i że jest to proces za-
chodzący od milionów lat. Na ziemi następowało po sobie wiele okre-
sów o zróżnicowanych średnich temperaturach − epoki lodowcowe oraz 
dni znacznie cieplejsze niż dziś. Obecnie nasza cywilizacja żyje w okresie 
interglacjalnym (klimat umiarkowany), zwanym „holocenem”, który trwa 
już ok. 11,5 tys. lat1. Niemniej jednak w przeciągu ostatnich dwóch wie-
ków zmiany klimatu postępują znacznie szybciej niż kiedykolwiek wcze-
śniej. Powołując się na dane amerykańskiej agencji rządowej NOAA2, 
można stwierdzić, że temperatura ziemi od początku XX wieku podniosła 
się o około 0,75°C, a do połowy bieżącego stulecia może wzrosnąć o dalsze 
1,5–4°C. Wówczas będzie to najwyższy wzrost temperatury od ostatniej 
epoki lodowcowej.

1  A. Jania, z. zwoliński, Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfo-
logiczne w Polsce, „Landform Analysis”, 2011, vol. 15, s. 5.

2  NOAA − National Oceanic and Atmospheric Administration; amerykańska agencja rzą-
dowa zajmująca się prognozą pogody, ostrzeżeniami sztormowymi oraz przed innymi 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
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Wyk. 1. Temperatury powierzchni globu 1880 r.−2017 r.

Źródło: R. Lindsey, L. Dahlman, Climate Change. Global Temperature, online: https://
www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-tempe-
rature (dostęp: 28.12.2017).

W tym miejscu należałoby postawić pytanie, co jest przyczyną takich 
anomalii, a także co będzie ich skutkiem. zdaniem A. Urbanka: „(…) 
tak gwałtowne zmiany klimatu są ceną, jaką trzeba zapłacić za rozwój 
cywilizacji”3. Szczególnie widoczne są skutki nasilającego się „efektu cie-
plarnianego”, powodującego zmiany klimatyczne oraz nieprzewidywalne 
anomalie pogodowe. znaczne obszary ziemi coraz częściej nawiedzają 
klęski żywiołowe, takie jak powodzie, huragany i susze. zanieczyszcze-
nie środowiska osiąga poziom alarmowy. Okazuje się więc, że poważ-
nym niebezpieczeństwem dla ludzkiej egzystencji na ziemi jest brak 
należytego szacunku dla przyrody. Przejawia się on przede wszystkim 
w rabunkowej eksploatacji bogactw naturalnych oraz w katastrofalnym 
pogorszeniu się warunków życia, które spowodowane są między innymi 
dewastacją środowiska. Kryzys ekologiczny jest niewątpliwie ceną, którą 
trzeba płacić za rozwój cywilizacji, oby nie była to cywilizacja śmierci 
i końca gatunku ludzkiego4. zrozumienie konsekwencji zachodzących 

3  A. Urbanek, Bezpieczeństwo a środowisko w perspektywie historycznej – antropologicz-
ne uwarunkowania współczesnego kryzysu ekologicznego, [w:] Wybrane problemy bez-
pieczeństwa. Ekologiczny, personalny i społeczno-kulturowy kontekst bezpieczeństwa, 
A. Urbanek, D. zbroszczyk (red.), Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2016.

4  Ibidem, s. 17.
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ostatnio przemian wymaga precyzyjnego zbadania i zdefiniowania przy-
czyn i skutków zmian klimatu. Są nimi niewątpliwie działania człowie-
ka i ich konsekwencje, czyli zjawiska fizyczne, które wywołują zmiany 
w atmosferze będące skutkiem tych zabiegów. Duże grono naukowców 
twierdzi, że zmiany klimatu nie są związane z naturalnymi procesami, 
ale właśnie z mechanizmami o podłożu antropogenicznym (spowodowa-
ne działalnością człowieka)5. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie 
uwagi na wybrane ekstremalne zjawiska pogodowe, które pojawiają się 
w Polsce coraz częściej i których genezy doszukuje się właśnie w zmia-
nach klimatu.

EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE W POLSCE

Słownikowa definicja klimatu podaje, że jest on kształtowany przez wza-
jemne oddziaływanie powierzchni ziemi i jej atmosfery, które ogrzewane 
są przez promieniowanie słoneczne o zmiennym natężeniu6. Podstawo-
wymi, naturalnymi czynnikami wpływającymi na klimat ziemi są: ak-
tywność słoneczna, układ kontynentów, grubość pokrywy śnieżnej i lodo-
wej, aktywność wulkaniczna, stężenie aerozoli w atmosferze oraz emisja 
gazów cieplarnianych. Analizując występowanie ekstremalnych zjawisk 
pogodowych dla obszaru Polski, można zauważyć zróżnicowanie prze-
strzenne ich natężenia, częstości i kierunków. Wynikają one z odmien-
ności warunków środowiskowych w różnych regionach fizyczno-geogra-
ficznych. Globalne ocieplenie powoduje podwyższanie się poziomu wód, 
m.in. w Bałtyku. Aktualne prognozy jednoznacznie wskazują na to, że 
jeśli do końca XXI wieku wzrost temperatury nie zostanie zahamowany, 
to wysokość wód w Morzu Bałtyckim może wzrosnąć nawet o metr. Jeśli 
pomiary okażą się trafnie ustalone, wówczas będzie to oznaczać znaczą-
ce zagrożenie m.in. dla Gdańska. Na potrzeby niniejszego artykułu autor 
dokonał analizy postawionego problemu pod kątem dwóch najczęstszych 
zjawisk pogodowych występujących na terenie Polski: powodzi i silnych 
wiatrów.

POWODZIE

Termin „powódź” definiuje się, wykorzystując pojęcie „wezbranie”, które 
oznacza wyraźny wzrost stanów (a zatem i natężenia przepływu) wody 
5  Ibidem.
6  Definicja „klimat”, online: https://sjp.pwn.pl/slowniki/klimat.html (dostęp: 28.12.2017).
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w ciekach i jeziorach. Jest to spowodowane zwiększonym zasilaniem lub 
incydentalnym podpiętrzeniem zwierciadła wody, wywołanym szczegól-
nymi zjawiskami naturalnymi7. zjawisko powodzi jest przypadkiem wez-
brania, które przynosi straty w wymiarze gospodarczym i społecznym. 
Oba zdefiniowane procesy występują w przyrodzie z różnych przyczyn. 
Geneza powstawania wezbrań determinuje okres występowania, lokaliza-
cję i zasięg terytorialny tego zjawiska. Ich poszczególne typy przebiegają 
w odmienny sposób8. ze względu na powody powstawania powodzi w na-
uce wyróżnia się cztery typy wezbrań: opadowe, roztopowe, zimowe oraz 
sztormowe9. z kolei na potrzeby oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń po-
wodziowych i systemu zarządzania kryzysowego wyróżnia się następujące 
przyczyny i typy powodzi10:

 – powódź rzeczną (opadowa, roztopowa, zatorowa) – powódź związaną 
z wezbraniem powodziowym wód rzecznych, strumieni, kanałów, gór-
skich potoków, jezior,
 – powódź opadową – powódź związaną z zalaniem terenu wodami po-
chodzącymi bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu,
 – powódź od wód gruntowych – powódź związaną z zalaniem terenu na 
skutek podniesienia się poziomu wód powyżej poziomu gruntu,
 – powódź od wód morskich – powódź związaną z zalaniem obszarów wo-
dami morskimi, zalaniem obszarów w ujściowych odcinkach rzek lub je-
zior przybrzeżnych,
 – powódź od urządzeń wodno-kanalizacyjnych – powódź związaną z za-
laniem terenu przez wody pochodzące z infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej lub na skutek awarii tej infrastruktury,
 – inne powodzie – powodzie wywołane spływem powierzchniowym oraz 
powodzie o nieznanej genezie.

7  Definicja i rodzaje powodzi, online: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=-
com_content&view=article&id=1047:definicja-i-rodzaje-powodzi&catid=103&Ite-
mid=252&lang=pl (dostęp: 28.12.2017).

8  Ibidem.
9  A. Urbanek, M. zaorski, Ekstremalne zjawiska pogodowe we współczesnej przestrzeni 

bezpieczeństwa, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Rozważania o przestrzeni bez-
pieczeństwa, A. Urbanek (red.), Akademia Pomorska, Słupsk 2014, s. 94.

10  Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeń-
stwa narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013, s. 17.



84 • GRzEGORz DIEMIENTIEW

Tab. 1. Okresy występowania poszczególnych rodzajów powodzi.

Źródło: online: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie_old/index.php?option=-
com_content&view=article&id=1047:definicja-i-rodzaje-powodzi&catid=103&Ite-
mid=252&lang=pl (dostęp: 28.12.2017).

zagrożenia powodziowe z roku na rok stają się coraz bardziej prawdo-
podobne, ponieważ specjaliści przewidują, że gwałtowne opady będą po-
jawiać się w Polsce częściej niż w ostatnich latach. Co więcej, ulewy będą 
przybierały charakter nagły i gwałtowny. Jednak nie każde wezbranie wód 
wywołuje powódź − dzieje się tak jedynie po przekroczeniu linii brzego-
wej, w momencie, gdy woda wylewa się ze zwartego koryta i zalewa tereny 
nadrzeczne, powodując straty gospodarcze. Występowanie powodzi nie 
wykazuje regularności. Ekstremalne wezbrania są na ogół konsekwencją 
szczególnie niekorzystnego układu warunków meteorologicznych i towa-
rzyszącego temu niekorzystnego układu stosunków retencyjnych dorze-
cza. Komitet Gospodarki Wodnej PAN oszacował, że wezbrania przyno-
szące szkody powodziowe zdarzają się w Polsce przeciętnie co 3–3,5 roku11. 

11  online:http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie_old/index.php?option=-
com_content&view=article&id=1047:definicja-i-rodzaje-powodzi&catid=103&Ite-
mid=252&lang=pl (dostęp: 28.12.2017).
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Ryzyko wystąpienia powodzi w Polsce jest zatem bardzo duże. zgodnie 
z oceną Rządowego Centrum Bezpieczeństwa12:

 – do najbardziej zagrożonych powodziami opadowymi należą obszary 
województw południowych: małopolskiego, podkarpackiego, śląskie-
go, opolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego, zarówno w dorzeczu 
Odry, jak i Wisły;
 – w przypadku śnieżnej zimy w okresie roztopowym zagrożone są obszary 
środkowej i dolnej Odry oraz środkowej i dolnej Wisły, a także rzek ni-
zinnych dopływów Odry (Barycz, Warta, Noteć) i nizinnych dopływów 
Wisły (Bug, Narew, Bzura, Drwęca) oraz rzek bezpośrednio uchodzą-
cych do Bałtyku;
 – najgroźniejsze powodzie zatorowe występują na większych rzekach ni-
zinnych w miejscach tworzenia się zatorów, głównie w województwie 
mazowieckim, zachodniopomorskim i pomorskim;
 – natomiast powodziami sztormowymi zagrożone są obszary w rejonach 
ujściowych odcinków rzek będących dopływami Bałtyku, strefa przy-
brzeżna oraz Żuławy Wiślane.

Powódź to w Polsce jedno z najczęściej występujących zagrożeń natu-
ralnych, będące zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, 
często gwałtownym, występującym nieregularnie. Stopień ryzyka powo-
dziowego na terenie Polski jest zróżnicowany. Determinuje go głównie gę-
stość zaludnienia, sposób użytkowania dolin rzecznych i terenów zalewo-
wych, infrastruktura techniczna, komunikacyjna itp.

Tab. 2. Największe powodzie w Polsce w XX i XXI wieku.

Rok Charakterystyka Powodzi Skutki
1903 Rodzaj opadowa Powódź swym zasięgiem ogarnęła znaczną 

część polskich ziem. Woda przerwała wały 
i zalała obszar około 3000 km2. Powódź 
szczególnie dotknęła Kraków i Wrocław. 

58 wsi i miast znalazło się pod wodą, 
a ponad 15 000 gospodarstw uległo znisz-
czeniu. Straty szacuje się na 30 milionów 
ówczesnych koron. Na skutek kataklizmu 
rozpoczęto budowę infrastruktury prze-

ciwpowodziowej oraz zainicjowano regu-
lację rzek.

Miejsce dorzecze Odry, So-
ły,Wisły Skawy, Ruda-

wy, Raby i Dunajca
Przyczy-

ny
Intensywne opady 
trwały przez ponad 
tydzień i często były 
to ulewy albo gwał-

towne nawałnice.

12  Ibidem, s. 17–18.
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Rok Charakterystyka Powodzi Skutki
1934 Rodzaj opadowa Wylew Dunajca, Raby i Wisły spowodo-

wał śmierć 55 osób. zniszczeniu uległo 
22 059 budynków, 167 km dróg i zostało 
zerwanych 78 mostów. został zalany ob-
szar o powierzchni prawie 1,3 tys. km2 
terenu. Wtedy też odnotowano polski 

rekord opadów – w ciągu jednej doby na 
Hali Gąsienicowej spadło 255 mm desz-
czu. Po katastrofie wybudowane zostały 
zbiorniki retencyjne na Sole i Dunajcu. 
Szkody oceniono na 60 300 tys. złotych.

Miejsce dorzecze Dunajca, 
Raby i Wisły

Przyczy-
ny

Powódź zaczęła się od 
intensywnych opa-

dów deszczu (dobowo 
ponad 50 mm) w do-
rzeczu górnej Wisły 

w dniach 13−17 lipca 
1934 roku. Silne opa-
dy zanotowano w do-
rzeczach Raby, Skawy 
i Wisłoki, a w szcze-
gólności Dunajca.

1970 Rodzaj roztopowa, opadowa zostały przerwane wały m.in. w ujściach 
Raby i Dunajca. Szkody wywołane powo-
dzią objęły 156 tys. ha zalanych użytków 
rolnych. Ponadto zostało uszkodzonych 

980 mostów drogowych i kilkaset mostów 
miejskich, a także kilkanaście tysięcy bu-
dynków i dróg. Podczas tego kataklizmu 
utonęło 11 osób, a straty wyliczono na 

1515 mln nowych złotych.

Miejsce roztopowa – północ 
Polski

opadowa – dorzecze 
Wisły

Przyczy-
ny

dwa wielkie wezbra-
nia – pierwsze rozto-
powe na północy kra-

ju, drugie opadowe 
w lipcu.

1976 Rodzaj roztopowa Wezbranie Narwi i Bugu podtopiło 
ok. 15 tys. gospodarstw i ok. 2,8 tys. bu-

dynków, a przerwanie wału powyżej Puł-
tuska doprowadziło do zatopienia części 

miasta.

Miejsce dolny bieg Wisły, 
Narwi i Bugu

Przyczy-
ny

W rejonie Płocka 
utworzył się zator lo-
dowy, który spiętrzył 

wody Wisły. 
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Rok Charakterystyka Powodzi Skutki
1979 Rodzaj Roztopowa Powódź połączona z licznymi podtopie-

niami trwała prawie dwa miesiące. za-
lanych zostało ponad 20 tys. km2 terenu, 
a zniszczenia dotknęły 17 749 budynków 
i 1250 mostów. Ponadto destrukcji uległy 
budowle hydrotechniczne, obwałowania 

i inne elementy infrastruktury. Straty 
powodziowe wyniosły 1995 mln nowych 

złotych.

Miejsce północ Polski

Przyczy-
ny

Na przełomie 1978 
i 1979 roku spadła re-
kordowa ilość śniegu. 
Po takiej zimie rozto-
py wywołały wzrost 

poziomu rzek. zmar-
znięta ziemia nie była 
w stanie przyjąć tak 
wielkich ilości wody. 
Jednocześnie spadły 
obfite deszcze wio-

senne.

1982 Rodzaj zatorowa Przez przerwanie wałów przeciwpowo-
dziowych zostało zalanych 10 346 ha 

gruntów (2% ogólnej powierzchni wo-
jewództwa płockiego), w tym 9 178 ha 
użytków rolnych. Dodatkowo zostało 

zalanych i podtopionych 5 250 budynków 
oraz ponad 2,2 tys. gospodarstw. Istniało 

także realne prawdopodobieństwo, że 
woda uszkodzi rurociąg naftowy „Przy-
jaźń”. zniszczone zostały zapory boczne 
zbiornika Włocławek, 5 przepompowni 

odwadniających zawale, zostały uszkodzo-
ne także drogi, sieci energetyczne i teleko-
munikacyjne. 115 osób doznało obrażeń. 

Łącznie wartość szkód tuż po powodzi 
oszacowano na 5 190,5 mln zł.

Miejsce rejon Płocka, 
Włocławka

Przyczy-
ny

zróżnicowane − do-
prowadziły do niej 
wyjątkowo nieko-
rzystne warunki 
meteorologiczne. 

Najpierw nastąpiła 
odwilż, po której 
w krótkim czasie 

temperatura spadła 
do -20℃. W efekcie 

na zbiorniku we Wło-
cławku utworzył się 

śryż, który całkowicie 
zablokował przepływ 
wody. Powstał olbrzy-
mi zator lodowo- śry-
żowy; spiętrzenie wód 

Wisły przekroczyło 
w tym rejonie maksi-

mum rzeki.
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Rok Charakterystyka Powodzi Skutki
1997 Rodzaj opadowa Niemal cała południowa część kraju zosta-

ła zalana. zginęło 55 osób. Wielka woda 
dokonała znacznych zniszczeń w budyn-
kach i infrastrukturze drogowej, a straty 

materialne szacowane były na 12 mld 
złotych. W wyniku powodzi w mediach 
i przestrzeni publicznej coraz częściej 

mówiono o niebezpieczeństwie budowa-
nia domów na terenach zalewowych oraz 

o szkodliwym wpływie regulacji rzek.

Miejsce dopływy Odry, dorze-
cze Nysy Łużyckiej, 
dorzecze i dopływy 

Wisły

Przyczy-
ny

Przyczyną wezbrania 
były anomalie wyso-
kich lipcowych opa-
dów deszczu, które 

spadły na silnie nasy-
cone wodą podłoże. 
zanotowano opady 
powyżej 200 mm, 

a na części ponad 300 
mm. Ich następstwem 

były wezbrania.

2001 Rodzaj opadowa Wysoki stan wód spowodował awarie bu-
dowli hydrotechnicznych (m.in. przerwa-
nie grodzi budowanego zbiornika Wióry 

na Świślinie i w konsekwencji zalanie 
południowej części Ostrowca Święto-

krzyskiego). Ponadto w wyniku ulewnych 
deszczy zniszczeniu uległ Gdańsk, który 
został w znacznym stopniu zalany. Straty 

po powodzi oszacowano na 4 miliardy 
złotych.

Miejsce dorzecze Wisły

Przyczy-
ny

Jej przyczyną były 
ulewne opady desz-

czu oraz burze. 
W południowej Pol-
sce wysoki stan wód 
utrzymywał się przez 
3 dni, co spowodo-
wało przesiąkanie 

i przerywanie wałów 
na Wiśle. 

2010 Rodzaj opadowa z powodu obfitych opadów woda zalała 
ok. 554 000 ha w 2157 miejscowościach. 
Ewakuowano ponad 30 000 osób. Straty 
poniosło 811 gmin oraz około 1,4 tys. 

przedsiębiorstw. Powódź zniszczyła 18 194 
budynków mieszkalnych oraz ponad 800 

szkół i 160 przedszkoli. Powódź

Miejsce dorzecze Wisły 
i Odry, powódź do-
tknęła 15 z 16 woje-

wództw



• 89EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE W POLSCE…

Rok Charakterystyka Powodzi Skutki
Przyczy-

ny
W wyniku obfitych 

opadów deszczu 
podniósł się poziom 
wody na Wiśle i Od-
rze. W dorzeczu tych 
rzek i na nich samych 

w wielu miejscach 
woda przerwała wały 

lub nastąpiło ich 
przesiąknięcie.

uszkodziła ponad 10 tys. km dróg gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich, 

1 625 mostów, 166 oczyszczalni ścieków 
oraz ponad 210 km sieci wodociągowej, 
50 km sieci energetycznej i 196 km sieci 
telekomunikacyjnej. Straty materialne 
według szacunków MSWiA wyniosły 
ponad 10 mld złotych. Kulminacja fali 
wezbraniowej na Wiśle była największa 
od 160 lat. W kraju odnotowano ponad 

2000 osuwisk.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Urbanek, M. zaorski, Ekstremalne zja-
wiska pogodowe we współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa, [w:] Wybrane problemy 
bezpieczeństwa. Rozważania o przestrzeni bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.), Wydaw-
nictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2014 s. 98–99; online: http://www.imgw.pl (dostęp: 
28.12.2017).

Powódź to zjawisko stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska. Powodzi towarzyszą takie ne-
gatywne zjawiska jak13:

 – skażenie wód gruntowych, gleby i roślinności zanieczyszczonymi woda-
mi i namułami rzecznymi,
 – brak wody pitnej, prądu i gazu,
 – katastrofy budowlane, wybuchy i pożary,
 – zatrucia i epidemie wśród ludzi i zwierząt.

Powodzie powodują liczne szkody, które można podzielić na bezpo-
średnie i pośrednie. Szkody bezpośrednie to szkody wynikające z fizycz-
nego oddziaływania powodzi, np. zniszczenia dobytku, uszkodzenia bu-
dynków, zalania upraw itd. Szkody pośrednie nie są wprost spowodowane 
przez powodzie, np. zwiększone bezrobocie lub spadek konkurencyjności 
poszkodowanych firm. Można dokonać również dalszego podziału na 
szkody materialne (mierzalne) i niematerialne (niemierzalne). Pierwsze 
to spadek przychodów firm lub wzrost bezrobocia, drugie to np. utrata 
zdrowia, straty w zniszczonych elementach dziedzictwa kulturowego itp.

13  Szerzej na temat zagrożeń i negatywnych skutków powodzi: S. Bednarczyk i in., Va-
demecum ochrony przeciwpowodziowej, Krajowy zarząd Gospodarki Wodnej, Warsza-
wa 2006.
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2010 rok okazał się w skali kraju najbardziej deszczową porą w dziejach 
pomiarów. W konsekwencji doprowadziło to do wielokrotnych powodzi 
w dorzeczach największych rzek. W Tatrach spadło blisko 3000 mm desz-
czu, a w ciągu jednej doby w Tatrach i Beskidach poziom wód osiągał mo-
mentami nawet 400 mm. Podczas wielogodzinnych stacjonarnych burz 
może spaść nawet ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy. Takie ulewy 
zwykle kończą się powodzią. zmiana klimatu będzie generować dla Polski 
coraz więcej takich zjawisk. z danych zawartych w tab. 3 wynika, że na tery-
torium Polski do końca XXI wieku ulewy będą występowały coraz częściej14.

Tab. 3. zmiany wybranych charakterystyk klimatu dla Polski do 
końca wieku.

Źródło: Przyszłe zmiany klimatu. Scenariusze klimatyczne Polski w XXI wieku, online: 
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/ (dostęp: 
28.12.2017).

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować wzrost pojawiania 
się powodzi o coraz gwałtowniejszym przebiegu. Wspomniana intensy-
fikacja zjawisk powodziowych spowodowana jest w głównej mierze dzia-
łalnością człowieka. Ludzka gospodarka powoduje nadal istotne zmiany 
w dorzeczach, gdyż nieprzemyślane zagospodarowanie terenu często za-
burza naturalne kierunki spływu wód opadowych.

14  Przyszłe zmiany klimatu. Scenariusze klimatyczne Polski w XXI wieku, online: 
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/
(dostęp: 28.12.2017).



• 91EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE W POLSCE…

WIATR

W 2017 roku Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport ana-
lizujący cyrkulację powietrza oraz możliwość występowania silnych wia-
trów w Europie na przestrzeni bieżącego stulecia15. W raporcie zawarto 
również niedającą dobrych rokowań prognozę. Fenomen występowania 
silnych wiatrów na całym kontynencie europejskim, a także inne gwał-
towne zjawiska pogodowe mogą zdarzać się coraz częściej i być bardziej 
nieprzewidywalne. Grono naukowców zajmujących się tym problemem, 
a więc klimatolodzy, meteorolodzy oraz eksperci z innych dziedzin nauki, 
wyraźnie ostrzegają o możliwości występowania w Polsce regularnych tor-
nad. Warto w tym miejscu zastanowić się, dlaczego ekstremalne zjawiska 
pogodowe, niespotykane wcześniej na taką skalę, pojawiają się coraz czę-
ściej. Przyczyn ich obecności na tym terenie jest kilka. Powołując się na 
raport Europejskiej Agencji Środowiska, można zauważyć w ciągu ubie-
głego wieku dynamizm w kształtowaniu się takich czynników jak: miejsce, 
częstotliwość występowania i gwałtowność burz z porywistym oraz hura-
ganowym wiatrem. Klimat ulega tak szybkiej zmianie, że trudno określić 
jakiekolwiek długoterminowe tendencje pogodowe, które mogłyby w nim 
zachodzić. 

Analizie zostały poddane dane pogodowe z lat 1871–2008. Wykazała 
ona, że stopniowo wzrasta ryzyko pojawienia się burz i ekstremalnych na-
wałnic w Europie zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Warto również 
podkreślić, że sztormy o potężnej sile w rejonach Morza Północnego i Mo-
rza Bałtyckiego osiągnęły swój punkt kulminacyjny pod koniec XX wie-
ku i z roku na rok będą coraz silniejsze. Raport zawiera dane ukazują-
ce potencjalne kierunki zmian klimatycznych, które jasno wykazują, że 
w XXI wieku w Europie Północnej, Północno-zachodniej oraz Środkowej 
wzrośnie ryzyko takich zjawisk pogodowych jak śnieżyce czy gwałtowne 
burze. Szacuje się także, że siła wiatrów i burz w Europie Środkowej do 
końca XXI wieku może się zwiększyć nawet o 11–44%16.

Ostatnie przypadki nawałnic i trąb powietrznych w Polsce są tylko 
zapoczątkowaniem poważniejszych zmian klimatycznych. Polski klimat 
można porównać pod wieloma względami do amerykańskiego stanu 

15  European Environment Agency, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 
2016. An indicator-based report, online: https://www.eea.europa.eu/publications/cli-
mate-change-impacts-and-vulnerability-2016, s. 85.

16  Ibidem, s. 86.
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Oklahoma, który wraz z czterema innymi obszarami tworzy słynną „aleję 
tornad”17. Trąby powietrzne w Polsce nie są nowym zjawiskiem, niemniej 
jednak ich obserwacja w latach 1998–2010 wykazała, że w 2008 i 2010 roku 
nastąpił znaczący wzrost częstości ich występowania18. Ocieplenie klima-
tu oznacza dynamiczne przemiany fizyczne zachodzące w atmosferze. 
Według monitoringu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej naj-
większe prawdopodobieństwo wystąpienia trąby powietrznej ma miejsce 
w sierpniu i wynosi 7%, a w lipcu 5%19. Przyczyną powstawania takich 
ekstremalnych zjawisk pogodowych są nagłe skoki temperatur, zwłaszcza 
w połączeniu z wilgotnym powietrzem. Podczas silnie rozwiniętej burzy 
z porywistym wiatrem oraz gwałtownymi opadami deszczu może utwo-
rzyć się tzw. superkomórka burzowa20, która umożliwia pojawienie się 
tornada. Niektórzy specjaliści wskazują na to, że silne ulewy prowadzą-
ce do podtopień wraz z gwałtownymi burzami pojawią się w miastach, 
w których wyładowania atmosferyczne są częstsze. Powodem takiego 
stanu rzeczy są chmury burzowe, które nad miastami przemieszczają się 
wyjątkowo chaotycznie, w przeciwieństwie do terenów niezamieszkałych 
lub o niewielkiej zabudowie, gdzie rozkładają się one w miarę równo-
miernie. Kolejnym czynnikiem jest temperatura, która w mieście wynosi 
o jeden/dwa stopnie więcej niż na terenach podmiejskich. Występujące 
w miastach wybetonowane, pokryte asfaltem, pozbawione naturalnej wil-
goci powierzchnie gwałtownie się nagrzewają i równie szybko oddają to 
ciepło, które następnie unosi się. Ów proces stanowi podstawowy waru-
nek wystąpienia burzy21. W przypadku większej liczby takich rozgrzanych 
powierzchni istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtow-
nych zjawisk pogodowych.

17  online: https://www.spc.noaa.gov (dostęp: 26.12.2017).
18  Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, H. Lorenc (red.), IMGW-PIB, 

Warszawa 2012, s. 18.
19  online: http://www.imgw.pl (dostęp: 28.12.2017).
20  Superkomórka burzowa − superkomórka to ogromna chmura burzowa, której cykl ży-

cia jest dłuższy od cyklu życia zwyczajnej chmury burzowej. Czasami powstanie su-
perkomórki prowadzi do intensywnych tornad, opadów gradu i niezwykle silnych 
porywów wiatru. Pewne cechy charakterystyczne dla superkomórek pozwalają je roz-
poznać. zob. L. Buchert i in., Meteorologiczna osłona kraju. Vademecum. Niebezpieczne 
zjawiska meteorologiczne. Geneza, skutki, częstość występowania. Część pierwsza – wio-
sna, lato, IMGW-PIB, Warszawa 2013, s. 22.

21  Ibidem, s. 20.
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Tab. 4. Intensywność tornad według skali Fujity.

Stopień 
skali Fujity

Prędkość wiatru 
w km/h

Skala zniszczeń Opis Zdarzeń

F0 64–115 niewielkie Lekkie zniszczenia. Połamane 
gałęzie drzew, wyrwane płytko 

zakorzenione drzewa.
F1 115–180 umiarkowane Umiarkowane zniszczenia. Ode-

rwane części dachów, podnie-
sione i wywrócone mieszkalne 

przyczepy kempingowe, spychane 
samochody jadące drogą; możliwe 

zniszczenie lekkich domów.
F2 180–252 znaczące znaczne zniszczenia. zerwane 

dachy, Wywrócone wagony towa-
rowe, duże drzewa strzaskane lub 

wyrwane z korzeniami.
F3 252–330 poważne Ciężkie zniszczenia. Dachy i nie-

które ściany zerwane i zniszczone 
(nawet z budynków o mocnej 

konstrukcji), wywrócone pociągi, 
większość drzew w lasach wy-

rwana z korzeniami, podniesione 
z ziemi i wyrzucone ciężkie 

samochody.
F4 330–417 katastrofalne Druzgocące zniszczenia. Budynki 

o mocnej konstrukcji zrównane 
z ziemią, konstrukcje na słabych 
fundamentach przeniesione na 

pewną odległość.
F5 417–510 niewiarygodnie 

duże
Nieprawdopodobne zniszczenia. 

Budynki o silnych szkieletach 
podniesione z fundamentów, 

przeniesione na znaczne odle-
głości. zniszczone i powyrywane 
drzewa, stalowo-żelbetowe kon-
strukcje dotkliwie zniszczone.

F6 Powyżej 510 olbrzymie zniszczenia o charakterze 
totalnym.

Źródło: A. Urbanek, M. zaorski, Ekstremalne zjawiska pogodowe we współczesnej prze-
strzeni bezpieczeństwa, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Rozważania o przestrzeni 
bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.), Akademia Pomorska, Słupsk 2014, s. 109.
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Powołując się na badania klimatolog, Haliny Lorenc z IMGW, można 
przyjąć tezę, że w klimacie Polski od zawsze pojawiały się tzw. zjawiska 
ekstremalne na tle średnich warunków klimatycznych22. Niemniej jednak 
na przestrzeni ostatnich stu lat klimat Polski wykazuje stałą tendencją 
ocieplania się, co powoduje, że w atmosferze znajduje się więcej energii, 
na skutek czego przemiany fizyczne są bardziej dynamiczne, a zjawiska at-
mosferyczne coraz gwałtowniejsze. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne 
najczęściej występują w okresie wakacyjnym.

Szczególnym rodzajem silnych wiatrów są tornada (trąby powietrzne). 
W Polsce pojawiają się one w okresie od kwietnia do października. Szczegól-
nie często można je zaobserwować na terenach podgórskich, od Śląska przez 
Małopolskę aż po Podkarpacie i Lubelszczyznę, gdzie strumienie napływają-
cego powietrza są wyjątkowo skrajne pod względem temperatury. Dokonane 
obserwacje potwierdzają tę tezę, gdyż w rejonie Częstochowy, Lubelszczyzny 
i Podlasia występowało szczególnie dużo tych zjawisk. Jednostkowe poja-
wienie się trąby powietrznej w danym miejscu nie gwarantuje, że następnym 
razem wystąpi ona również na tym samym terenie. Ów żywioł może swo-
im zasięgiem objąć tereny centralnej Polski, a w szczególności okolice Łodzi 
oraz Kujawy. Największe tornada w Polsce zestawiono w tab. 6.

Tabela 6. Największe tornada w Polsce.
Rok Miejsce Siła Skutki
1931 okolice Lublina 110–145 m/s

F4
Trąba powietrzna zniszczyła budynki o kil-
kudziesięciocentymetrowych murach. Wy-
wróciła też załadowane wagony towarowe 
(wagony o mniejszej wadze niż dzisiejsze, 

ponieważ były drewniane). Kataklizm zabił 
6 osób, a ponad sto zostało rannych. Wyrzą-

dzone straty szacowano na 2 miliony 
ówczesnych złotych.

1960 województwa 
lubelskie i rze-

szowskie

F3 Natężenie zniszczeń nie było jednakowe 
w tym pasie. W niektórych miejscowościach 
zniszczeniu uległy całe wsie, w innych tylko 

pojedyncze domy. Powalone zostały setki 
hektarów lasu (Nadleśnictwo Ruda 

Różaniecka − 100 ha).

22  Identyfikacja i ocena ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych w Polsce 
w II połowie XX wieku, online: http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/4_7.
pdf (dostęp: 28.12.2017). s. 1.
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Rok Miejsce Siła Skutki
1987 Białystok F2/F3 Żywioł uszkodził 103 budynki mieszkalne, 

z czego po 20 dachach nie zostało śladu. 
21 osób zostało rannych.

2000 Rasztów,
Stary Kaszew

F3/F3+ 30 dachów zostało zerwanych lub poważnie 
uszkodzonych, 15 budynków zupełnie zruj-
nowanych. Nawałnica połamała setki drzew. 

Straty oszacowano na ponad 20 milionów 
złotych.

2006 powiaty
kraśnicki i 

lubelski

F2 Uszkodzonych zostało około 150 budynków. 
Powalonych zostało także wiele drzew.

2006 Paczewo,
województwo 

pomorskie

F2 Trąba powietrzna uderzyła w las. W ciągu 
kilku minut zniszczyła pas lasu o szerokości 
200 m i długości 2 km. Na powierzchni 40 
ha zostało złamane co drugie drzewo. Ogó-
łem zniszczonych zostało 5 tys. m3 drewna.

2007 województwo 
śląskie,

Częstochowa

F1/F2 Wioska Skrzydłów została kompletnie znisz-
czona − ucierpiało 100 domostw, a 10 tys. 

osób po uszkodzeniu sieci elektrycznej po-
zostawało długo bez prądu. Wiatr zniszczył 
20 ha lasu. Jedna osoba zmarła w wyniku 

zawału spowodowanego trąbą powietrzną.

2008 Bolęcin F2 1 osoba zmarła, 10 budynków zostało znisz-
czonych, a 60 drzew powalonych.

2008 Tobołowo,
Suwałki

F2 znaczne szkody w drzewostanie oraz 
uszkodzone samochody.

2008 województwa 
mazowieckie, 
śląskie i opol-

skie

F3/F4
330−418km/

s

Tornado zniszczyło 770 budynków. 30 osób 
zostało rannych, 2 zginęły. 20 tys. osób 

zostało bez prądu.

2010 województwa 
łódzkie, mazo-
wieckie i lubel-

skie

F2 Żywioł uszkodził 38 budynków. Awarii 
uległy sieci elektryczne.

2012 województwa 
pomorskie i

kujawsko-po-
morskie

F2/F3 105 budynków uległo zniszczeniu, 11 osób 
zostało rannych i jedna osoba zginęła. 520 
ha lasów zostało doszczętnie zniszczonych.
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Rok Miejsce Siła Skutki
2017 województwa

opolskie,
lubuskie,

dolnośląskie 
i śląskie

F3 20 budynków i 1500 ha lasów uległo znisz-
czeniu. 1300 gospodarstw pozostało bez 

prądu.

województwa
pomorskie 

i kujawsko- po-
morskie

F3/F4 zginęło 6 osób, 27 zostało rannych. 12700 
ha lasów uległo całkowitemu zniszczeniu.

Źródło: online: http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/zz_xpages/klimat/klimat_pliki/ar-
chiwum/klimat_02032005.html (dostęp: 28.12.2017).

Spośród silnych wiatrów największe zagrożenie w Polsce powodują 
huragany. zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubez-
pieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – huragan to „wiatr 
o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe 
szkody”23.

Skutki działania wiatru są różne w zależności od jego prędkości 
(a w zasadzie jego ciśnienia dynamicznego), przy czym na potrzeby ana-
lizy ryzyka za dolne ograniczenie tej prędkości przyjmuje się 17,2 m/s. 
Gwałtowny, silny wiatr może wyrządzić poważne szkody w budownic-
twie, komunikacji, łączności, rolnictwie, a nawet może spowodować 
śmierć ludzi. Ochrona przed silnymi wiatrami sprowadza się w pierwszej 
kolejności do zabezpieczenia ludności i ich mienia przed niszczycielskim 
działaniem sił przyrody. W drugiej kolejności – do usunięcia ewentual-
nych skutków poprzez przywrócenie stanu sprzed zdarzenia. Ostrzeżenie 
o nadejściu silnych, porywistych wiatrów jest ogłaszane w mediach około 
12–24 godzin wcześniej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej24.

23  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich (Dz. U. 2005 nr 150, poz. 1249).

24  IMGW prowadzi systematyczne pomiary i obserwacje meteorologiczne. zbiera, prze-
chowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe i obser-
wacyjne. Opracowuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla ochrony ludności 
oraz gospodarki narodowej.
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Tab. 5. Charakterystyka wiatrów w Polsce.

Źródło: Identyfikacja i ocena ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrolo-
gicznych w Polsce w II połowie XX wieku, online: http://klimat.imgw.pl/wp-content/
uploads/2013/01/4_7.pdf (dostęp: 28.12.2017).

PODSUMOWANIE

Coraz częściej występujące nieprzewidywalne i gwałtowne zjawiska po-
godowe są mocno powiązane z ocieplaniem się klimatu. Potwierdzają to 
liczne badania oraz analizy naukowe. W ciągu ostatnich dwóch lat od-
notowano rekordowo wysokie temperatury wody w oceanach, co ozna-
cza, że stały wzrost średniej temperatury tych zbiorników wodnych będzie 
wpływać na zakłócenie naturalnego obiegu wody oraz ciepłego i zimne-
go powietrza25. W efekcie dojdzie do występowania coraz częstszych eks-
tremalnych zjawisk pogodowych. Globalne ocieplenie klimatu prowadzi 
zarówno do wzrostu temperatury na Arktyce i topnienia lodowców, jak 
i do silniejszych opadów śniegu w środku zimy, która będzie coraz krótszą 
porą roku26.

25  L. Chojnowski, Międzynarodowe aspekty przeciwdziałania antropogenicznej zmianie 
klimatu, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa rozważania o przestrzeni bezpieczeń-
stwa. Rozważania o przestrzeni bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.), Akademia Pomor-
ska, Słupsk 2014, s. 76.

26  Ibidem, s. 77.
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Wszystkie regiony Europy są narażone na konsekwencje zmiany klima-
tu, ale na niektórych terenach zjawisko to będzie dotkliwiej odczuwalne. 
z prognoz EEA wynika, że Południowa i Południowo-Wschodnia Eu-
ropa będzie obszarem najbardziej narażonym na skutki zmiany klimatu. 
zgodnie z prognozami ta część kontynentu doświadczy największej liczby 
przeobrażeń w atmosferze. Już teraz można zaobserwować na tym terenie 
duże wzrosty maksymalnych temperatur oraz spadki sum opadów. Obni-
żanie się poziomu rzek, nazywane inaczej zjawiskiem suszy hydrologicz-
nej, zwiększa ryzyko niższych plonów, utraty różnorodności biologicznej 
i pożarów lasów. Rozwój i wykorzystywanie usług klimatycznych oraz do-
stosowawczych odbywa się w Europie na coraz większą skalę. W rozma-
itych dziedzinach nauki niezbędna jest pogłębiona wiedza na temat ocen 
podatności i ryzyka ujmowanych w różnych skalach.

z niniejszego artykułu wynika, że coraz częściej zdarzają się tak zwane 
„powodzie stulecia”, rzęsiste deszcze, silne wiatry, a nawet zjawiska niety-
powe dla danej strefy klimatycznej, takie jak trąby powietrzne.
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