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Najważniejsza wiadomość w historii ludzkości 



Szóste wymieranie

http://theguiridispatches.files.wordpress.com/2008/05/earth.jpg



http://www.theguardian.com/environment/series/biodiversity-100

Williams M., Zalasiewicz J., Haff PK, Schwägerl Ch., Barnosky A., Ellis E.C. 

2015. The Anthropocene biosphere. The Anthropocene Review 1-24. 

„Zagłada dinozaurów to drobiazg w porównaniu ze 

zmianami, które dzisiaj fundujemy biosferze Ziemi”

Mark Williams

profesor geologii (Leicester University)



Przyczyny wymierania gatunków



Maxwell  S.L., Fuller L.A., Brooks T.M., Watson J.E.M. 2016. The ravages of guns, 

nets and bulldozers. Nature 536: 143-145.
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Przyczyny wymierania gatunków

Analiza 8688 gatunków zagrożonych lub 

będących blisko zagrożenia wyginięciem 

(Czerwona Księga IUCN)
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Przyczyny wymierania gatunków

W przyszłości zmiany klimatu staną się 

dominującym zagrożeniem.



Czy świat jest przygotowany 

na zmiany klimatu?



Świat walczy ze zmianami klimatu

Cel Porozumienia Paryskiego - wyznacza granicę wzrostu średniej 

temperatury Ziemi w stosunku czasów przedindustrialnego. 

- dużo poniżej 2°C 

- najlepiej 1,5°C 

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Rozpoczela-sie-konferencja-klimatyczna-w-Paryzu-1609.html



Świat walczy ze zmianami klimatu

Realizacja dobrowolnych zobowiązań do redukcji emisji

ograniczenie wzrostu temperatury do 2,7 – 3,5 °C 

do końca XXI wieku

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Rozpoczela-sie-konferencja-klimatyczna-w-Paryzu-1609.html



Wymieranie gatunków

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/112709,dzisiaj-i-jutro-nawet-37-38-stopni

50% gatunków wyginie – wzrost temperatury o 4,5°C

25% gatunków wyginie - wzrost temperatury do 2°C

Warren R. et al. 2018. The implications of the United Nations Paris Agreement on 

climate change for globally significant biodiversity areas. Climatic Change 147: 395-409.



Wymieranie gatunków

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/112709,dzisiaj-i-jutro-nawet-37-38-stopni

Gatunki zdolne do migracji

Realizacja postanowień paryskich (do 2°C) 

Warren R. et al. 2018. The implications of the United Nations Paris Agreement on 

climate change for globally significant biodiversity areas. Climatic Change 147: 395-409.

Ryzyko lokalnego wymierania zmniejszy się z 25% do 20%



Wymieranie gatunków

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/112709,dzisiaj-i-jutro-nawet-37-38-stopni

Gatunki zdolne do migracji

Realizacja postanowień paryskich (do 2°C) 

Warren R. et al. 2018. The implications of the United Nations Paris Agreement on 

climate change for globally significant biodiversity areas. Climatic Change 147: 395-409.

Gatunki niezdolne do szybkiej  migracji

Ryzyko lokalnego wymierania zmniejszy się z 25% do 20%

Wymarcie



Zmiany klimatu i gospodarka



Porozumienie Paryskie i emisja CO2

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/112709,dzisiaj-i-jutro-nawet-37-38-stopni

Spadek emisji CO2 netto do zera około 2050 roku

John D. Sutter, Joshua Berlinger, Ralph Ellis: COP21: Obama praises Paris climate

change agreement – CNN.com

Cel Porozumienia Paryskiego – ograniczenie wzrostu średniej 

temperatury Ziemi do 2°C



Porozumienie Paryskie i emisja CO2

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/112709,dzisiaj-i-jutro-nawet-37-38-stopni

Zerowa emisji CO2 (netto) pomiędzy ok. 2030–

2050 rokiem

John D. Sutter, Joshua Berlinger, Ralph Ellis: COP21: Obama praises Paris climate

change agreement – CNN.com

Cel Porozumienia Paryskiego – ograniczenie wzrostu średniej 

temperatury Ziemi do 1,5°C



Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu
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Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu

Cel: ocena wrażliwości na zmiany klimatu i zaplanowanie 

działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych 

zagrożeń.

44 polskie miasta (powyżej 100 tys. mieszkańców)

Termin rozpoczęcia projektu: 17 stycznia 2017

Termin zakończenia projektu: 17 stycznia 2019

Przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami 

zmian klimatu ok. 30% ludności Polski.



Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu

Dlaczego miasta?

- ludność polskich miast : ponad 60% populacji kraju

- miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym 

koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania (np. niedobór 

wody, złej jakości powietrze, zakłócenia gospodarcze, braku stabilności społecznej)





Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu

Czy służą one usunięciu przyczyny czy tylko leczą skutek?

- zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej

- efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi

- rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami

- estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych

- obniżenie ryzyka termicznego

- poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą 

planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej



Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu

Wdrożenie Miejskich Planów Adaptacji

Rozwiązania „na końcu rury” („end of pipe solutions”)



Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu

„Na zjawiska klimatyczne nie mamy wpływu, ale 

możemy się przygotować na ich występowanie”



„Zmiany klimatu nie są nowym, współczesnym problemem, 

ale postępującym od wielu lat procesem”

Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu



„Historia architektury i urbanistyki dowodzi, że ludzie ze zmianami 

klimatu radzili sobie od dawna. Obecnie w miastach uciążliwości będące 

konsekwencjami zmian klimatu są następstwem występowania Miejskiej 

Wyspy Ciepła, przegrzania miasta, niskich temperatur,  …”

Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu



Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu

Rola przyrody w planach adaptacji polskich miast 

do zmian klimatu?



Miasta i przyroda



Maxwell  S.L., Fuller L.A., Brooks T.M., Watson J.E.M. 2016. The ravages of guns, 

nets and bulldozers. Nature 536: 143-145.
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Przyroda w miastach



Przyroda w miastach

Drzewa w miastach

http://www.newsweek.pl/polska/kolejne-ofiary-ustawy-szyszki-tym-razem-wycieto-drzewa-pod-samym-palacem-kultury,artykuly,406009,1.html



http://www.newsweek.pl/polska/kolejne-ofiary-ustawy-szyszki-tym-razem-wycieto-drzewa-pod-samym-palacem-kultury,artykuly,406009,1.html
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Przyroda w miastach

Drzewa w miastach



http://dzikikraj.interia.pl/wyjete-z-sieci/internauci-bezlitosni-dla-ministra-szyszki-zdjecie,iId,2256708,iAId,238739

Kraków, okolice M1, akcja Cecylii Malik: "Matka Polka na wyrębie"

Przyroda w miastach

Drzewa w miastach













Przyroda w miastach

Rewitalizacja

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,18292728,Na_katowickim_Rynku_stanie_kurtyna_wodna__Urzednicy.html



Przyroda w miastach

Rewitalizacja

http://www.olesno.pl/miasto-i-gmina/aktualnosci/rewitalizacja-oleskiego-rynku.html



Przyroda w miastach

Rewitalizacja

https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/projekt-rewitalizacja-rynku-miejskiego-w-koscierzynie



Przyroda w miastach

Rewitalizacja

http://radio.opole.pl/100,191520,w-glubczycach-caly-park-bedzie-odnowiony



Przyroda w miastach największym sprzymierzeńcem 

w walce z kryzysem klimatycznym

Kluczowe zadanie – tworzenie systemu terenów zieleni



Przyroda w miastach największym sprzymierzeńcem w walce 

z kryzysem klimatycznym
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Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu



Przyroda w miastach największym sprzymierzeńcem w walce 

z kryzysem klimatycznym

Sztuczna infrastruktura do walki z klimatem - ostateczność

http://www.koscierzyna24.info/wiadomosci/1641,oplaty-przylaczeniowe-do-sieci-wodociagowych-i-kanhttp://baedekerlodz.blogspot.com/2013/09/dlaczego-odz-czyli-gdzie-te-rzeki.html



Przyroda w miastach największym sprzymierzeńcem w walce 

z kryzysem klimatycznym

Ochrona i odtwarzanie przyrody - najbardziej efektywnym 

kosztowo narzędziem w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

http://www.koscierzyna24.info/wiadomosci/1641,oplaty-przylaczeniowe-do-sieci-wodociagowych-i-kanhttp://baedekerlodz.blogspot.com/2013/09/dlaczego-odz-czyli-gdzie-te-rzeki.html

„Zdrowe ekosystemy to podstawa każdej strategii na rzecz adaptacji 

do zmian klimatu. Można powiedzieć, że ochrona różnorodności 

biologicznej jest naszym ubezpieczeniem na życie, gwarancją na 

przyszłość” 

Stavros Dimas - komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska

Nature’s role in climate change. European Commission, 2009. 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Nature%20and%20Climate%20Change/Nature%20and%

20Climate%20Change_PL.pdf,

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Nature and Climate Change/Nature and Climate Change_PL.pdf


Przyroda w miastach największym sprzymierzeńcem w walce 

z kryzysem klimatycznym

Strefy „dzikiej przyrody” w mieście



Przyroda w miastach największym sprzymierzeńcem w walce 

z kryzysem klimatycznym

Łąki zamiast trawników  w Katowicach

http://adaptcity.pl/laki-zamiast-trawnikow-w-katowicach/



Przyroda w miastach największym sprzymierzeńcem w walce 

z kryzysem klimatycznym

Przyroda największym sprzymierzeńcem 

w łagodzeniu zmian klimatu

Przyroda  ulega degradacji w wyniku 

postępujących zmian klimatu
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