
  

Pogoda a klimat - co dzieje się na 
naszym „podwórku”?

 Analiza danych wieloletnich oraz stanów 
pogodowych na obszarze województwa 

pomorskiego - przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość.

dr Michał Marosz, Gdynia, 2021-05-13



  

Pogoda a klimat - co dzieje się na 
naszym „podwórku”?

1. Różnica między pogodą a klimatem.

2. Przyczyny aktualnie obserwowanej zmiany klimatu.

3. Zmienność wybranych warunków klimatycznych w 
województwie pomorskim od 2-giej połowy XX wieku.

4. Występowanie zjawisk ekstremalnych.

5. Co niesie przyszłość?



  

Pogoda a klimat?

● Pogoda
– Krótkotrwały stan atmosfery
– Zmienny zarówno w czasie jak I przestrzeni

● Klimat
– Długookresowe wzorce pogodowe charakterystyczne dla 

danego miejsca
– 30 lat (1991-2020)



  

Pogoda a klimat

źródło: https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-monitoring/



  

Pogoda a 
klimat

https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-april-2021



  

Przyczyny aktualnie obserwowanej 
zmiany klimatu.

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/



  

Efekt cieplarniany 
naturalny vs. antropogeniczny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_cieplarniany



  

CO2



  

Temperatura powietrza



  

Zmienność wybranych warunków 
klimatycznych w województwie 

pomorskim



  

Zmienność warunków klimatycznych
https://www.youtube.com/watch?v=pwEifxAlgXo

https://www.youtube.com/watch?v=pwEifxAlgXo


  

Zmienność warunków termicznych
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Zmienność warunków termicznych

https://www.imgw.pl/badania-nauka/klimat



  

Zmienność warunków termicznych –  2019 – najcieplejszy rok w Polsce

https://klimat.imgw.pl/ https://klimat.imgw.pl/pl/zmiennosc/



  

Zmienność warunków pluwialnych



  

Zmienność warunków 
anemologicznych w Polsce 

północnej 1951-2015

https://klimat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/mmarosz-geostrof_monografia.pdf



  

Zmienność warunków 
anemologicznych w Polsce 

północnej 1951-2015

https://klimat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/mmarosz-geostrof_monografia.pdf



  

Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski

https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-monitoring/



  

Biuletyn Południowego Bałtyku

https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-baltyk/



  

Zjawiska ekstremalne
● silny wiatr, którego średnia prędkość przekroczy 15 m/s lub prędkość w porywach przekroczy 20 m/s,

● • oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy temperatura kształtuje się; w 
pobliżu 0°C,

● • roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza o 10°C lub więcej, gdy 
temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0oC,

● • upał, gdy temperatura powietrza osiąga lub przekracza 30°C,
● • silny mróz, gdy temperatura powietrza obniża się do -20°C lub jest niższa, a dobowy spadek temperatury minimalnej 

jest większy niż 5°C,
● • intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę,

● • opad gradu,
● • intensywne opady śniegu dających pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na dobę,

● • opady marznące powodujące gołoledź,
● • zawieje lub zamiecie śnieżne,

● • silna mgła występującej na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca
● szadź,

● • silne burze.



  

www.meteoalarm.eu.



  

www.meteo.imgw.pl



  

Co niesie 
przyszłość?

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/



  

Co niesie przyszłość – poziom 
morza?

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-7/assessment



  

Co niesie 
przyszłość

 poziom morza?

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-7/assessment



  

Scenariusze zmiany klimatu

KLIMADA 2.0

https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/



  

Dziękuję za uwagę!
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