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WSTĘP 

Opracowanie „Ocena wpływu obecnych i przyszłych zmian klimatu na strefę polskiego 

wybrzeża i ekosystem Morza Bałtyckiego” zostało wykonane na podstawie umowy  

nr DZR/2/U/2014 z dnia 18.09.2014, zawartej pomiędzy Ministerstwem Środowiska  

a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, 

sfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

Celem pracy było zidentyfikowanie zaistniałych zmian klimatu w środowisku 

nadmorskim oraz wskazanie, które z nich stanowią największe zagrożenie dla polskiego 

Wybrzeża. Dla oceny wpływu opracowano prognozę zmian wybranych parametrów 

atmosfery i hydrosfery (polskiej strefy Morza Bałtyckiego) w perspektywie do 2030 roku.  

W oparciu o wyniki prognozy opracowano wskazania dla strategii adaptacyjnej  

w najważniejszych sektorach działalności człowieka: rolnictwie, turystyce i osadnictwie, 

gospodarce morskiej – rybołówstwie i żegludze.  

Zidentyfikowano ocieplenie troposfery i hydrosfery, zmianę intensywności opadów. 

Konsekwencją zmian klimatycznych jest również wzrost nasilenia zjawisk ekstremalnych. 

Bezpośrednimi skutkami jest, na przykład, wydłużenie sezonu wegetacyjnego, wzrost 

poziomu morza, lub wręcz przeciwnie – częstsze występowanie suszy, zwiększona 

wrażliwość na upały.  

 

W opracowaniu zaprezentowano zmienność wybranych elementów klimatu w strefie 

polskiego wybrzeża w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Analizie poddano: 

temperaturę powietrza (z uwzględnieniem fal ciepła i chłodu), warunki pluwialne (opady), 

zmiany poziomu morza (z uwzględnieniem wezbrań sztormowych i zagadnień erozji brzegu, 

włączając analizę realizacji wieloletniego programu ochrony brzegów), zlodzenie Bałtyku, 

zasolenie, termikę i kwasowość wód bałtyckich.  
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1. Ocena wpływu obecnych zmian klimatu na ekosystem polskiego 

wybrzeża Bałtyku oraz strefę brzegową (plaże, wydmy, klify, ujścia 

rzek) 

 

Zakres czasowy analizy elementów meteorologicznych obejmował okres 1951-2010 

dla charakterystyk termicznych (dla fal ciepła i chłodu 1966-2008, dla charakterystyk 

pluwialnych 1981-2010, zmienność poziomu morza oraz liczby dni ze zlodzeniem  

1951-2008). Zakres przestrzenny badań obejmował obszar wybrzeża i kraju (termika i opady), 

a w analizach związanych z Morzem Bałtyckim zaprezentowano wyniki dla wybranych stacji 

brzegowych (Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Władysławowo, Hel, 

Gdynia, Gdańsk Port) oraz pełnomorskie (reprezentujące głębie: Gdańską, Gotlandzką  

i Bornholmską). 

Obserwowane obecnie i przewidywane na lata 2011-2030 zmiany klimatu obejmują 

wzrost temperatury we wszystkich porach roku, nieznaczne zmiany opadów, przejawiające 

się niewielkim wzrostem od jesieni do wiosny i spadkiem w okresie letnim. Zmianom 

wartości średnich będą towarzyszyły zmiany częstości występowania zjawisk ekstremalnych, 

prawdopodobnie o większym natężeniu. Szczególnie dotkliwe mogą być powtarzające się fale 

upałów, ale także przedłużające się okresy suche i wilgotne. Zmiany klimatu będą 

odczuwalne przez ekosystemy, człowieka i gospodarkę, przy czym skutki będą różne  

w różnych sektorach.  

Wezbrania sztormowe stanowią poważne zagrożenie dla wybrzeża. Wskaźnik 

wezbraniowości, który został opracowany dla badań klimatu, jest dobrym wskaźnikiem 

potencjalnego zagrożenia wezbraniami dla różnych odcinków wybrzeża. Wezbrania 

powodują zniszczenia w strefie brzegowej, przebudowują podbrzeże i strefę rew, powodują 

zniszczenia zarówno na plażach, wydmach wybrzeżach klifowych oraz utrudniają prace 

związane z gospodarką morską. Poprzez niszczenie (erozję) plaż zmniejsza się atrakcyjność 

rekreacyjna Wybrzeża. Aby utrzymać atrakcyjność turystyczną podejmowane są zabiegi 

mające na celu utrzymanie lub odbudowanie utraconych zasobów, polegające na miękkich lub 

twardych zabiegach hydrotechnicznych. Do pierwszych zaliczana jest refulacja (zasilanie 

piaskiem), do drugich – trwałe konstrukcje (opaski, progi podwodne, ostrogi).  

Zlodzenie morza, jako jeden ze znaczących parametrów w badaniach zmian klimatu, 

wywiera także wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny portów, rybołówstwa i handlu 

morskiego, poprzez zagrożenia, jakie stwarzają lody morskie. 
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Problem aktualnych i prognozowanych zagrożeń erozyjnych, wpływających na 

obszary ryzyka wyznaczone na nizinach nadbrzeżnych, wynikających z oddziaływania morza 

i zmian klimatycznych, sygnalizowano w wielu opracowaniach (Zawadzka-Kahlau 1999, 

Pruszak, Zawadzka 2005; Pruszak i Zawadzka 2008; Dubrawski, Zawadzka 2006). Procesy 

zachodzące w strefie brzegowej zależą od czynników środowiskowych, wywołujących 

złożone reakcje systemu brzegowego. Czynniki klimatyczne wpływają na cykliczne zmiany 

brzegu. Zjawiska hydrometeorologiczne oddziałują na przebieg procesów brzegowych,  

w obrębie zróżnicowanych rejonów morfodynamicznych, jednostek litodynamicznych  

i komórek cyrkulacyjnych, w zależności od dyssypacji energii falowania w obszarze 

przybrzeżnym, powodując mierzalne zmiany na brzegu morskim (Williams i in. 1991). 

Wpływ czynników hydrodynamicznych na zdarzenia morfologiczne zachodzi zarówno  

w okresie jednego sztormu, jak i w długich okresach, w zależności od skali rozpatrywanego 

zjawiska. Oddziaływania antropogeniczne, wywołują szereg mechanizmów zwrotnych  

w procesach morfodynamicznych i litodynamicznych, powodując wielkoskalowe procesy 

transportu osadów w systemie brzegowym (Arens i Wiersma 1994). Wszystkie bezpośrednie 

wpływy w postaci czynników naturalnych oraz pośrednie, wskutek prac wykonywanych przez 

człowieka, manifestują się określonym stanem brzegu. 

Biorąc pod uwagę niekorzystne oddziaływanie zmian klimatu, wręcz niezbędne 

wydaje się podejmowanie działań adaptacyjnych. Z tego względu wskazane jest podjęcie 

działań adaptacyjnych, które pozwolą wykorzystać pozytywne zmiany i zminimalizować 

negatywne skutki niekorzystnych zmian. 

1.1. Wieloletnia zmienność warunków klimatologicznych na Wybrzeżu 

Region Wybrzeża ze względu na wpływ Morza Bałtyckiego charakteryzuje się 

specyficznymi warunkami termicznymi. Na Wybrzeżu zimy (0,0C) i jesienie (9,0C) są 

cieplejsze niż na pozostałym obszarze kraju, natomiast wiosny (6,8°C ) i lata (16,5°C) – 

chłodniejsze (w nawiasach podano średnią temperaturę dla pory roku z okresu 1951-2010).  

Analizę warunków termicznych uzupełnia analiza fal ciepła i chłodu. Na polskim 

wybrzeżu istotne statystycznie zmiany zachodzą w przypadku fal ciepła. Ich roczna liczba 

zwiększa się o niecały 1 dzień na 10 lat, a łączny roczny czas trwania zwiększa się o 5 do 7 

dni na 10 lat. Świadczy to o systematycznym wydłużaniu się okresów ze szczególnie wysoką 

temperaturą powietrza. Największy wzrost dni ciepłych obliczono dla stacji w Szczecinie.  

W przypadku fal chłodu na Wybrzeżu występuje tendencja spadkowa, zmiany jednak nie są 

istotne statystycznie.  
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Średnie roczne sumy opadów w okresie 1981-2010 wskazują na znaczne 

zróżnicowanie warunków pluwialnych na Wybrzeżu. Największe opady (667-693 mm) 

notowano w środkowej części (Ustka, Łeba), a najmniejsze w jego zachodniej (Świnoujście). 

W Helu średnia roczna suma opadów minimalnie przekracza 600 mm. Najmniejsze roczne 

sumy opadów w wieloleciu 1981-2010 wyniosły około 450 mm, jedynie w Świnoujściu 

 i Helu – około 370 mm. Większe różnice występują w przypadku maksymalnych sum 

rocznych, które wyniosły od 756,3 mm w Świnoujściu do 966,2 mm w Ustce. 

W wieloleciu 1951-2010 odnotowano wyraźne zmiany średniego poziomu morza. 

Zarówno w skali roku jak i poszczególnych sezonów, nastąpił wyraźny, przeważnie istotny 

statystycznie, wzrost średniego poziomu morza. Średni roczny poziom morza na polskim 

wybrzeżu wzrastał w tempie ok. 2 cm na dekadę. Na wszystkich analizowanych stacjach 

zaobserwowano rosnący trend maksymalnych rocznych poziomów morza. Zauważalny  

w ostatnich 25 latach wzrost wezbrań sztormowych (wzrost liczby sztormów i średniego 

poziomu morza) na południowym Bałtyku oraz przewidywane zmiany świadczą  

o zwiększającym się zagrożeniu tymi zjawiskami.  

Zauważa się przesunięcie czasowe występowania zagrożenia powodziowego oraz 

wydłużenie się czasu występowania zagrożenia. Zagrożenie powodziami sztormowymi 

wzrosło ponad dwukrotnie pod koniec XX wieku w porównaniu z połową wieku.  

Największe zagrożenie wezbraniami sztormowymi utrzymuje się na mniej więcej 

stałym poziomie i występuje w Świnoujściu. W rejonie wybrzeża środkowego (Ustka) 

obserwuje się wyraźnie rosnący trend w przebiegu rocznego wskaźnika wezbraniowości. 

Najmniejsze zagrożenie występuje na Helu, gdzie w przebiegu wieloletnim wskaźnika 

rocznego widać tylko nieznacznie rosnący trend i dosyć niskie wartości. 

 

Obserwuje się wyraźny systematyczny wzrost frekwencji liczby dni gorących w ciągu roku. 

Następowało systematyczne wydłużanie się okresów z wysoką temperaturą powietrza. 

 

Występuje znaczne wzrost średnich rocznych sum opadów w części środkowej Wybrzeża.  

 

Na wszystkich stacjach obserwowano rosnący trend zmian maksymalnych rocznych 

poziomów morza z wydłużeniem czasu występowania zagrożenia powodziowego. 

Pod koniec XX wieku zagrożenie powodziami sztormowymi wzrosło ponad dwukrotnie 

w porównaniu z 1. połową wieku. 

 

Systematyczny wzrost poziomu morza i zwiększona aktywność sztormów, zwłaszcza w 

okresie wiosennym i zimowym, będą wpływać na destrukcję plaż i wybrzeży klifowych,  

a także mogą zagrozić infrastrukturze turystycznej (mariny, przystanie, infrastruktura 

plażowa i in.).  
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1.2. Zlodzenie Bałtyku 

W polskiej strefie przybrzeżnej zlodzenie pojawia się tylko podczas umiarkowanych  

i surowych zim, które nie występują zbyt często (Wiśniewska 1991; Stanisławczyk i in. 

1995). Polska strefa przybrzeżna dzieli się na kilka rejonów o odmiennym przebiegu 

zlodzenia: obszar zatok: Pomorska i Gdańska; obszar zalewów: Szczeciński i Wiślany; obszar 

ujściowy rzek oraz obszar wybrzeży otwartego morza. Zjawiska lodowe w rejonie otwartego 

morza występują rzadko.  

Maksymalną liczbę dni z lodem w ostatnich 50 latach – równą 67 zanotowano  

w Świnoujściu w zimie 1995/96. Rejonem gdzie najrzadziej pojawia się zlodzenie są wody 

otwartego morza jest Krynica Morska (wschodnia część Zatoki Gdańskiej). Zalew Wiślany 

jest rejonem, na którym lód pojawia się corocznie. Na Zalewie Szczecińskim w ostatnim 

stuleciu zlodzenie nie wystąpiło w tylko w pięciu sezonach.  

W wieloleciu 1951-2008 odnotowano spadek liczby dni z lodem na polskim 

wybrzeżu. Największe tempo spadku liczby dni z lodem zanotowano na stacji w Świnoujściu 

(około 6 dni na 10 lat). 

Na polskim wybrzeżu obserwuje się coraz cieplejsze zimy (z coraz mniejszą liczbą dni z 

lodem). Wpływa to na większą aktywność gospodarczą, rozwój portów, żeglugi, rybołówstwa 

i handlu morskiego.  

 

Rzadziej występujące surowe zimy często są poprzedzone dłuższym okresem występowania 

zim łagodnych czy umiarkowanych. 

 

Obserwowany podczas zim surowych tzw. „pochód lodu” powoduje niszczenie plaż i wydm, 

a nawet zagraża budynkom mieszkalnym (Hel). 

 

1.3. Ocena bieżących zmian warunków fizycznych wody morskiej  

Zmiany temperatury i zasolenia wody w morzu są wywoływane przez czynniki 

naturalne takie jak temperatura powietrza, wielkość dopływu wód rzekami, czy zachodzące  

w różnej skali procesy atmosferyczne (między innymi układy cyrkulacyjne nad cieśninami  

i Bałtykiem).  

Pomimo występowania wlewów po roku 2003, tendencja zmian zasolenia przy dnie 

Głębi Bornholmskiej i Głębi Gdańskiej wskazuje na spadek zasolenia, natomiast na stoku 

Głębi Gotlandzkiej brak jest wyraźnego trendu. 
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Analiza wartości miesięcznych zasolenia wody w Gdyni pokazała nieznaczącą 

tendencję spadkową w okresie 1980-2013. W okresie 2004-2013 trend zmian zasolenia dla 

wartości minimalnych i średnich jest dodatni, a dla wartości maksymalnych jest ujemny. 

Analiza zasolenia wody w okresie 1980-2013 w Międzyzdrojach wykazała tendencję 

spadkową. Tendencje dla okresu 2004-2013 są również ujemne.  

Kierunek i wielkość prognozowanych zmian temperatury w warstwie przydennej 

rejonów głębokowodnych polskiej strefy Morza Bałtyckiego jest zgodny z prognozowanym 

przez ICES (ICES Advise …). 

Temperatura powierzchniowa morza koreluje z temperaturą powietrza. W rejonach 

dopływu wód rzecznych dodatkowym czynnikiem kształtującym temperaturę wody  

w warstwie powierzchniowej jest temperatura wód rzecznych. 

Analiza tendencji wartości miesięcznych temperatury wody w Gdyni pokazała 

nieznaczącą tendencję wzrostową w okresie 1980-2013. W okresie 2004-2013 dodatni trend 

zmian temperatury wody w Gdyni utrzymuje się, a nawet jest silniejszy niż w wieloleciu.  

Analiza temperatury w okresie 1980-2013 w Międzyzdrojach wykazała również 

tendencję rosnącą. W okresie 2004-2013 minimalne wartości miesięczne charakteryzują się 

trendem dodatnim o wartości 0,0024⁰C/rok. Średnie i maksymalne wartości temperatury 

wykazują natomiast tendencję spadkową, odpowiednio -0,001⁰C/rok i -0,0024⁰C/rok.  

Obserwowana słaba tendencja spadkowa pH w wodach przydennych rzędu  

-0,00001 /rok w okresie 1980-2013 w polskiej strefie Bałtyku wpisuje się  

w ogólnooceaniczną tendencję zmian pH. Obliczony przez Takahashi i Sutherlanda (2013) 

malejący trend zmian pH w wodzie powierzchniowej z 32 lokalizacji oceanicznych wyniósł 

około 0,002 na rok. W wodach powierzchniowych natomiast w analizowanym okresie 

tendencja zmian pH była słabo dodatnia i wynosiła 0,00002 /rok, podczas gdy dla 

dziesięciolecia 2004-2013 była słabo ujemna i wynosiła -0,00003 /rok. 

Spadek pH w wodach powierzchniowych polskiej strefy Morza Bałtyckiego 

oszacowano na -0,00001 / rok. 

Rosnąca temperatura wody w morzu sprzyjać będzie introdukcji nierodzimych gatunków. 

  

Spadek zasolenia w warstwie przydennej Bałtyku poniżej 11 może prowadzić do braku 

reprodukcji dorsza. 

 

Wzrost odczynu wody (pH) prowadzi do zaburzenia równowagi przyswajania węglanu 

wapnia przez organizmy fotosyntetyzujące, odgrywające kluczową rolę w produktywności 

ekosystemu.  
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1.4. Dynamika brzegów południowego Bałtyku  

Zmiany brzegowe południowego Bałtyku zachodzą w systemie abrazyjno-

akumulacyjnym, występującym w różnych skalach przestrzenno-czasowych (Zawadzka-

Kahlau 1999). Zmiany objętości form, wykazane metodami naziemnymi, wskazują na 

rzeczywistą odbudowę lub zanikanie form wydmowych (Zawadzka 1994, 1999, 2005, 2007).  

Bilans zmian brzegowych w granicach jednostek litodynamicznych wykazał przewagę 

erozji w systemie brzegowym w minionym stuleciu i dominację erozji w okresach 

dekadowych. Największe przyspieszenie abrazji jednostek litodynamicznych wystąpiło  

w rejonie morfodynamicznym na zachód od Władysławowa do Jarosławca. 

 

Istotnym zagrożeniem jest narastające oddziaływania budowli hydrotechnicznych na abrazję 

brzegu w związku ze wzrostem intensywności procesów hydrodynamicznych w strefie 

brzegowej. 

 

Analiza zmian polskiego brzegu Bałtyku wykazała nasilenie erozyjnych zmian brzegowych.  

 

Wzrost poziomu morza wynosiły średnio 10,6 cm/100 lat. 

 

W ostatnich dekadach względny wzrost poziomu morza przebiegał z większą prędkością. 

 

Wzrasta zagrożenie od wezbrań sztormowych związane ze zmianą cyrkulacji atmosferycznej 

na bardziej zachodnią, powodującą wzrost prędkości wiatrów.  
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2. Ocena prognozowanych zmian klimatycznych w ekosystemie Morza 

Bałtyckiego oraz w strefie brzegowej (plaże, wydmy, klify, ujścia 

rzek) 

2.1. Scenariusze zmian warunków meteorologicznych 

Scenariusze wskazują, iż średnia roczna temperatura powietrza na polskim Wybrzeżu 

w okresie 2011-2030 nie zmieni się istotnie w stosunku do wartości średnich z okresu 

referencyjnego 1971-1990. Przewidywany dla scenariuszy emisyjnych B1 i A1B wzrost 

temperatury nie przekroczy 0,1°C. Nieznacznie większe zmiany mogą wystąpić w przypadku 

scenariusza A2, dla którego spodziewane jest ochłodzenie w stosunku do okresu 

referencyjnego (Miętus i in., 2012).  

Scenariusze opracowane na podstawie modelu rocznego wskazują, iż roczne sumy 

opadów w okresie 2011-2030, będą zbliżone do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990. 

Dla scenariusza emisyjnego B1 spodziewany jest nieznaczny wzrost sum opadów na polskim 

Wybrzeżu, nieprzekraczający jednak 5%. Dla scenariuszy A1B i A2 przewidywany wzrost 

sum opadów nie przekroczy 3% (Miętus i in. 2012). 

Wszystkie symulacje wskazują, iż w skali roku liczba dni z opadem w okresie  

2011-2030 będzie zbliżona do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990. W przypadku 

scenariuszy emisyjnych B1 i A1B może wystąpić nieznaczny wzrost liczby dni z opadem na 

polskim Wybrzeżu przekraczający 2%. Rezultaty dla scenariusza A2 wskazują, iż nie należy 

spodziewać się zauważalnych zmian tego elementu (Miętus i in. 2012). 

 

Prognozowany wzrost średniej rocznej temperatury na polskim wybrzeżu jest mało istotny  

i nie powinien przekroczyć 0,1C rocznie w okresie 2011-2030 

 

2.2. Scenariusze zmian poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża 

Spośród zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu istotnymi z ekologicznego  

i gospodarczego punktu widzenia w rejonie polskiego Wybrzeża Polski są zmiany średniego 

poziomu morza.  

Scenariusz 2011-2030 

Scenariusze opracowane na podstawie zmian regionalnego pola barycznego 

symulowanych przez model ECHAM5 oraz uwzględniające globalne zmiany średniego 

poziomu morza wskazują, iż średni roczny poziom morza w okresie 2011-2030 wzrośnie  

o ok. 4-5 cm w stosunku do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990. 



11 

 

Scenariusze opracowane dla okresu 2081-2100 pokazują, iż średni roczny poziom 

morza wzrośnie w stosunku do wartości średnich z okresu 1971-1990 w zależności od 

scenariusza. Najmniejszy wzrost jest spodziewany dla scenariusza emisyjnego B1, ale nawet 

w tym przypadku wyniesie ok. 20 cm. W przypadku scenariusza emisyjnego A1B 

przewidywany wzrost średniego poziomu morza dochodzi do ok. 25 cm, a w przypadku A2 – 

ok. 28 cm. Bardzo duże mogą być zmiany maksymalnego poziomu morza. Wzrost może 

wynieść od ok. 25 cm (B1) do ok. 35 cm, a w zachodniej części Wybrzeża nawet do ok. 

38 cm (A2).  

W ramach realizacji projektu ISOK zostały opracowane mapy zagrożenia 

powodziowego przedstawiające obszary zagrożone powodzią o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia: 

1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

0,2%, (czyli wystąpi raz na 500 lat); 

2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

1%, (czyli raz na 100 lat), 

3. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

10%, (czyli raz na 10 lat); 

Obszary zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie 1% i 10%, stanowią obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, dla których 

obowiązują zakazy zabudowy.  

Scenariusz 2081-2100 

Scenariusze opracowane dla okresu 2081-2100 pokazują, iż średni roczny poziom 

morza wzrośnie w stosunku do wartości średnich z okresu 1971-1990 w zależności od 

scenariusza. Najmniejszy wzrost jest spodziewany dla scenariusza emisyjnego B1, ale nawet 

w tym przypadku wyniesie ok. 20 cm. W przypadku scenariusza emisyjnego A1B 

przewidywany wzrost średniego poziomu morza dochodzi do ok. 25 cm, a w przypadku A2 – 

ok. 28 cm. Bardzo duże mogą być zmiany maksymalnego poziomu morza. Wzrost może 

wynieść od ok. 25 cm (B1) do ok. 35 cm, a w zachodniej części Wybrzeża nawet do ok. 38 

cm (A2). 

 

Przewiduje się, że średni roczny poziom morza wzrośnie w okresie 2081-2100 od ok. 20 cm 

do ok. 28. 

 

Przewiduje się wzrost zagrożenia Półwyspu Helskiego i nasilenia zmian erozyjnych w 

centralnej części wybrzeża (Władysławowo – Jarosławiec). 
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2.3. Przewidywane zmiany występowania zlodzenia Bałtyku w XXI 

wieku 

Rezultaty scenariuszy opracowanych na podstawie przyszłych zmian pola średniej 

temperatury powietrza z poziomu 2 m n.p.g. w rejonie basenu Morza Bałtyckiego wskazują, 

iż w okresie 2011-2030 w przypadku scenariuszy emisyjnych B1 i A1B można spodziewać 

się mniejszej niż w okresie referencyjnym liczby dni ze zlodzeniem (Sztobryn i in. 2012) 

Rezultaty dla scenariusza B1 wskazują na spadek rzędu 20% na wszystkich analizowanych 

punktach pomiarowych, przy czym wartość zmiany wzrasta nieznacznie w kierunku 

wschodnim. W przypadku scenariusza A1B skala zmian jest znacznie bardziej zróżnicowana i 

wynosi od niespełna 2% w Helu do niemal 20% w Świnoujściu i Gdyni. Jedynie w przypadku 

scenariusza emisyjnego A2, spodziewany jest wzrost liczby dni ze zlodzeniem wzdłuż całego 

wybrzeża – od około 11% w Świnoujściu do ponad 30% w Ustce i Helu (Sztobryn i in. 2012). 

 

W okresie 2011-2030 należy spodziewać się mniejszej liczby dni ze zlodzeniem na polskim 

Wybrzeżu. 

 

2.4. Ocena prognozowanych zmian warunków termohalinowych  

W okresie 2004-2013 trend zmian zasolenia dla wartości minimalnych i średnich jest 

dodatni, a dla wartości maksymalnych jest ujemny. Przy utrzymującym się trendzie 

dziesięcioletnim (2004-2013), minimalne zasolenie wody w rejonie Gdyni wzrośnie do 2030 

roku o 0,020, a średnie zaledwie o 0,005.  

Tendencje zmian zasolenia wody w Międzyzdrojach dla okresu 2004-2013 są również 

ujemne. Spodziewane wartości minimalnego zasolenia wody będą niższe w 2030 roku w 

stosunku do 2013 roku o 0,012, natomiast średniego i maksymalnego o 0,041. 

Wielkość i kierunek zmian zasolenia przekładają się na zasoby żywe morza, w tym na 

stan organizmów dennych (zoobentosu i fitobentosu) i pelagicznych (ryby). Prognoza dla 

Morza Bałtyckiego (ICES 2010) mówi o spadku zasolenia sięgającego od 8% do nawet 50% 

obecnej jego wartości do roku 2100. W przypadku utrzymywania się tendencji prowadzącej 

do spadku zasolenia w rejonie Głębi Bornholmskiej pogorszeniu ulegną warunki do 

bytowania dorsza. Z jednej strony wlewy bardziej zasolonych wód oddziałują pozytywnie na 
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rozmnażanie dorsza. Z drugiej natomiast bardzo silny wlew może prowadzić do stagnacji, a w 

efekcie do pogorszenia warunków sprzyjających bytowaniu dorsza.  

Zasolenie warstwy powierzchniowej w Zatoce Gdańskiej (Gdynia) i Zatoce 

Pomorskiej (Międzyzdrojów) pełni ważną rolę w transporcie morskim. Przy wzroście tonażu  

i zanurzenia jednostek, wpływających do portów polskiego wybrzeża oraz spadkowej 

tendencji zasolenia, wymagane może być zwiększenie głębokości torów podejściowych do 

zespołu portów Szczecin-Świnoujście jak również portów w Gdańsku i Gdyni, w celu 

utrzymania obsługi jednostek już wpływających jak również nowych, o większej wyporności 

i zanurzeniu.  

W okresie 2004-2013 dodatni trend zmian temperatury wody w Gdyni utrzymuje się,  

a nawet jest silniejszy niż w wieloleciu. Przy utrzymującym się trendzie dziesięcioletnim, 

minimalna i średnia temperatura wody wzrośnie do 2030 roku o 0,041⁰C, natomiast 

temperatura maksymalna o 0,020⁰C. 

W okresie 2004-2013 minimalne wartości miesięczne charakteryzują się trendem 

dodatnim o wartości 0,0024⁰C/rok. Oznacza to temperaturę w roku 2030 wyższą o 0,041⁰C. 

Średnie i maksymalne wartości temperatury wykazują natomiast tendencję spadkową, 

odpowiednio -0,001⁰C/rok i -0,0024⁰C/rok. Spodziewane wartości temperatury średniej  

i maksymalnej w 2030 roku w Międzyzdrojach będą niższe odpowiednio o -0,002⁰C oraz  

-0,041⁰C. 

Pomimo spadku zawartości soli biogennych w morzu, modelowanie numeryczne 

pokazało, że prawdopodobny jest wzrost liczebności i biomasy fitoplanktonu. Analizy 

wykazały większą zależność liczebności i biomasy fitoplanktonu od warunków 

meteorologicznych aniżeli od stężenia substancji biogenicznych (Kraśniewski i in. 2012). 

Zakresy i kierunek prognozowanych zmian wartości temperatury wody na powierzchni morza 

pozostają w zgodzie z wynikami prognoz zgodnie ze scenariuszami zmian klimatycznych B1, 

A1B i A2. Przewidywany wzrost temperatury dla dwóch pierwszych scenariuszy nie 

przekroczy +0,1C, dla ostatniego przewidywany jest natomiast nieznaczny spadek. 

Spadek pH w wodach powierzchniowych polskiej strefy Morza Bałtyckiego 

oszacowano na -0,00001 / rok. Wzrost odczynu wody (pH) nawet i kilka tysięcznych,  

w oceanie światowym 0,002 (Takahashi i Sutherland 2013), doprowadził do zaburzenia 

równowagi przyswajania węglanu wapnia, dotykającym organizmy fotosyntetyzujące, 

skorupiaki, mięczaki. Najbardziej znanym przykładem wpływu wzrostu pH wód jest 

degradacja raf koralowych.  
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Prognoza zmian brzegowych wykonana na podstawie uśrednionych danych  

z ostatniego 20-lecia wskazuje na dalszy wzrost zagrożenia Półwyspu Helskiego i na nasilenie 

się zmian erozyjnych w centralnej części wybrzeża (Władysławowo – Jarosławiec). Wyraźne 

nasilenie zagrożenia brzegów zaobserwuje się w Zatoce Gdańskiej i na Mierzei Wiślanej. Na 

odcinku Sarbinowo – Międzyzdroje przewidywane tempo zmian będzie najmniejsze. Jednak 

przy tempie zmian brzegowych obserwowanych w ostatniej dekadzie, nawet w świetle 

prognozowanego WPM = 0,3 m/100 lat, nastąpią istotne zmiany zagrażające bezpieczeństwu 

coraz większych odcinków brzegu. Najmniejsze zmiany wynosiłyby 0,6m/rok, a maksymalne 

2 m/rok. W wariancie 0,6m/100 lat na zachodnim wybrzeżu, w rejonach morfodynamicznych 

Jarosławiec – Sarbinowo i Sarbinowo – Międzyzdroje, przewidywane średnie tempo zmian 

będzie zbliżać się do 1 m/rok. Dla odcinków brzegu, na których już obecnie brak naturalnej 

formy wydmowej, zabezpieczenie brzegu, przy prognozowanej prędkości zmian, 

wymuszałoby zastosowanie kilku różnych typów umocnień rozmieszczonych wzdłuż 

brzegów. 

Prognoza dla WPM = 1,0 m/100 lat, przy utrzymaniu się prędkości zmian 

zachodzących w ostatniej dekadzie, wskazuje na skokowy wzrost niszczenia brzegów w wielu 

rejonach morfodynamicznych. Największe przewidywane tempo zmian wystąpi w centralnej 

części wybrzeża (4 m/rok) i na Półwyspie Helskim (1,7 m/rok). Prognoza wpływu WPM = 

0,6 i 1,0 m/100 lat przewiduje dla wielu odcinków również znaczne zagrożenie, co będzie 

wymuszać nowe środki zaradcze. 

Podsystemy brzegów morskich, wschodni i zachodni  

Cofanie się brzegów dla różnych wariantów podnoszenia się morza na wschód  

i zachód od Linii Teissyre'a-Tornquista osiągnie wartość przekraczającą 3 m/rok. 

Przyjmując tempo zmian ze stulecia, wariant optymistyczny nie wskazuje na znaczne 

zagrożenie ani brzegów klifowych, ani wydmowych (0,15 m/rok). Jednak przy tempie zmian 

zachodzących w ostatniej z badanych dekad (1971–1983) wystąpi postęp zniszczeń 

brzegowych w części zachodniej do 0,8 m/rok, a w części wschodniej do 1,7 m/rok. 

Przy WPM = 0,6 m/100 lat nastąpi gwałtowny przyrost zmian erozyjnych, który na 

wielu odcinkach brzegów wydmowych zachwieje naturalną odporność i coraz 

intensywniejsze będzie ich zagrożenie.  

Przy WPM = 1,0 m/100 lat, na tle średniego tempa zmian zachodzących w ostatnim 

stuleciu, erozja wzrośnie do 0,32 m/rok, a według wyników w ostatniej z badanych  

dekad do 1,6 m/rok w części zachodniej i do 3,4 m/rok w części wschodniej. Jeśli prognozy 
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staną się realnością, wymuszą wprowadzenie nowych systemów i metod zabezpieczenia 

brzegów w najbliższych dekadach. 

Straty lądu 

Prognozowane straty lądu, obliczone na podstawie ustaleń opracowanych w układzie 

rejonów morfodynamicznych, wskazują na coraz większą erozję brzegu w zależności od 

prędkości podnoszenia się poziomu morza. 

Nawet przy minimalnej prędkości podnoszenia się poziomu morza przewidywane 

straty lądu, przy założeniu zmian zachodzących w ostatnim stuleciu, w obrębie wydzielonych 

rejonów morfodynamicznych wyniosą 6,4 ha/rok. Odpowiednio dla WPM = 0,6 m/100 lat 

straty ogólne oszacowano na 10,5 ha/rok, a dla WPM = 1,0 m/100 lat przewidywane ubytki 

lądu wzrosną do 15,5 ha/rok. Największe straty lądu będą na odcinku Jarosławiec – 

Sarbinowo (5,6 ha/rok) i Sarbinowo – Międzyzdroje (3,9 ha/rok).  

Przewidywany dalszy wzrost poziomu morza nawet w wariancie minimalnym  

(30 cm/100 lat) spowoduje przyrost długości odcinków erodowanych, wzrost prędkości 

niszczenia i większe straty osadów brzegowych. Wzrost zagrożenia brzegów i zaplecza 

powinien wpłynąć na zmianę dotychczasowego podejścia do ochrony brzegów, by zachować 

te elementy systemu brzegowego lub infrastrukturalnego nadbrzeży i zaplecza, które uzyskają 

priorytet ochrony w łącznej klasyfikacji jakości strefy brzegowej i zaplecza. 

 

Zmiany zasolenia wody, jej temperatury i odczynu mogą skutkować zmianą w strukturze 

gatunkowej oraz zmianami w produktywności Bałtyku, a w szczególności liczebności i 

biomasy fitoplanktonu. 

 

Wobec prognozowanego wzrostu poziomu morza 0,3 m/100 lat, nastąpią istotne zmiany 

zagrażające bezpieczeństwu coraz większych odcinków brzegu. Najmniejsze zmiany 

wynosiłyby 0,6 m/rok, a maksymalne 2 m /rok. 

 

Dla wzrostu 1,0 m/100 lat, prognozuje się, że erozja brzegu wzrośnie do 0,32 m/rok, a według 

wyników w ostatniej z badanych dekad do 1,6 m/rok w części zachodniej i do 3,4 m/rok w 

części wschodniej. 
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3. Ocena zmian w obszarach przyległych (rolnictwo, osadnictwo, 

turystyka) w aspekcie oddziaływania zjawisk klimatycznych 

Sektory takie jak turystyka, rolnictwo i osadnictwo są uważane za wysoce wrażliwe na 

obserwowane zmiany klimatu, gdyż są bezpośrednio związane ze środowiskiem oraz pogodą.  

Spodziewane w XXI wieku zmiany klimatu Ziemi spowodują dla polskiego wybrzeża 

narastające perturbacje związane przede wszystkim z takimi zjawiskami jak gwałtowne burze 

i ulewne deszcze powodujące szybko nasilające się fale powodziowe. Z drugiej strony można 

się spodziewać długotrwałych okresów suszy – przy wysokich temperaturach w okresie 

letnim. 

Zmiany klimatu mogą wywrzeć też negatywne skutki dla zdrowia ludzi. Fale upałów 

powodują, że warunki bioklimatyczne ulegają znacznemu pogorszeniu, szczególnie  

w miastach, gdzie podczas upałów w godzinach nocnych rozwija się intensywna miejska 

wyspa ciepła (Fortuniak 2000).  

Istotną informacją klimatologiczną jest liczba dni charakterystycznych  

z występowaniem temperatury powietrza powyżej lub poniżej określonych progów 

termicznych. 

Maksymalny czas trwania fal upału wynosi od 3 do 5 dni. W przypadku fal gorąca 

czas ich trwania jest zdecydowanie dłuższy i może wynosić od 12 do 19 dni. W dużych 

aglomeracjach miejskich upały mają znaczący, negatywny wpływ na świat przyrody  

i człowieka oraz infrastrukturę gospodarczą i komunikacyjną.  

Liczba dni spełniających kryteria dni mroźnych (temperatura minimalna w przedziale 

od -30°C do -25°C) jest niewielka. W obszarach nadmorskich w trzydziestoletnim okresie 

(1981-2010) nie wystąpiły w ogóle. W tym samym okresie nie odnotowano również dni ze 

szczególnie niskimi temperaturami (tmin<-30°C).  

Silny mróz jest przyczyną wielu strat w gospodarce, zwłaszcza w produkcji rolnej  

i sadownictwie. Zaburza normalną pracę systemów energetycznych i komunikacyjnych oraz 

zakładów przemysłowych – poprzez powodowanie rozległych awarii: trakcji i torów 

kolejowych, magistrali ciepłowniczych, instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, 

wodociągów, sieci kanalizacyjnej i linii przesyłowych wysokiego napięcia.  

Silny mróz stanowi również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 

zwierząt. Ważnym czynnikiem potęgującym negatywne warunki termiczne jest wiatr. Bardzo 

negatywnym skutkiem długotrwałego mrozu jest również zamarzanie rzek oraz zbiorników 

wodnych. Powoduje to utrudnienia żeglugi, transportu wodnego itp. Stanowi potencjalne 
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zagrożenie powodziowe, którego wystąpienie zależy od warunków pogodowych w okresie 

odwilży. 

Bardzo ważną charakterystyką klimatologiczną jest liczba dni z przymrozkiem  

tj. z występowaniem ujemnej temperatury minimalnej, zwłaszcza w okresie wiosennym  

i jesiennym.  

Przymrozki są zjawiskiem powodującym straty ekonomiczne w niektórych działach 

rolnictwa, zwłaszcza w sadownictwie i ogrodnictwie. Mogą spowodować zniszczenia 

bezpośrednio wpływające na wielkość i jakość oczekiwanych plonów. Wcześniejsza 

informacja o wystąpieniu przymrozków daje możliwość zminimalizowania ich skutków. 

Znane są metody ochrony roślin sadowniczych i upraw przed przymrozkami. Wszystkie są 

jednak kosztowne i cechują się zróżnicowaną skutecznością. 

Północna część obszaru badań charakteryzowała się zdecydowanie dłuższym okresem 

wegetacyjnym – zwłaszcza stacje nadmorskie w porównaniu do stacji położonych w głębi 

lądu. Początek okresu wegetacyjnego, przypadający na całym obszarze badań na ostatnie dni 

marca, nie uległ zmianie.  

Wydłużenie okresu wegetacyjnego nastąpiło ze względu na przedłużenie go w głębi 

lądu do początków listopada, a na stacjach nadmorskich nawet do drugiej połowy listopada. 

Wzrost długości okresu wegetacyjnego na analizowanym obszarze może być spowodowany 

wzrostem temperatury powietrza obserwowanym w Polsce, w tym na pobrzeżach  

i pojezierzach na przełomie XX i XXI wieku (Limanówka i in. 2012). W odniesieniu do stacji 

położonych na Pobrzeżu Słowińskim wzrost długości okresu wegetacyjnego może dodatkowo 

być wspomagany stwierdzonym przez Koźmińskiego i Świątek (2012) przyspieszeniem 

początku oraz wydłużeniem w sezonie jesiennym okresu ocieplającego oddziaływaniem 

Morza Bałtyckiego na tereny położne w jego sąsiedztwie. 

Intensywne opady śniegu stwarzają zagrożenie dla wielu dziedzin gospodarki. 

Największe zagrożenie powstaje przy długotrwałych, intensywnych opadach powodujących 

znaczny przyrost pokrywy śnieżnej. Najczęstszym skutkiem są utrudnienia komunikacyjne, 

nieprzejezdność dróg, brak dojazdu do obszarów zamieszkałych. Opady śniegu mogą 

zdecydowanie ograniczać widzialność, co m.in. skutkuje utrudnieniami w transporcie 

lotniczym i drogowym. W konsekwencji powodują zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Śnieg, zwłaszcza mokry, przy znacznej pokrywie, obciąża dachy powodując niekiedy 

katastrofy budowlane. Dodatkowo powoduje poważne szkody w drzewostanie, uszkodzenia 

napowietrznych linii energetycznych. Ponadto, podczas nagłego ocieplenia w warunkach 

zalegania grubej pokrywy śnieżnej wzrasta ryzyko powodzi roztopowych. 
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Z punktu widzenia rekreacji ważne jest określenie, przez ile dni w danej miejscowości 

lub w danym regionie występuje niebo bezchmurne, ile jest dni o zachmurzeniu równym  

i mniejszym niż 50% oraz dni o zachmurzeniu całkowitym (100%).  

Należy podkreślić, że w zachodniej części Wybrzeża jest więcej dni pogodnych,  

a mniej pochmurnych niż w części wschodniej. Zdecydowanie częściej na polskim Wybrzeżu 

występują dni pochmurne w porównaniu z pogodnymi. Liczba dni pogodnych jest na 

poszczególnych stacjach Wybrzeża kilkakrotnie (dwu-, a nawet pięciokrotnie) mniejsza niż 

dni pochmurnych. 

Występowanie silnego wiatru niesie ze sobą znaczne straty w wielu dziedzinach 

gospodarki. Przede wszystkim są to straty w drzewostanie, budownictwie, łączności, 

rolnictwie i energetyce oraz utrudnienia komunikacyjne wynikające z ograniczenia 

przejezdności dróg. Bardzo często silny wiatr powoduje zagrożenie dla życia ludzkiego. 

Silny wiatr w strefie brzegowej Bałtyku, wiejący z sektora północnego, może być 

przyczyną powstawania powodzi sztormowych tzw. „cofki”. Sztormowy wiatr wiejący ku 

brzegowi utrudnia odpływ rzek uchodzących do morza, powodując spiętrzenie wody  

w odcinkach ujściowych. Wezbrania sztormowe powstają najczęściej w okresie jesienno-

zimowym. 

Na polskim wybrzeżu Bałtyku zdarzają się też trąby powietrzne. W ostatnich latach 

zjawisko zaobserwowano: 10 sierpnia 2002 roku w okolicach Jastarni pojawiła się trąba 

wodna, 31 lipca 2005 roku w okolicach Jastrzębiej Góry, 1 i 2 września 2010 roku  

w Kołobrzegu. 

Mgła powoduje znaczne utrudnienia komunikacyjne w ruchu lądowym, morskim  

i lotniczym. Najbardziej dotkliwe straty i utrudnienia związane są z zamkniętymi czasowo 

lotniskami. Mgła utrzymująca się nad danym obszarem przez kilkadziesiąt godzin często 

prowadzi do paraliżu komunikacyjnego lotniska. Także w ruchu drogowym z powodu mgły 

wzrasta liczba wypadków, często dochodzi na drogach do karamboli. Mgła osadzająca szadź 

na antenach czy liniach napowietrznych może powodować poważne problemy i zakłócenia  

w pracy tych urządzeń. Pod ciężarem intensywnie osadzającej się szadzi gałęzie łamią się  

i zrywają linie napowietrzne. 

Opady marznące, w zależności od ich natężenia, mają negatywny wpływ na 

gospodarkę, przede wszystkim na infrastrukturę i komunikację. Obok sytuacji, kiedy 

gołoledź, powodująca śliskość na drogach, mostach i chodnikach, paraliżuje bądź utrudnia 

komunikację, mamy do czynienia z awariami sieci energetycznej, trakcji kolejowej. 
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Burze, to kolejne zjawisko meteorologiczne, którego wystąpienie może wyrządzić 

duże szkody w uprawach, głównie ze względu na fakt, że burzom oprócz wyładowań 

elektrycznych (błyskawic i piorunów) towarzyszą zwykle intensywne opady (deszczu lub 

śniegu), opady gradu, silne porywy wiatru (czasem huraganowe) trąby powietrzne. 

Najgroźniejsze skutki występowania gradu to zniszczenia w rolnictwie, sadownictwie, 

uszkodzenia pokryć dachowych, samochodów, utrudnienia w komunikacji, transporcie (ruch 

drogowy itp.), zagrożenie dla zdrowia ludzi, zagrożenia dla życia zwierząt (zwłaszcza dla 

ptaków). 

Susza powoduje szkody w środowisku i gospodarce, a także wyraźną uciążliwość lub 

nawet zagrożenie dla ludności. Największe straty susza powoduje w rolnictwie; a skutki suszy 

dotykają najczęściej niezamożnych i nieubezpieczonych rolników. Oprócz tych skutków 

należy wymienić jeszcze: przesuszenie gleby i tym samym straty w rolnictwie; niski poziom 

wód w ciekach wodnych, do których odprowadza się ścieki, może spowodować wysokie 

skażenie środowiska; obniżenie poziomu wód podziemnych i brak wody w studniach 

przydomowych; wysokie temperatury powodują wysuszenie ściółki leśnej, co zwiększa 

groźbę pożaru; wielkoobszarowe pożary lasów, które powodują olbrzymie straty materialne  

i katastrofę ekologiczną oraz utrudnienia w korzystaniu z dróg przebiegających przez las; 

niski poziom lustra wody w rzekach będzie ograniczał możliwość wykorzystania jej do celów 

gaśniczych; koszty organizacji dowozu wody do miejscowości, gdzie jej brakuje.  

Przewidywanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych takich jak: burze, silny 

wiatr, trąby powietrzne, grad, gołoledź, mgła jest niezwykle trudne, a skutki ich wystąpienia 

na danym obszarze są zdecydowanie negatywne, zarówno dla ludności jak i gospodarki 

narodowej (np. rolnictwa czy turystyki). Niezwykle istotne jest wcześniejsze ostrzeganie 

przed możliwością ich wystąpienia. W tym celu należy rozwijać systemy monitoringu  

i ostrzeżeń, prowadzić systematyczne pomiary i obserwacje groźnych zjawisk za pomocą 

naziemnej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, radarów meteorologicznych oraz systemu 

wykrywania i lokalizacji burz. Prowadzona w IMGW-PIB Państwowa Służba Hydrologiczno-

Meteorologiczna (PSHM) w sposób ciągły zapewnia organom Państwa, społeczeństwu  

i gospodarce narodowej bieżące informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, prognozy  

i ostrzeżenia, w sytuacjach normalnych, jak i w stanie zagrożeń.  

Główne działania adaptacyjne w rolnictwie powinny polegać na monitorowaniu zmian i 

dostosowywaniu upraw do zmieniających się warunków pogodowych, jak również 

intensyfikacji zwalczaniu szkodników. 
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Jednym z koniecznych działań jest działalność edukacyjna, polegająca na informowaniu 

szerokiej społeczności o tendencjach zmian klimatu i wynikających z nich zagrożeń.  

 

Niezbędnym działaniem jest również budowanie wiedzy, zwiększanie świadomości i dostępu 

do wiarygodnych danych na temat prawdopodobnego oddziaływania zmian klimatu, w tym 

budowa systemu wymiany informacji oraz systemu doradztwa rolniczego. 

 

4. Analiza przyszłych zmian w strefach i obszarach, o których mowa w 

pkt 1 – 3, wraz z analizą niezbędnych zmian w gospodarce 

przestrzennej, uwzględniając konieczne zmiany w prawie  

W prognozie wpływu WPM założono, że przyrost erozji brzegu w wariancie 

minimalnym (0,3m/100 lat) będzie o 25% większy dla każdego z rozważanych okresów,  

w wariancie najbardziej prawdopodobnym (ok. 0,6m/100lat) o 80%, a w wariancie 

maksymalnym (ok. 1m/100lat) o 150%. Prognozę wykonano z podziałem na większe 

jednostki tj. morfodynamiczne oraz brzegów wydmowych i klifowych, zarówno dla zmian 

linii brzegowej i podnóża wydm i klifów jak i powierzchni lądu. Uzyskane wyniki są również 

podstawą do oszacowania odporności brzegów w warunkach podnoszenia się poziomu morza. 

Założono, że zmiany brzegowe w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza będą 

przebiegać zgodnie z trendami występującymi obecnie w obrębie systemu brzegowego 

południowego Bałtyku. 

Odporność brzegów wydmowych jest bezpośrednio związana z zasobami osadów, co 

pozwala wyznaczyć dopuszczalne granice cofania się brzegu. Kształt profili i form 

przybrzeża i brzegu oraz wielkości przekroju bezpośrednio decydują o odporności strefy 

brzegowej na działanie czynników hydrodynamicznych. Utrzymanie się spadku odporności w 

skali średniookresowej, nawet krótkiego odcinka przybrzeża, może skutkować nagłą erozją 

brzegu lub zniszczeniem jego umocnienia. Brzegi wydmowe o dużych zasobach osadów 

mimo lokalnie silnej erozji dysponują odpowiednim potencjałem wyrównawczym, dzięki 

czemu morze będzie tam wkraczać na teren przyległego lądu powoli. Brzegi klifowe 

niszczone są nieodwracalnie i mimo większej odporności na działanie czynników 

hydrodynamicznych będą coraz częściej chronione na odcinkach zurbanizowanych. 

Zmniejszanie się odporności przybrzeża przy każdym prognozowanym WPM będzie 

oznaczało zwiększoną erozję wszystkich typów brzegów. Szybki transport odbrzegowy 

osadów z erodowanych brzegów zwiększy straty lądu, a mechanizmy odbudowy brzegu będą 

stopniowo słabnąć. Częściową stabilizację brzegu może zapewnić sztuczne zasilanie, 

wyrównujące straty i zmniejszające deficyty osadów brzegowych. 
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Na tle systemu brzegowego i przeszkód dla transportu wzdłużbrzegowego zaznaczono 

odcinki brzegów wydmowych i klifowych, określając przebieg ich niszczenia w przeszłości, 

co umożliwiło prognozę ich rozwoju w najbliższym stuleciu przy WPM = 0,6 m. 

Antropogeniczne i naturalne przeszkody wywołujące efekty erozyjne systemu 

brzegowego kształtują brzegowe układy erozyjno-akumulacyjne, będące składowymi 

elementami wyższych poziomów systemu brzegowego (w określonej skali czaso-

przestrzennej).  

Wszystkie antropogeniczne przeszkody wywołujące erozję powodują niszczenie 

przyległych brzegów, co wymagać będzie odbudowy transportu osadów przez sztuczne 

zasilanie i utrzymanie trwałej ochrony brzegów na odcinkach już chronionych. Nowe rejony 

przewidywane do ochrony podlegać muszą obecnie nowym procedurom i wymogom OOŚ. 

Niestety cześć decyzji jest podejmowana z pominięciem tego wymogu. 

Zagrożenie brzegów i terenów nadbrzeżnych wynika zarówno z erozyjnego 

oddziaływania falowania sztormowego, jak i wzrostu poziomu morza w ubiegłym stuleciu. 

Efekt cofania się brzegów, określony w różnych skalach czasowych, pozwala określić rejony  

o zróżnicowanym zagrożeniu. Erozja plaż i wydm występująca w obszarach niskich terenów 

nizin nadbrzeżnych, wywołuje zagrożenie związane z powodzią wynikającą z podnoszenia się 

poziomu morza oraz wzrostu zasięgu wód morskich w ujściach rzecznych. Ocena sumy tych 

oddziaływań wskazuje na możliwe zagrożenia powodziowego środowiska przyrodniczego  

i walorów antropogenicznych, a także ludności zamieszkującej strefę ryzyka. 

Strefa brzegowa zapewnia bezpieczeństwo terenom zaplecza w sytuacji występowania 

szerokich i wysokich wydm, o najwyższych klasach (i rangach), nie podlegających 

całkowitemu zniszczeniu w czasie kilku kolejno występujących sytuacji ekstremalnych 

spiętrzeń.  

Jednym z warunków kontroli bezpieczeństwa obszarów nisko położonych jest 

wprowadzenie monitoringu hydromorfologicznego, którego implementacja w Polsce powinna 

nastąpić w 2015 roku.  

Wszystkie antropogeniczne przeszkody wywołujące erozję powodują niszczenie przyległych 

brzegów, co będzie wymagało odbudowy transportu osadów przez sztuczne zasilanie i 

utrzymanie trwałej ochrony brzegów na odcinkach już chronionych. 

 

Nowe rejony przewidywane do ochrony podlegać muszą obecnie nowym procedurom i 

wymogom OOŚ. 

 

Jednym z warunków kontroli bezpieczeństwa obszarów nisko położonych jest wprowadzenie 

monitoringu hydromorfologicznego.  
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5. Wnioski końcowe i działania adaptacyjne 

 

Obserwowane i przewidywane zmiany klimatu mają negatywny wpływ na 

funkcjonowanie strefy brzegowej w Polsce, co powoduje utrudnienie funkcjonowania 

gospodarki morskiej. Negatywne zjawiska obejmują wzrost poziomu morza, wzrost 

częstotliwości występowania i intensywności zjawisk ekstremalnych (silny wiatr, intensywny 

opad, burze, mgły, gołoledź itp.). W przypadku Morza Bałtyckiego odnosi się to do 

możliwego wzrostu liczby, intensywności oraz czasu trwania sztormów i nieregularności 

sztormów. Elementem przyspieszającym proces erozji brzegów jest ocieplanie się zim,  

w wyniku czego należy oczekiwać redukcji pokrywy lodowej stanowiącej ochronę plaż przed 

falowaniem sztormowym a tym samym przed erozja brzegową.  

Zmienne warunki klimatyczne i środowiskowe wymuszają konieczność zmiany zasad 

i sposobów przeciwdziałania erozji morskiej, związanych z częściową rezygnacją z 

tradycyjnego podejścia, nieprzynoszących spodziewanej, trwałej poprawy stanu brzegu. 

W odniesieniu do terenów zainwestowanych gospodarczo i posiadających znaczące 

walory przyrodnicze, zalecana jest metoda stopniowej adaptacji do zmiennych warunków, 

uwzględniając wariant stopniowego odstąpienia oraz tylko lokalną ochronę najważniejszych 

gospodarczo i społecznie rejonów – w przeciwieństwie do ochrony „za wszelką cenę”.  

Zmiana filozofii podejścia do ochrony brzegów będzie trudna do osiągnięcia (brak 

norm bezpieczeństwa dla aktywnej części pasa technicznego i brak zasad korzystania z pasa 

nadbrzeżnego utrudnia racjonalną ochronę oraz planowanie i projektowanie działań służących 

kompleksowej ochronie brzegów morskich) lecz niezbędna, w celu wykorzystywania 

środków na zabezpieczenia rejonów priorytetowych. Zasadniczym elementem będzie 

wprowadzanie zmian do Ustawy o ochronie brzegów do 2023 roku, między innymi  

w zakresie określania stref bez możliwości dalszej zabudowy, czy stopniowego odstępowania 

od ochrony brzegów klifowych, stanowiących źródło osadów dla transportu 

wzdłużbrzegowego, rozwój i podwyższanie wałów ochronnych i przedwali wzdłuż brzegów 

zalewów.  

Pomimo rozwoju wielu gałęzi wiedzy, związanych z zagadnieniami dynamiki 

brzegów morskich, szereg działań, prowadzonych w tej bardzo dynamicznej strefie, jest 

wykonywanych z pominięciem podstawowych zasad ZZOP i rekomendacji HELCOM  

i opracowaniem OOŚ, podejmowane są słabo umotywowane decyzje o ochronie brzegu, 

powodujące ubożenie walorów naturalnych. 
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Aby sprostać prognozowanym zmianom klimatycznym, skutkującym nasileniem 

erozji i zagrożeń powodziowych należy wprowadzić regulacje prawne porządkujące 

zarządzanie przestrzenią w obszarach nadmorskich, dla dobra jej obecnych i przyszłych 

użytkowników. 

W aspekcie potrzeb produkcji roślinnej najważniejsze są zmiany charakterystyk 

dwóch podstawowych elementów klimatu tj. temperatury i opadów. Przeprowadzone 

prognozy pokazują, że na skutek zwiększania się temperatury wydłuża się okres wegetacyjny. 

W związku z tym nastąpi przesunięcie zabiegów agrotechnicznych oraz zmiana 

produktywności upraw. W wyniku ww. zmian poprawią się warunki dla roślin ciepłolubnych 

takich jak kukurydza, słonecznik, soja, winorośle czy pszenica, dzięki czemu jakość plonów 

będzie lepsza od obecnie otrzymywanych. Rozpoczynający się wcześniej okres wegetacji 

zwiększy jednak zagrożenie upraw ze względu na występowanie późnych wiosennych 

przymrozków. Jednocześnie wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się zagrożenie ze strony 

szkodników roślin uprawnych, które podobnie jak rośliny zareagują przyspieszeniem rozwoju 

i będą stanowić większe zagrożenie dla upraw.  

Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości  

i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. 

Z obliczeń prognostycznych wartości niedoborów wody w glebie dla wybranych roślin 

wynika, że następuje ciągły proces przesuszania się gleby i zwiększania zagrożenia suszą. 

Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. W związku 

ze wzrostem częstości występowania intensywnych opadów w okresie letnim, można 

oczekiwać zwiększenia potrzeb odwadniania.  

W zakresie produkcji zwierzęcej zmiany klimatyczne, a tym samym zwiększenie 

zmienności plonowania upraw i pastwisk może wywołać braki pasz w gospodarstwach i 

wzrost cen. Wzrost liczby dni bardzo upalnych będzie zwiększać ryzyko wystąpienia stresu 

cieplnego u zwierząt, co może spowodować zmniejszenie produktywności stad. Zmiana 

warunków termicznych w okresie wegetacyjnym jak i w warunkach zimy może doprowadzić 

do zwiększenia częstości występowania dotychczas mniej znaczących jednostek 

chorobotwórczych, wpływających na zdrowie zwierząt gospodarskich. 

Według Sadowskiego (2013) w celu utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie 

konieczne będzie dostosowanie rolnictwa do spodziewanych zmian w agroklimacie polskiego 

wybrzeża jak i Polski.  

W produkcji roślinnej w celu efektywnego wykorzystania ocieplania klimatu powinny 

być przedsięwzięte następujące działania: 
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a) zmniejszenie areału upraw tych roślin (odmian), które ze względu na częstsze susze 

zmniejszą produktywność; 

b) wprowadzenie do uprawy odmian roślin lepiej przystosowanych do zmieniających się 

warunków termicznych; 

c) prowadzenie regionizacji upraw w zależności od zasobów klimatyczno-glebowych; 

d) wspieranie prac hodowlanych mających na celu opracowanie odmian roślin uprawnych  

o różnych wymaganiach środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania 

roślin uprawnych do zmieniających się warunków klimatycznych. 

Na podstawie oceny dotychczasowego wpływu zmian klimatu na produkcję zwierzęcą 

niezbędne jest wprowadzenie szeregu działań adaptacyjnych w zakresie utrzymania  

i żywienia oraz samego stanu wiedzy i jego upowszechnienia. Działania w tym zakresie 

powinny dotyczyć między innymi budowy odpowiedniej infrastruktury dla hodowli zwierząt, 

wspieranie technologii racjonalizującej wykorzystanie wody, prac badawczych  

i rozwojowych oraz doradztwa w zakresie wyboru gatunków hodowlanych.  

W warunkach zmieniającego się klimatu adaptacja turystyki powinna polegać na 

odpowiednim dostosowaniu oferty turystycznej, uwzględniającej zarówno podniesienie 

poziomu usług jak i zmianę zakresu (np. ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka, 

turystyka zdrowotna, turystyka motywacyjna).  

Z uwagi na fakt, że największe ryzyko, zarówno w sektorze turystyki jak i osadnictwa, 

związane jest z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ich skutkami, 

podstawowym działaniem adaptacyjnym jest utworzenie i wzmocnienie monitoringu zjawisk 

klimatycznych, a także stworzenie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Kwestie 

adaptacji miast w tym zakresie związane są z odpowiednimi działaniami na poziomie 

planowania przestrzennego. 

Turystyka związana jest z innymi sektorami gospodarki, również podatnymi na 

zmiany klimatu, takimi jak transport, ubezpieczenia, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo 

publiczne.  

W celu opracowania właściwych działań adaptacyjnych, prowadzone są badania 

zmian klimatu i związanych z tym zmian poziomu morza, falowania i zlodzenia w strefie 

brzegowej. Prowadzony jest również monitoring nadzwyczajnych zagrożeń: powodzi, suszy, 

burz, huraganów oraz analizy wyników monitoringu.  

Monitoring zmian klimatu opiera się na wynikach pomiarów Państwowej Służby 

Hydrologiczno-Meteorologicznej w IMGW-PIB oraz na regionalnych modelach 

klimatycznych.   
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Przedmiotem monitoringu wpływu są lub powinny być: 

- w rolnictwie: skutki zmian klimatycznych i zjawisk ekstremalnych dla produkcji roślinnej  

i zwierzęcej, szczególnie w zaopatrzenie w wodę (susza), nadmierne nawodnienie, choroby  

i rozprzestrzenianie się szkodników;  

- turystyka i osadnictwo: zagrożenia zjawiskami klimatycznymi i pochodnymi groźnymi dla 

zdrowia (jakość wody i żywności w okresie fal upałów, liczba zawałów), wpływ zjawisk 

klimatycznych na infrastrukturę miejską zwłaszcza dużych miast (kanalizacja i systemy 

odwadniania budowli podziemnych, zanieczyszczenia powietrza i wody, zmiany wyspy 

ciepła), w strefie brzegowej: stan brzegów i strefy wód przybrzeżnych. sztormów i intruzji 

wód morskich.  

Konsekwencją wzrostu temperatury wody może być ekspansja organizmów 

tolerujących bytowanie w wodach o wyższej temperaturze. Inną konsekwencją może być 

zanikanie, a w skrajnych przypadkach wymieranie, organizmów odczuwających komfort 

termiczny w niższej temperaturze.  

Działania, podejmowane w celu ograniczenia wzrostu temperatury powietrza będą 

miały pozytywny skutek dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, wskutek spowolnienia / 

zatrzymania wzrostu temperatury wody.  

Produktywność fitoplanktonu, na podstawie symulacji z wykorzystaniem modelu, 

mimo redukcji zasobów soli biogenicznych, może wzrastać ze względu na prognozowany 

wzrost temperatury powietrza.  

Zmiany temperatury wody i zasolenia przy dnie, które podlegają zmianom w wyniku 

nieregularnych procesów naturalnych, wpływają znacznie na prognozę warunków 

korzystnych dla bytowania dorsza. Szczególnie istotne jest utrzymywanie się zasolenia 

powyżej 11.  

Biorąc pod uwagę zmienność temperatury wody i zasolenia przy dnie, wywoływaną 

czynnikami naturalnymi, w pełni właściwa jest strategia przyjęta przez ICES i prowadzona 

przez IBSFC (International Baltic Sea Fishery Commission) – ustalania wysokości kwot 

połowowych na rok następny na podstawie szacowania zasobów w roku poprzednim. Polska 

prowadzi połowy dorsza w dwóch stadach bałtyckich: zachodnim i wschodnim. Historycznie 

oba stada były bardziej liczne niż obecnie. Kwoty połowowe na rok 2015 dla stada 

zachodniobałtyckiego i wschodniobałtyckiego wynoszą odpowiednio: 8 793 tony i 29 085 ton 

(ICES). 
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W odniesieniu do terenów zainwestowanych gospodarczo i posiadających znaczące walory 

przyrodnicze, zalecana jest metoda stopniowej adaptacji do zmiennych warunków, 

uwzględniając wariant stopniowego odstąpienia od ochrony oraz tylko lokalną ochronę 

najważniejszych gospodarczo i społecznie rejonów – w przeciwieństwie do ochrony „za 

wszelką cenę”. 

 

Aby sprostać prognozowanym zmianom klimatycznym, skutkującym nasileniem erozji i 

zagrożeń powodziowych należy wprowadzić regulacje prawne porządkujące zarządzanie 

przestrzenią w obszarach nadmorskich 

 

Z obliczeń prognostycznych wartości niedoborów wody w glebie dla wybranych roślin 

wynika, że następuje ciągły proces przesuszania się gleby i zwiększania zagrożenia suszą. W 

związku ze wzrostem częstości występowania intensywnych opadów w okresie letnim, można 

oczekiwać zwiększenia potrzeb odwadniania. 
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Załącznik – Ocena postępów we wdrażaniu istniejących programów 

ochrony wybrzeża  

Problem ochrony brzegów morskich związany z narastającym zagrożeniami na 

brzegach południowego Bałtyku istnieje już od końca XIX wieku. Największe nakłady na tę 

działalność były ponoszone w latach 80.  

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju strefy przybrzeżnej, w myśl zasad Agendy 21, 

możliwe jest poprzez prowadzenie prawidłowej polityki wykorzystania ziemi, wód i działek 

budowlanych, opracowanie planów ZZOP, podjęcie wyprzedzających ocen dotyczących 

oddziaływania na środowisko i włączenie najnowszych wyników badań naukowych do 

procesu decyzyjnego, adaptację infrastruktury do zmieniających się warunków 

przyrodniczych oraz promowanie technologii zgodnych z ochroną środowiska  

i zrównoważonego rozwoju. Z kolei z Rekomendacji HELCOM (16/3) wynika uznanie zmian 

brzegowych za procesy naturalne, podlegające ochronie oraz zalecenie, aby środki ochrony 

brzegów nie były stosowane na terenach niezamieszkałych. 

Pomimo bieżących obserwacji i sygnałów o zagrożeniach, w polskim prawodawstwie 

nadal brakuje ustawy z zakresu bezpiecznego inwestowania w obszarze brzegu i na nizinach 

nadbrzeżnych, klifach i zapleczu wydm. Stwarza to lukę dla podejmowania decyzji, których 

koszty ponoszone są przez całe społeczeństwo. Wdrażanie projektów budowli i systemów 

ochrony hydrotechnicznej brzegów wykazało, że wywołują one szereg połączonych efektów 

w strefie brzegowej tj. na brzegu i w przybrzeżu, w tym także negatywnych. Na terenach, 

gdzie nie ma osadnictwa i jest to możliwe, niskie obszary przybrzeżnych terenów 

podmokłych należy przywrócić do stanu pierwotnego, poprzez zlikwidowanie grobli lub 

przeniesienie ich w głąb lądu. 

Obserwowana różnorodność, zasięg i trwałość zmian w rzeźbie nie pozwala na 

traktowanie z pełnym zaufaniem większości ze stosowanych metod twardej ochrony brzegów. 

Literatura światowa i krajowa dostarcza szeregu danych, wskazujących na negatywny wpływ 

opasek i ostróg, zaburzających procesy morfodynamiczne i litodynamiczne.  

Zasady ZZOP i ochrony środowiska są często pomijane, poprzez brak sporządzania 

Raportów OOŚ. Szeroko natomiast jest wykorzystywany fakt wdrażania przez administrację 

morską Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu wieloletniego "Programu ochrony 

brzegów morskich" (Dz. U. Nr 67, poz. 621), pod którego „szyldem” realizowane są projekty 

nie zawsze uzasadnione, ani nie umotywowane bezwzględną koniecznością. Pomijany jest  

w nich szeroki kontekst zachodzących procesów morfodynamicznych i litodynamicznych  
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w obrębie systemu brzegowego na rzecz doraźnych, tzw. awaryjnych działań. W ten sposób 

rozszerzane są obszary zabudowywane hydrotechnicznie, które zmniejszają przestrzeń 

naturalnej wymiany osadów na brzegu i w przybrzeżu. 

Procesy brzegowe południowego Bałtyku powodują obecnie jedynie częściową 

odbudowę plaż po znaczących sztormach. Utworzenie strefy twardej ochrony wywołuje silne 

odbicia od umocnienia, powodując rozwój wklęsłego profilu przybrzeża, uniemożliwiającego 

odtwarzanie plaż, co niweczy ich rekreacyjny charakter na umocnionych odcinkach brzegów 

wydmowych i klifowych. 

W Programie ochrony do 2023 przyjęto ochronę brzegów morskich na długości 

211,4 km, tj. na 42% całkowitej ich długości. Z oszacowania poziomu bezpieczeństwa brzegu 

(Opracowanie Załącznik, tab. 1) wynika natomiast, że aby zapewnić odporność brzegu na 

sztorm 100-letni (Tp = 100), należy chronić 238,4 km brzegu, tj. 48% całkowitej długości. 

Wyniki te są bardzo zbliżone, co potwierdza przyjęte założenia programu ochrony brzegów. 

Przykładem nieprawidłowo podjętych działań ochrony brzegu jest rejon Ostrowa. 

Wybudowanie opaski gabionowej nie tylko bezpowrotnie zniszczyło niepowtarzalne walory 

przyrodnicze rejonu na zachód od klifu w Jastrzębiej Górze, ale pozbawiło ten rejon 

naturalnie rozwijających się plaż. W rezultacie wybudowania opaski w Ostrowie, na sezon 

letni trzeba odtwarzać plażę, która istniała wcześniej, przy zachodzącym procesie niszczenia 

wydm. W tym przypadku poprzez sztuczne zasilanie jest chroniona budowla hydrotechniczna, 

która miała chronić brzeg.  

Odcinki brzegu Półwyspu Helskiego, które w ostatnim stuleciu znajdowały się  

w obrębie utrwalonych zatok erozyjnych, zostały objęte sztucznym zasilaniem w strefie 

wydmowo–plażowej. Ze względu na awaryjny charakter działań ochronnych i możliwości 

techniczne, w pierwszych latach stosowano dostępny materiał zasilający, który tylko w części 

był dopasowany do materiału macierzystego, dopracowując metody w kolejnych latach.  

Zasilanie Półwyspu Helskiego spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa brzegu  

i przyległych terenów na zapleczu, w wyniku odtworzenia zniszczonych wydm i poprawy 

bilansu osadów w strefie przybrzeżnej.  

Zasięg spiętrzeń sztormowych przy poziomie ≥ 570 cm powodował zalewanie około 

1/3 szerokości zasilanej plaży. Gdyby plaże nie były poszerzane, zasięg przekraczałby 1/2 ich 

szerokości. Przy wyższych poziomach następowałoby całkowite zalanie plaż i przelewy 

spiętrzeń sztormowych. Dostarczony w dużych ilościach materiał zasilający brzegi stanowi 

zapas na abrazję w warunkach sztormowych. Energia hydrodynamiczna rozładowuje się na 
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sztucznie uformowanych plażach i barierach piaszczystych, które zostały wcześniej 

zniszczone.  

Budowle twarde wykonane w latach 2004-2012 miały zróżnicowane koszty  

w zależności od zastosowanej technologii. Głównie stosowano opaski narzutowe z kamienia 

lub gwiazdobloków.  

Środki na ochronę brzegu wydatkowane w latach 2007-2012 były poniżej kwot 

zaplanowanych w ustawie na jej finansowanie (Opracowanie Załącznik). W ramach projektu 

PO I i Ś (kwota przeznaczona na inwestycje wynosi 680 000 000 zł) planuje się ochronę 

brzegów w postaci wybudowania opasek i ostróg brzegowych, progów podwodnych, refulacji 

oraz rafy podwodne (A. Wypych-Namiotko, 6 czerwca 2012 r.).  

Zjawiska takie jak abrazja i akumulacja są naturalne dla środowiska morskiego, 

których nie należy traktować jako niebezpieczne. Zjawiska naturalne powinny być objęte 

ochroną, lecz nie poprzez ochronę techniczną brzegów morskich. Znacznym mankamentem 

Programu ochrony brzegów jest całkowite pominięcie problemu niewłaściwego 

zagospodarowania strefy brzegowej. Infrastruktura techniczna stosowana jest często  

w sprzeczności z obowiązującymi zasadami ochrony przyrody. Celowe byłoby 

ukierunkowanie technicznej ochrony brzegów w powiązaniu z prawidłowym 

zagospodarowaniem w pasie nadbrzeżnym, bez zagrożenia walorów przyrodniczych. 

Znaczącym problemem jest zabudowa w pasie technicznym, prowadzona często nielegalnie, 

powodująca następowe działania ochronne.  

Decyzje o ochronie brzegów powinny zawierać uwarunkowania morfodynamiki, 

ekologiczne i analizę ekonomiczną. Przykładem braku uwzględnienia powyższych elementów 

jest umocnienie klifu w Jastrzębiej Górze, które zmieniło krajobraz i ograniczyło korzystanie 

z naturalnej plaży.  

Założenia coraz bardziej rozszerzanej ochrony hydrotechnicznej nie są zgodne  

z istniejącymi zapisami o obszarach chronionych i celami ochrony środowiska na różnych 

poziomach. Rozszerzanie ochrony jest również sprzeczne z zasadą zachowania naturalnych 

warunków i morfologii brzegu oraz procesów dynamicznych zachodzących w jego obrębie 

(Zalecenia HELCOM). Odcinki brzegu znajdujące się poza obszarami zabudowanymi 

zgodnie z Zaleceniem HELCOM 16/3 powinny zachować dynamiczny charakter procesów 

naturalnych. Celem ochrony brzegu nie powinna być jego całkowita zabudowa, lecz ochrona 

infrastruktury i walorów różnego typu, tam gdzie jest to bezwzględnie konieczne. Nowe 

lokalizacje ochrony brzegu powinny zdecydowanie wynikać z uaktualnianej analizy wyników 

monitoringu.  



30 

 

Zakres prac dla wyznaczenia nowych zagrożonych odcinków, które będą wymagać 

ochrony w XXI wieku powinien być opracowany w oparciu o analizę uzyskiwanych 

sukcesywnie wyników monitoringu. Jest to wstępny warunek umożliwiający przedstawienie 

uzasadnionych propozycji do zweryfikowania Projektu ustawy o zmianie ustawy  

o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2004-2023. 

Przepisy z zakresu strefy buforowej (setback) dla strefy przybrzeżnej mówią, że 

zabroniony jest rozwój obiektów w strefie chronionej, przylegającej do brzegu i definiuje 

wyznaczenie nakazanej odległości od struktur brzegowych takich jak m.in. linia stałej 

wegetacji. 

Rozwój setback ma wiele funkcji. W świetle wykładni HELCOM wprowadza się 

strefę buforową między infrastrukturą brzegową a strefą brzegową, która rozszerza się lub 

zmniejsza w naturalny sposób, bez udziału umocnień brzegowych w tym opasek (seawalls)  

i innych struktur, które mogą narażać na niebezpieczeństwo cały system brzegowy. 

Wprowadzenie zasady setback redukuje zagrożenie beachfront podczas wysokich zdarzeń 

falowych i prowadzi do polepszenia estetyki i dostępu wzdłuż plaż. Odległość setback na 

świecie jest bardzo zróżnicowana.  

Spośród krajów europejskich tylko 4 formalnie określiły swoją definicję brzegu. 

Polska nie posiada takiej definicji, jednak została wyznaczona granica setback: 100-200 m 

obszaru w głąb lądu, a na niektórych odcinkach 1000 m, a pewne ograniczenia stosowane są  

w 2-5 km. Przegląd położenia istniejących obiektów wskazuje jednak, że granica ta jest 

respektowana tylko w teorii. W świetle narastających zagrożeń należy przeprowadzić 

kontrolę położenia obiektów, w celu ustalenia ich przyszłego zagrożenia.  

Zarówno trwałe jak i miękkie metody stabilizacji brzegu będą wymagać 

powtarzalnych wydatków. Obliczenie kosztów bieżącego utrzymania wskazuje, że ochrona  

i utrzymanie lokalizacji obiektu jest bardziej kosztowne od jego relokacji. Relokacja, jako 

sposób podejścia do ochrony infrastruktury, nie był nigdy konstruktywnie rozważany na 

zagrożonych brzegach w Polsce. W tej sytuacji postępuje dalsza zabudowa brzegów, 

ograniczająca naturalną wymianę osadów i wymuszająca kolejne działania ochronne. 

Rezerwę na cofanie się brzegu (recesję) przyjmuje się na podstawie analizy aktualnego 

profilu brzegu na odcinkach zabudowanych (zagospodarowanych) lub niezabudowanych. Na 

brzegach z wysokim zapleczem istnieje niebezpieczeństwo erozji, a na brzegach z niskim 

zapleczem niebezpieczeństwo erozji i powodzi. Na brzegach południowego Bałtyku zdarzają 

się kombinacje poszczególnych typów wybrzeża, np. brzeg mierzei z wąską i niską wydmą 

lub wysoką i szeroką wydmą (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006). 
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Rezerwa na cofanie się brzegu wynika z kształtu profilu brzegu, jego zabudowy oraz 

rodzaju i wielkości zagrożeń. Na brzegach wysokich niezabudowanych, gdzie brak zagrożeń 

wartości materialnych, dopuszczalny zasięg cofania się brzegu jest praktycznie 

nieograniczony. 

Na brzegach zagospodarowanych, w tym klifowych, istnieje potrzeba większej 

świadomości zjawisk geodynamicznych. Dopuszczalnym limitem brzegów wydmowych jest 

taki fragment wydmy na obszarze zagrożonym, który nie będzie zniszczony w wyniku 

oddziaływania sztormu o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 100 lat. Granice 

czasowe cofania się brzegu można ocenić na podstawie ogólnej kubatury wydmy  

i przewidywanego tempa erozji. Podstawą przyszłych ustaleń powinno być położenie linii 

brzegowej i podstawy wydmy, uśrednione dla poszczególnych odcinków i jednostek 

litodynamicznych. 

Na brzegach wysokich, niezabudowanych (klif, szeroka wydma) z wysokim 

zapleczem, z rezerwą osadów, granicę zagospodarowywania terenów wyznacza status prawny 

walorów przyrodniczych. Obecnie brak przepisów prawnych i metod określania odległości od 

brzegu dla budowy różnego typu obiektów, takich jak: domki letniskowe, hotele, autostrady. 

Na zabudowanym brzegu wielkości erozji i rezerwy osadów wyznaczają granice jego 

bezpiecznego zagospodarowywania. Jeżeli na brzegu znajdują się obszary zurbanizowane  

i trwałe systemy ochronne, wówczas zasięg zagospodarowywania terenu powinien 

obejmować jedynie obszary zapewniające bezpieczeństwo dla okresu 50–100 lat. 

Nie powinno się dopuszczać nowej zabudowy na brzegach mierzei. Nie dotyczy to 

tych odcinków brzegu, dla których przewidywane jest całkowite utrzymanie naturalnej lub 

sztucznej linii brzegowej.  

Elementem podstawowym dla wyznaczenia granicy bezpiecznego gospodarowania 

jest określenie linii naturalnej (granicy) zmienności brzegu, łącznie z prognozą dla 

konkretnego okresu i tempa WPM (wzrost poziomu morza). 

Do sprecyzowania norm bezpieczeństwa strefy brzegowej niezbędne jest wyznaczenie 

odporności brzegu na działanie czynników hydrodynamicznych, a następnie granic 

bezpiecznego gospodarowania w pasie przybrzeżnym. Jest to jedno z podstawowych zadań 

ochrony brzegów morskich do roku 2050. 

Dla niektórych odcinków brzegu z zapleczem o bardzo dużych wartościach 

gospodarczych, gęsto zaludnionych, normy bezpieczeństwa powinny gwarantować 

maksymalny stopień bezpieczeństwa. Natomiast na odcinkach brzegu z zapleczem o małych 

walorach i małych wartościach infrastrukturalno-przyrodniczych może on być mniejszy. Tym 
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samym ważny staje się dobór kryteriów, które należy uwzględnić opracowując normy 

bezpieczeństwa. Do ich ustalenia konieczna jest znajomość występowania określonych 

warunków hydrodynamicznych, morfologicznych, znajomość odporności wału wydmowego 

na zniszczenie, a także ocena wartości ekonomicznej i przyrodniczej pasa nadbrzeżnego. 

Wobec skomplikowanego charakteru oddziaływania kompleksu czynników 

hydrometeorologicznych na brzegi powodujących rozwój erozji najczęściej określa się wpływ 

stanów morza i czas ich trwania. Poziomy morza osiągające linię podstawy wydmy/klifu 

inicjują jej erozję. Od długości okresu działania krytycznych stanów morza i od odporności 

brzegu zależy bezpieczeństwo zaplecza. 

Pomimo istnienia zakazu lokalizacji obiektów bliżej niż 20 m linii brzegu na brzegach 

Zatoki Puckiej obiekty stoją 2-4m od linii brzegowej (Skóra, 2012). Postulowane granice 

bezpiecznego inwestowania na brzegu polskim pozostają na poziomie nieosiągalnych planów. 

Stan zainwestowania erodowanych brzegów oraz nizin nabrzeżnych objętych 

zagrożeniami powodzią morską i w ujściach rzek przymorskich w Polsce wymusza analizę 

wytypowanych odcinków strefy brzegowej w świetle kryteriów bezpiecznego inwestowania. 

Pociąga to za sobą następujące działania w celu respektowania zasad ZZOP w krajach 

nadbałtyckich: 

1. Ocena lokalizacji obiektów urbanizacyjnych w strefie nadbrzeżnej na tle wyznaczonych 

stref ochronnych w Polsce.  

2. Wyznaczenie obiektów wymagających stałej ochrony ze względu na złą lokalizację. 

3. Wyznaczenie obiektów wskazanych do przeniesienia ze względu na nieuchronność 

procesów erozji i rachunek ekonomiczny. 

 

Zalecana kolejność działań w celu uniknięcia błędów lokalizacji w przyszłości:  

1. Wyznaczenie linii maksymalnego historycznego cofnięcia linii brzegowej, podstawy 

wydmy i korony wydmy lub klifu. 

2. Wytypowanie obiektów, które będą zagrożone w określonych horyzontach czasowych.  

3. Określenie rachunku ekonomicznego kosztów ochrony obiektów w różnych horyzontach 

czasowych. 

4. Określenie kosztów relokacji najbardziej zagrożonych obiektów. 

5.  Analiza porównawcza różnic ochrony za wszelka cenę i relokacji. 

6. Podjęcie optymalnej decyzji. 
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W dostępnych dokumentach funkcjonują rozważania dotyczące propozycji zmian 

polskiej strategii ochrony brzegów morskich i obowiązującego prawa w tym zakresie (Cieślak 

2011). Zmiany powinny dotyczyć: 

1. Wprowadzenia do ustawodawstwa zapisów o finansowaniu ochrony brzegów jako 

stałego elementu, a nie na zasadzie programu wieloletniego – ochrona brzegów wymaga 

systematycznych działań, realizowanych tak długo jak długo będzie istniał brzeg morski, 

a nie w ramach zamkniętego w czasie programu (choćby nawet wieloletniego). 

2 Prawnego usankcjonowania umownej linii brzegowej i bezpieczeństwa zaplecza. Brakuje 

dobrej podstawy prawnej do określania konkretnych wartości bezpieczeństwa. Zapis o 

poziomie bezpieczeństwa dotyczy nie tylko zagrożenia powodzią morską (również 

ustawy Prawo wodne), ale także zagrożenia erozją morską.  

3 Wzajemnego powiązania planów zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących 

obszarów morskich i lądowych, mimo że są one sporządzane przez różne organy. 

Rozwiązanie tego problemu jest zawarte w aktualnie procedowanym projekcie 

nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4 Dalsze udoskonalanie procesów powszechnego społecznego uczestnictwa w zarządzaniu 

strefą brzegową. 

 

Procesy brzegowe południowego Bałtyku powodują obecnie jedynie częściową odbudowę 

plaż po znaczących sztormach. Utworzenie strefy twardej ochrony wywołuje silne odbicia od 

umocnienia, powodując rozwój wklęsłego profilu przybrzeża, uniemożliwiającego 

odtwarzanie plaż, co niweczy ich rekreacyjny charakter na umocnionych odcinkach brzegów 

wydmowych i klifowych. 

 

Ustanowienie i respektowanie strefy buforowej (seatback) wydaje się być najważniejszym 

elementem ochrony zarówno mienia jak i brzegu. 

 

Do sprecyzowania norm bezpieczeństwa strefy brzegowej niezbędne jest wyznaczenie 

odporności brzegu na działanie czynników hydrodynamicznych, a następnie granic 

bezpiecznego gospodarowania w pasie przybrzeżnym. Jest to jedno z podstawowych zadań 

ochrony brzegów morskich do roku 2050. 
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ABBREVIATIONS 

 

Agenda 21 Action Programme 

A2  The IPCC emission scenario of climate change 

A1B  The IPCC emission scenario of climate change 

B1  The IPCC emission scenario of climate change 

ECHAM Modified version of the climate model GCM prepared by ECMWF. 

ECMWF  European Center Midterm Wweather Forecasts  

HELCOM  Helsinki Commission 
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IPCC  Intergovernmental Panel for Climate Changes 
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INTRODUCTION 

The „Assessment of the impact of current and future climate change in the Polish zone 

and the ecosystem of the Baltic Sea" was prepared in frame of the contract no. DZR/2/U/2014 

of 18.09.2014 between the Ministry of the environment and the Institute of Meteorology and 

Water Management - National Research Institute, as financed from the resources of the 

National Fund for Environmental Protection and Water Management. 

The aim of the study was to identify climate change in the coastal environment, and an 

indication of which of them pose the greatest threat for the Polish coast. For an assessment of 

the impact of the changes onto coastal zone, the forecast has been developed for selected 

parameters of the atmosphere and the hydrosphere (the Polish Baltic Sea area) up to 2030. On 

the basis of the results of scenario analysis, the indications for adaptive strategies in the most 

important sectors of human activity: agriculture, tourism and marine economy, including 

fishery and shipping have been developed. 

Warming of the troposphere and hydrosphere have been identified as well as the 

changes of  the precipitation intensity. As a consequence of climate change there is also an 

increase in the severity of extreme phenomena. Direct effects of it is, for example, the 

extension of the growing season, sea level rise, or on the contrary more frequent occurrence of 

droughts and hot weather. 

The paper consists of analysis of the variability of selected elements of the climate in 

the Baltic coast in the second half of the 20th and at the beginning of the 21st century. 

Meteorological parameters have been analysed: air temperature (taking into account the heat 

and cold waves), precipitation (rainfall), changes of the sea level (including storm surges and 

erosion of the coast), an analysis of the implementation of the multiannual programme for the 

protection of the coast, the ice cover of the sea, salinity, acidity and water temperature . 
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1. The assessment of the impact of the current climate change on the 

ecosystem of the Polish Baltic coast and coastal zone (beaches, dunes, 

cliffs, estuaries) 

 

The analysis of meteorological elements covered the period 1951-2010 for thermal 

characteristics (for heat and cold waves 1966-2008, for the characteristics of the precipitation 

1981-2010, sea-level variability and the number of days with ice cover 1951-2008). The 

spatial range of study covered the area of the Polish coast and the country (air temperature 

and precipitation), and analyses related for selected coastal stations (Swinoujscie, 

Międzyzdroje, Kołobrzeg, Łeba, Ustka, Władysławowo, Hel, Gdynia, Gdańsk Port) and open 

sea areas (Gdansk Deep, Gotland and Bornholm Deeps). 

Observed and forecasted climate changes in the period 2011-2030 indicate the increase 

of the air temperature in all seasons of the year and small changes of precipitation, i.e. 

increase from autumn to spring and a decrease in the summer time. Besides the average 

values changes its expected the changes of the frequency of the extreme phenomena as heat 

waves and longer dry and wet periods. Climate changes will influence both the ecosystems 

and the economy, but the effects will be different in the different sectors. 

The storm surges pose a serious threat to the coast resulting with damage of the 

shoreline and ridge zone, causing damage both on the beaches, dunes, coastal cliffs and 

impede the work on the seas. As a result of coast erosion its touristic vale would be decreased.  

Sea ice is also one of the significant factors influencing economical development of 

the harbors, fishery and maritime trade. 

The processes taking place in the coastal zone depend on environmental factors that 

generate complex responses of the system. Climatic factors affect the periodic changes of the 

shore. Hydro-meteorological phenomena affect the littoral processes within different 

morphological and lithological units, depending on wave energy dissipation in the coastal 

area, causing measurable changes on the seashore (Williams et al., 1991) 

The influence of hydrodynamic factors on morphological event occurs both during a 

single storm, as well as long periods, depending on the scale of the phenomena. 

Anthropogenic impact results with various feedback mechanisms, causing large-scale 

sediment transport processes in the coastal zone (Arens, Wiersma, 1994).  

Taking into account the adverse impact of climate change, it seems necessary to 

undertake adaptation actions. For this reason, it is advisable to take adaptive measures that 
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will take advantage of the positive developments and minimize the negative effects of adverse 

changes. 

 

1.1. Long-term variability of climate conditions on the coast 

Due to the influence of the Baltic Sea, Polish coastal area is characterized by the 

specific thermal regime. Winter (0,0C)  and autumn (9,0C) are warmer than in the rest of 

the country, while the spring (6.8°C) and summer (16.5°C) cooler (the average air 

temperature for the year from the period of 1951-2010). 

On the Polish coast statistically significant changes occur in the case of heat waves. 

The annual number increases of less than 1 day per 10 years, and the total annual duration of 

such periods is increased by 5 to 7 days per 10 years. It proves the systematic lengthening 

periods of particularly high air temperature. The largest increase in number of warm days was 

calculated for the station in Szczecin. In the case of cold waves on the coast there is a 

downward trend, however, changes are not statistically significant. 

The average annual sum of precipitation indicate a significant variation in the period 

1981-2010. The greatest precipitation (667-693 mm) recorded in the middle part of the Polish 

Coast (Łeba and Ustka,), while the smallest in its western part (Świnoujście). Average yearly 

precipitation exceeds the average annual minimum 600 mm in town Hel. In period 1981-

2010, the smallest recorded annual sum of precipitation were about 450 mm. Larger 

differences occurred in the case of a maximum annual sum: from 756,3 mm in Świnoujście to 

966,2 mm in Ustka. 

There has been a clear increase in the frequency of hot days throughout the year and a 

systematic extending of the periods of high air temperature. 

 

There is a significant increase in the average annual amounts of precipitation in the middle 

part of the coast. 

 

An increasing trend of maximum yearly sea level was observed at all stations of the Polish 

with an increase of the duration time during which flood may occur.  

Flood risk caused by storm surges increased twice in the end of XX-th centaury in 

comparison with the first half of the century.  

 

The observed systematic increase of sea level and higher storm activity, especially during the 

winter and spring time, will contribute to beaches and cliff coast destruction, representing a 

risk for tourism infrastructures (marinas, ports, harbors, beach infrastructure, etc.).  
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1.2. Sea level changes along the Polish Baltic coast 

In 1951-2010, there has been a clear, usually statistically significant increase in the 

mean sea level. The average annual sea level on the Polish coast grew at a rate of circa 2 cm 

per decade. An increase of storm surges (increase in the number of storms and the average sea 

level) has been significant in the last 25 years on the Southern Baltic Sea and can be seen as 

the evidence of a growing threat arising from these phenomena. Flood risk increased twice in 

the end of XX-th century in comparison with the first half. 

An increasing trend of maximum yearly sea level was observed at all stations of the Polish 

with an increase of the duration time during which flood may occur.  

Flood risk caused by storm surges increased twice in the end of XX-th centaury in 

comparison with the first half of the century.  

 

The observed systematic increase of sea level and higher storm activity, especially during the 

winter and spring time, will contribute to beaches and cliff coast destruction, representing a 

risk for tourism infrastructures (marinas, ports, harbors, beach infrastructure, etc.).  

 

1.3. Ice cover of the Baltic Sea 

Ice cover appears in the coastal zone only during moderate and severe winters, which 

do not occur too often (Wiśniewska, 1991; Sivan et al. 1995). In the Polish coastal zone 

several parts with different ice formation processes can be distinguished: the bays areas 

Pomeranian Bay and the Gulf of Gdańsk; area of the lagoons: Szczecin Lagoon and Vistula 

Lagoon; Vistula and other river mouth areas and the area of the open sea coast.  

The maximum number of 67 days with ice observed in Świnoujście during winter 

1995/96 in the past 50 years. Vistula Lagoon is an area where solid ice occurs annually. On 

the contrary, the ice cover in the Szczecin Bay did not occur in the last century in just five 

seasons. In 1951-2008 there has been a decline in the number of days with ice on the Polish 

coast. The greatest rate of decrease in the number of days with ice was observed at the station 

in Świnoujście (about 6 days to 10 years). 

Warmer winters are observed along the Polish coast (with a decreasing number of sea ice 

days), what entails higher economic activity, harbours development, shipping, fishery, and 

maritime trade.  

 

Less often occurring severe winters are preceded by long period of mild and moderate 

winters.  

 

Observed during the severe winters stranded ice motion processes, causes beaches and dunes 

destruction, and is a threat for buildings (Hel).  
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1.4. Assessment of the current changes of the physical properties of the 

sea water 

Changes in temperature and salinity in the sea are caused by natural factors such as air 

temperature, the volume of water flow the rivers and are occurring in varying scale of 

atmospheric processes (inter alia, circulating systems over the Danish Straits and the Baltic 

Sea). 

In spite of the salt inflow after 2003, the decreasing trend of changes in salinity at the 

bottom of the Bornholm and Gdansk  Deeps has been observed, while on the South-eastern 

slope of the Gotland Deep there was no clear trend. 

The analysis of monthly values of salinity in Gdynia revealed minor downward trend 

during the period 1980-2013. During the period 2004-2013 the trend of salinity changes for 

the minimum and medium values was positive, while for the maximum value was negative. 

Salinity in Miedzyzdroje has been decreasing in 1980-2013. In the period 2004-

2013,the trend was negative also.  

The direction and magnitude of forecasted water temperature changes in the bottom 

layer of the polish zone of the Baltic Sea is in line with the forecasts by ICES (ICES Advise 

etc.).  

Sea surface temperature correlates with the air temperature. In the sea parts of river 

inlet supply, an additional factor driving the temperature of the water in the surface layer is 

the temperature of the river water.  

Analysis of the trend of the monthly value of the temperature of the water in Gdynia 

revealed minor upward trend during the period 1980-2013. During the period 2004-2013, the 

positive trend of changes in water temperature, which is even kept for Gdynia is stronger than 

during the several year period.   

Analysis of temperature in the period 1980-2013 in Międzyzdroje also revealed a 

growing trend. During the period 2004-2013 minimum monthly values are characterized by a 

positive trend which is 0,0024⁰C/year. On the other hand, the average and maximum 

temperature values show a downward trend, respectively -0,001 ⁰C/year and -0,0024 ⁰ C/year. 

Observed non-significant downward trend in pH in bottom waters of about 0,00001per 

year during the period 1980-2013 in the Polish zone of the Baltic Sea is part of the ocean 

overall tendency of changes in pH. Calculated by Takahashi and Sutherland (2013), decrease 

in the pH changes in surface water from 32 oceanic locations provided an amount of  about 

0.002 per year. In the surface waters and during the period under consideration the tendency 
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of changes in pH was low, however positive and amounted to 0,00002 per year, while for the 

decade 2004-2013 was weakly negative and amounted to-0,00003 per year. 

The decrease in the pH of surface waters of the Baltic Sea area was estimated to be  

-0,00001/year. 

An increasing sea water temperature could negatively influence the ecosystem balance 

through the loss of indigenous species of fauna and flora, which are not able to get adapted to 

new physical conditions and the introduction of non-indigenous species feeling well in higher 

temperature. 

 

Salinity decrease in near-bottom layer below 11 leads to stop of cod reproduction in the case 

of larvae death.  

 

An increase of pH, even below a few thousandths of pH, lead to disturbs in the absorption of 

calcium carbonate by photosynthetic plankton, which plays a crucial role in ecosystem 

productivity. 

 

1.5. The dynamics of the South Baltic boundary area 

Changes in the southern Baltic Sea take place within the abrasive-cumulative system, 

in different spatial-temporal scales (Zawadzka-Kahlau, 1999). Changes in the volume of 

structures, confirmed by terrestrial methods, indicate whether an actual reconstruction or the 

erosion of dune structures (Zawadzka, 1994, 1999, 2005, 2007).   

Boundary changes balance within the limits of the lytho-dynamic units showed an 

erosion in the coastal zone in the past century and the dominance of erosion during decade 

periods. The greatest acceleration in the abrasion of lytho-dynamic units occurred in the 

morpho-dynamic western area between Władysławowo and Jarosławiec. 

 

Istotnym zagrożeniem jest narastające oddziaływania budowli hydrotechnicznych na abrazję 

brzegu w związku ze wzrostem intensywności procesów hydrodynamicznych w strefie 

brzegowej. 

 

Analysis of the changes along the Polish coast showed and intensification of erosion coastal 

boundaries changes.  

 

Mean sea level increase amounts to 10,6 cm/ 100 years.  

 

In recent decades, the relative sea level is faster increasing.  

 

Storm surges also became more intense due to a tendency of the atmospheric circulation for 

getting more “west polarized”, what generates stronger wind.  
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2. Assessment of forecasted climate changes in the ecosystem of the Baltic 

Sea and coastal zone (beaches, dunes, cliffs, estuaries) 

2.1. Change scenarios for meteorological conditions 

The scenarios indicate that the annual average air temperature on the Polish coast 

during the period 2011-2030 will not change significantly in relation to the average values of 

the reference period 1971-1990. The foreseen temperature rise for emission scenarios B1 and 

A1B shall not exceed 0,1°C. Slightly larger changes can occur in the case of scenario A2, 

which is expected to cool down in relation to the reference period (Miętus et al., 2012). 

Scenarios developed on the basis of the annual model show that annual rainfall in the 

period 2011-2030, will be close to the value of the reference period 1971-1990. For scenario 

B1a slight increase in rainfall totals is expected along the Polish coast, however, no more than 

5%. For the scenarios A2, A1B foreseen increase in the rainfall totals will not exceed 3% 

(Miętus et al., 2012). 

All the simulations show that the annual number of days with precipitation: in the 

period 2011-2030 will be similar to the value of the reference period 1971-1990. In the case 

of B1 and A1B emission scenarios, there may be a slight increase in the number of days with 

precipitation: on the Polish coast exceeding a 2% value. The results for scenario A2 shows 

that noticeable changes to this item should not be expected (Miętus et al., 2012). 

Predicted increase in average annual temperature along the Polish shore is not significant and 

shall likely not exceed 0,1C per year in the period 2011-2030. 

 

2.2. Scenarios for sea level change along the Baltic coast 

Among the threats caused by climate change, the changes in average sea level in the 

Polish Baltic coast are an important factor from an ecological and economic point of view. 

Scenarios 2011-2030 

Scenarios developed on the basis of changes in the regional pressure fields, simulated 

by the model ECHAM5 and which take into account global mean sea level changes, show that 

the annual average sea level during 2011-2030 rises by ok. 4-5 cm in relation to the value of 

the reference period 1971-1990. 

Scenarios developed for the period 2081-2100 show that the annual average sea level 

will rise in relation to the average values from the period 1971-1990 depending on the 

scenario in consideration. The smallest increase is foreseen for scenario B1, but even in this 

case would be ok. 20 cm. In the case of scenario A1B expected average sea level comes to 
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about 25 cm, while in the case of A2 - about 28 cm. Changes in the maximum sea level may 

be considerably large. Growth can be from about 25 cm (B1) to about 35 cm, while in the 

western part of the coast up to about 38 cm (A2). 

In the frame of ISOK project realization, flood risk maps showing areas affected by 

flooding with a specified probability of occurrence, have been drawn up: 

1. areas where the likelihood of flooding is low, namely 0,2% (occurs once every 500 

years); 

2. areas where the likelihood of floods is fair - of 1%, (i.e., once a century) 

3. areas where the likelihood of floods is high - of 10%, (i.e., once a decade); 

Areas affected by flooding with an occurrence likelihood of 1% and 10%, are areas of 

exceptional flood threatening within the meaning of the Water Law, and in which there are 

prohibitions for construction activities. 

Scenarios 2081-2100 

Scenarios developed for the period 2081-2100 show that the annual average sea level 

will rise in relation to the average values from the period 1971-1990 depending on the 

scenario under consideration. The smallest increase is predicted for scenario B1, but even in 

this case it would be about 20 cm. In the case of scenario A1B expected average sea level 

comes to about 25 cm, (a) in the case of A2 - about 28 cm. Changes in the maximum sea level 

may be very large. Growth can be from about 25 cm (B1) to about 35 cm, while in the 

western part of the coast up to about 38 cm (A2). 

According to the forecasts, the average annual sea level will rise in the period 2081-2100 

from aprox. 20 to 28 cm. 

 

A forecast of transformation of sea shore shows progressive threat for Hel Peninsula and 

increasing erosion processes in the middle part of the Polish coast region (Wladyslawowo – 

Jaroslawiec).  

 

2.3. Predicted changes in the occurrence of sea ice in the Baltic during 

the 21st century 

The results of the scenarios prepared on the basis of future changes of the average air 

temperature from 2 m above ground in the Baltic Sea basin indicate that, in the case of B1 and 

A1B emission scenarios, lower number of days with sea ice can be expected in the period 

2011-2030 (Sztobryn et al. 2012).  
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 The results of analysis for scenario B1 indicate a decrease of sea ice occurrence by 

20% with the exception of eastern part of the coast. In the case of scenario A1B the range of 

changes is much more diverse and ranges from less than 2% in Hel to nearly 20% in 

Świnoujście and Gdynia. Only in the case of scenario A2, the increase the number of days 

with sea ice occurrence is expected along the entire coastline - from about 11% in 

Świnoujście to over 30% in Ustka and Hel (Sztobryn et al., 2012). 

A lower number of days with sea ice can be expected in the period 2011-2030 along the 

Polish coast.  

 

2.4. Assessment of the predicted termohaline changes  

During the period 2004-2013, the trend of minimum and average values of salinity is 

positive, and the maximum value - negative. Assuming constant trend as in 2004-2013, the 

minimum salinity of water in Gdynia will grow up to about 0,020 in 2030, while average 

value only 0.005. 

The trend of changes of salinity in Międzyzdroje for the period 2004-2013 was also 

negative. The expected value of the minimum salinity will be lower in 2030 compared to 

2013 with a value of 0,012, while the average and maximum about 0,041. 

The magnitude and trend of the salinity changes affects the living resources of the sea, 

including the status of benthic organisms (zoobenthos and phytobentos) and pelagic 

ones(fish).  In accordance with the ICES (2010) forecast for the Baltic Sea the salinity will 

decrease by 8% to 50% of the present value by the year 2100. In the case of a continuation of 

the trends leading to a decrease in salinity, life conditions for cod will worsen in the 

Bornholm Deep area. On the one hand, intense inflow of saline waters from the North Sea 

would influence positively on cod population. 

The salinity of the surface layer in the Gulf of Gdansk (Gdynia) and the Pomeranian 

Bay (Międzyzdroje) plays an important role in the maritime transport. The increase in tonnage 

and immersion of the ships calling at ports in the Baltic coast and the downward trends in 

salinity may require the increase of the fairwaters depth in the area of the ports in Szczecin-

Swinoujscie as well as ports in Gdańsk and Gdynia. 

The positive trend of changes in water temperature in Gdynia was even stronger 

during the period 2004-2013 than in longer period. With sustained ten-year trend, the 

minimum and the average temperature of the water will rise by 2030 to 0,041 ⁰C, while the 

maximum temperature of 0,020 ⁰C. 
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During the period 2004-2013 minimum monthly values are characterized by a positive 

trend of 0,0024 ⁰C/year. This means the temperature in 2030 will be as much higher as  

0,041 ⁰C. Nevertheless, the average and maximum temperature values show a downward 

trend, respectively -0,001⁰C/year and -0,0024⁰C/year. The expected value of the average 

temperature and the maximum in 2030 will be lower in Międzyzdroje,  respectively -0,002⁰C 

and -0,041⁰C. 

Despite the decline of nutrients in the sea, numerical modeling showed that there is 

likely an increase in the abundance and biomass of phytoplankton. The analysis showed a 

higher dependence of the abundance and biomass of phytoplankton on the weather than on the 

concentration of nutrients (Kraśniewski and 2012). Ranges and the direction of the predicted 

changes in the value of the temperature of the water on the surface of the sea remains in line 

with the results of the predictions in accordance with climate change scenarios B1, A1B and 

A2. Expected temperature increase for the first two scenarios will not exceed +0,1C, while 

slight decrease is predicted for the latter. Decrease of pH in surface layer in the polish part of 

the Baltic Sea is estimated to be -0,00001/year.  

Boundary changes forecast based on data averaged for the past 20 years indicates 

further increase risks for the Hel Peninsula and the intensification of the erosive changes in 

the central part of the coast (Władysławowo-Jarosławiec). Clear intensification of the threats 

upon boundary area shall be observed in the Bay of Gdańsk and the Vistula Spit. In the 

section Sarbinowo - Międzyzdroje predicted pace of change will be the smallest. However, 

from the pace of changes observed in the last decade, even considering the predicted value of 

only WPM = 0,3 m/100 years, there will be significant changes which will threaten safety in  

increasing sections of the shore. The smallest change would have amounted 0.6 m/year, and 

the maximum 2 m/year. Under the assumption of 0,6 m/100 years on the West Coast, in the 

morpho-dynamic regions of Jarosławiec-Sarbinowo and Sarbinowo-Międzyzdroje, the 

predicted average rate of change will approach 1 m/year. For sections of the shore, on which 

natural dune shapes are currently lacking, the protection of coastal area, taking into account 

the predicted rate of changes, would force the use of several different types of reinforcements 

located along the coast. 

At WPM = 1,0 m/100 years, while maintaining the speed of changes in the last decade, 

points out a huge increase in damaging processes of the coastal boundaries in  morpho-

dynamic regions. The biggest predicted rate of change occurs in the central part of the coast (4 

m/year) and on the Hel Peninsula (1.7 m/year). Forecast impact of WPM = 0,6 and 1,0 m/100 



14 

 

years foresees significant risks for many sections, which will force new correcting measures 

to be applied. 

Regression of the shore, for different variants of the rising sea on the eastern and 

western regions of the Teissyre-Tornquist line, will exceed the value of 3 m/year. 

Given the rate of changes from the century period, the optimistic variant does not 

indicate significant threats for the cliff and dune shore regions (0,15 m/ year). However, 

according to the rate of changes resulting from the last of the analyzed decades (1971-1983) 

there will be an increasingly damage of the western part to 0,8 m/year, and in the eastern part 

to 1.7 m/year. 

Assuming WPM = 0,6 m/100 years there will be a sharp increase in erosive changes 

that in many dune sections will impair immunity and intensify its threat. 

Assuming WPM = 1,0 m/100 years, against the background of the average rate of 

change occurring in the last century, erosion will rise to 0.32 m/year, and according to the 

results from the last of the analyzed decades, to 1,6 m/year in the western part and to 3.4 

m/year in the eastern part. If predictions will become a reality, new systems and methods of 

protection for seashore areas will have to be implemented in the coming decades. 

Predicted losses of land, calculated on the basis of assumptions for the system of 

morpho-dynamic regions, indicate an increasing erosion of the coastal line depending on the 

speed of rising sea levels. 

Even with a minimum speed of the rising sea levels, the expected losses of land within 

the designated morpho-dynamic areas, assuming the changes experienced in the last century, 

will amount to 6.4 ha/year. For a WPM = 0,6 m/100 years, overall losses are estimated to be 

10.5 ha/year, and for a WPM = 1,0 m/100 years, predicted losses of land will increase up to 

15.5 ha/year. The largest losses of land will take place in Jarosławiec-Sarbinowo (5.6 ha/year) 

and Sarbinowo-Międzyzdroje (3.9 ha/year). 

The expected further increase in sea level even as the minimum  (30 cm/100 years) 

will increase the length of sections exposed to erosion, the increase in the speed of destruction 

and major loss of littoral sediments. The increasing threats for seashore regions and foreshore  

should influence in the change of approach towards the coastal regions, in order to keep these 

elements of the system, its infrastructures and foreshore, which receive priority protection in 

the evaluation of coastal area and foreshore quality. 

Salinity, sea temperature and pH changes may lead to changes in species structure and in the 

productivity of the Baltic, in particular in the phytoplankton abundance and biomass 

abundance. 
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Keeping the same pace of changes on the coast zone as during the past decade, at a WPM = 

0.3 m/100years, significant changes which might threaten coast integrity would take place. 

The least significant changes would be of 0.6m/year and the most significant of 2.0m/year. 

  

At a WPM = 1.0 m/year the erosion would increase up to 0.32m/year, while in comparison 

with the last decade it would increase to 1.6 m/year in the western and to 3.4 m/year in the 

eastern coast. 
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3. Evaluation of changes in adjacent areas (agriculture, human 

settlement, tourism) in terms of the impact of climatic events 

Sectors such as tourism, agriculture and human settlement are considered to be highly 

sensitive to observed climate change, since they are directly linked to the environment and 

weather.   

Climate change in the Earth, expected in the 21st century, for the polish coast, will 

result in growing perturbations associated primarily with phenomena such as storms and 

torrential rain that will quickly generate flood waves. On the other hand long periods of 

drought-at high temperatures during the summer may be expected.  

Climate change could also have negative effects on human health. Heat waves cause 

that the bioclimatic conditions are considerably worsened, especially in the cities, where 

during the hot weather at night the so called urban heat island phenomenon shows up 

(Fortuniak 2000). 

A climate important information is the number of days with specific air temperatures 

above or below certain thermal thresholds. 

The maximum duration of extreme heat waves is between 3 to 5 days. In the case of 

heat wave duration is far longer and can range from 12 to 19 days. In large urban areas heat 

have a significant, negative impact on the natural world and the human and economic 

infrastructure and communications. 

The number of days that meet the criteria for cold days (mean minimum temperatures 

in the range from -30 °C to -25 °C) is quite small. In coastal areas in the period of thirty years 

(1981-2010) did not occur at all. At the same time there were not any days with particularly 

low temperatures (tmin < -30°C). 

Severe cold has caused many losses in the economy, especially in agricultural 

production and fruit. Interferes with the normal work of communications and energy systems 

and industrial plants by causing extensive failure: traction and train tracks, heating installation 

and equipment of hydraulic structures, waterworks, sewerage network and high-voltage 

transmission lines. 

Strong frost is also a serious threat to the health and life of humans and animals. The 

wind is an important factor in the intensification of negative temperature conditions. Rivers 

and bodies of water freezing are also a very negative effect of prolonged frost. This causes 

obstruction to shipping, water transport, etc. Furthermore, it presents a potential flood risk, 

once the occurrence of floods depends on the weather conditions during the thaw. 
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The number of days with temperature round 0°C, in particularly with minimum below 

zero degrees Celsius, especially in spring and autumn, is a very important characteristic of the 

climate. 

Temperatures round 0°C, especially where the minimum for temperature during a 

given day is below zero degrees may cause economic losses in some sectors of agriculture, 

especially in the fruit and horticulture. May also cause damage directly affecting the size and 

quality of the expected yields. Earlier information on the occurrence of those temperatures 

provide the ability to minimize their effects using known methods of plant protection and fruit 

crops before frost. However, these methods are expensive and have varied effectiveness.  

The northern part of the study area had a decidedly longer growing season, especially 

the coastal stations, in comparison to the station located in the foreshore. The beginning of 

growing season, falling around the area of study for the last days of March, has not changed. 

Lengthening of growing season was due to its extension inland until the beginning of 

November and in the coastal stations, until the second half of November. Increase of the 

length of the growing season in the area under consideration, might be caused by an increase 

in the air temperature observed in Poland, including the seashore regions and neighborhood of 

lakes at the turn of the 20th and 21st centuries (Limanówka et. al, 2012). With regard to the 

station located in the Słowiński coast region, the increase of the growing season length can 

also be supported by Kozminski and Świątek (2012), as the authors point an acceleration of 

the beginning of the heating season and its prolonging in the autumn by direct action of the 

Baltic Sea in the vicinity of the considered region. 

Intense snowfall poses a threat to many areas of the economy. The greatest threat is 

caused by long-lasting, intense rainfall causing a significant increase in snow cover. 

Communication difficulties are the most common results, roads cut off from the traffic, lack 

of access to areas inhabited. Snowfall can definitely reduce visibility, which, among other 

things affect negatively land and air transport. As a consequence, health and life of humans 

become endangered. 

Snow, especially wet, with a substantial cover charge on roofs, sometimes causes 

construction disasters. In addition causes severe damage in trees abundance, damage to 

overhead power lines, etc. In addition, when a sudden warming comes up over the deposition 

of a thick snow cover, the risk of flooding seriously increases. 

From the point of view of recreation it is important to define, the number of days in a 

given locality or region there is a cloudless sky, cloudy days equal to or less than 50% and 

complete cloudy days (100%). 
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It should be noted that in the western part of the coast there are more good weather 

days and less cloudy than in the eastern part. Definitely more often on the Polish coast there 

are cloudy days compared with good weather ones. The number of favorable weather days for 

the individual stations located along the shore is several times (two or even five times) less 

than for cloudy days. 

The presence of strong wind carries significant losses in many areas of the economy. 

Above of all, there are losses in the trees abundance, construction, communications, 

agriculture and energy and communication difficulties due to the limitation of the traffic on 

blocked roads. Very often, strong wind may even become a real threat to human life. 

Strong wind in the coastline of the Baltic Sea, blowing from the North sector, may be 

the cause of flood backflow of water generated by storms. Storm wind blowing toward 

coastline obstructs the normal outflow of rivers to the sea, causing water damming by the 

estuarine regions. Storm surges arise most often in autumn-winter time. 

On the Polish coast of the Baltic Sea there are also whirlwinds. In recent years, the 

phenomenon has been observed: August 10, 2002, in the vicinity of Jastarnia, July 31, 2005, 

in the vicinity of Jastrzębia Góra, 1 and 2 September 2010 in kołobrzeg. 

Fog causes significant communication difficulties in land, sea and air. The most severe 

loss and inconvenience are associated with temporary closed airports. The persistent fog over 

the area for several hours often leads to paralysis of the airport communications. Also due to 

fog, an increasing number of serious accidents often occur on the road. Soft rime from fog 

embedding the overhead lines and aerials can cause serious problems and disruption of these 

devices. Under the weight of intense rime branches and overhead lines break. 

Freezing precipitation , depending on their intensity, have a negative impact on the 

economy, primarily for infrastructure and communications. When combined with glaze, it 

results in extremely slippery on the roads, bridges and sidewalks, cripples or impedes 

communication, energy and railway traction network failures. 

Storms are another meteorological phenomenon which may cause great damage to 

crops, mainly due to the fact that in addition to electrical discharges (lightning and thunder) 

are usually accompanied by heavy precipitation (rain or snow), hail precipitation, strong gusts 

of wind (sometimes hurricane) whirlwinds. 

The most dangerous effects of hail is the destruction of agriculture, fruit, damage to 

roofing materials, cars, difficulties in communication, transport (traffic, etc.), risk for human 

health, the threat to the life of animals (especially birds). 
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Drought causes damage to the environment and the economy, as well as a nuisance or 

even a threat to the population. The biggest loss caused by drought take place in agriculture; 

and the effects of the drought afflict most often low income and uninsured farmers. In 

addition to these effects should be mentioned yet: dry soil and consequently losses in 

agriculture; low water level in watercourses, to which sewage is discharged, it can cause high 

environmental pollution; lowering the groundwater level and the lack of water in the wells; 

high temperatures cause the drying of the forest litter, which increases the risk of fire; major 

domain forest fires which cause huge material losses and environmental disaster and 

inconvenience in the use of roads running through the forest; the low level of water surface in 

rivers will limit the ability to use it for the purposes of fire extinction; the cost relating to  

manage delivery of water to villages where there is a lack of it. 

Prediction of dangerous weather phenomena such as thunderstorms, strong winds, 

whirlwinds, hail, fog, glaze is extremely difficult, and the effects of their occurrence in a 

given area are definitely negative, both for the population and the national economy (e.g. 

agriculture or tourism). It is essential to have earlier warning against the possibility of their 

occurrence. In order to achieve this, monitoring systems and warnings, conduction of 

systematic measurements and observations of thunderstorms by measuring, monitoring 

network of meteorological radar and detection and location system of storms, must be 

developed. In the IMGW-PIB National Hydrological Meteorological Service (PSHM) 

continuously provides the authorities, the society and the national economy system with  

current information on the state of the atmosphere and hydrosphere, forecasts and warnings, 

in normal situations, as well as in risks. 

The main adaptive measures in agriculture should consist of changes monitoring and adapting 

the crops to changing weather conditions, as well as the intensification of efforts to eliminate 

pests. 

 

Educational actions are one of the necessary future measures, which include informing wide 

communities on of climate changes trends and threats resulting from them. 

 

Additional essential measures should aim to create knowledge, increase awareness and access 

to reliable data about likely impacts arising from climate changes, including the creation of an 

information exchange system and an agriculture advisory system. 
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4. Analysis of future changes in zones and areas referred to in 

paragraphs 1 to 3, together with an analysis of the necessary changes 

in the spatial economy, taking into account the necessary changes in 

the law 

In the forecast impact of WPM, it is assumed that the growth of the erosion according 

to the minimum option (0, 3 m/100 years) will be about 25% greater for each of the periods 

concerned, and in the most likely option (0.6 m/100lat)  by 80%, and in the maximum option 

(about 1 m/100lat) by 150%. The forecast was made in terms of a division into larger, i.e., 

morpho-dynamic, dune  and cliff units, as well as for changes in the shoreline, the foot of the 

dunes and cliffs and the surface of the land. The results obtained are also the basis for the 

estimation of the resistance of the coastal features in terms of rising sea levels. The 

assumption was that the boundary changes in the conditions of the predicted increase in sea 

level would be carried out in accordance with the trends currently occurring within the 

boundary of the southern Baltic Sea. 

Resistance of coastal dunes area is directly related to the sediment resources, allowing 

to determine the limits of dunes recession. The shape of the profiles and forms of coastal zone  

and the magnitude of their section directly determine the resilience of coastal zone against 

hydrodynamic factors. The maintenance of a mid-term scale decrease in the resistance of even 

a short coastal section may result in a sudden shoreline erosion or destruction of its 

strengthening features. The coastal dune areas provided with large dune sediment resources in 

spite of the locally strong erosion, possess a potential of countervailing mechanisms, so that 

the sea may slowly step into the adjacent land. The edges of the cliffs are destroyed 

irretrievably and despite greater resistance against hydrodynamic action, will be increasingly 

protected objects in the urban sections. Decreasing resistance of coastal areas will mean 

increased erosion of all types of coastlines, at each forecasted index WPM. Quick transport of 

sediments from the coast boundaries exposed to erosion will increase the loss of land and the 

recovery mechanisms will gradually weaken. Partial stabilization of the shoreline can provide 

artificial nourishments, compensate losses and decline deficits in littoral sediments. 

In the background of coastal system and obstacles for transport along the shoreline, 

cliff and dune sections were selected, specifying the course of their destruction in the past, 

what allowed an estimate of their development in the next century, assuming a WPM = 0,6 m. 

Anthropogenic and natural obstacles that cause erosive effects in coastal system 

boundary, shape erosion and cumulative features, which are the constituents of the higher 

levels of the coastal system (in a specified spatial time scale). 
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All anthropogenic obstacles giving rise to erosion cause the destruction of adjacent 

coastal boundaries, which will require restoration of sediment transport by means of artificial 

nourishments and maintenance of a sustainable protection of the coastal boundaries along the 

sections already protected. New areas foreseen to protect must now be subject to the new 

procedures and the requirements of EIA. Unfortunately, a part of all decisions is taken 

without these requirements. 

The threat of the coastal areas and coastal terrains results from erosion action and 

storm waves and also from rising sea levels in the last century. The effect of recession of the 

coastline referred in terms of different scales of time, allows specify areas with different threat 

level. The erosion of beaches and dunes in the low areas of the coastal lowlands, gives rise to 

risk of flooding as a result of rising sea levels and an increase in coverage of marine waters in 

the river estuaries. Evaluation of the sum of these interactions indicates  a possible flooding 

risk in the natural environment and anthropogenic values, and also a risk for the population 

inhabiting the threatened region. 

Strefa brzegowa zapewnia bezpieczeństwo terenom zaplecza w sytuacji występowania 

szerokich i wysokich wydm, o najwyższych klasach (i rangach), nie podlegających 

całkowitemu zniszczeniu w czasie kilku kolejno występujących sytuacji ekstremalnych 

spiętrzeń.  

Jednym z warunków kontroli bezpieczeństwa obszarów nisko położonych jest 

wprowadzenie monitoringu hydromorfologicznego, którego implementacja w Polsce powinna 

nastąpić w 2015 roku.  

Seashore zone ensures the safety of foreshore in the case of the existence of high 

positioned and large dunes characterized by the highest possibly grades (and ranks), not 

subjected to complete destruction at the time of successively occurring extreme, cumulative 

situations.   

One of the conditions for security control of low-lying areas is the implementation of a 

hydro-morphological monitoring, which shall start in Poland by 2015. 

All anthropogenic obstacles giving rise to erosion cause the destruction of adjacent coastal 

boundaries, which will entail the recovery of sediment transport by means of artificial 

reinforcement and the maintenance of a sustainable protection of the coastal boundaries along 

the sections already protected. 

 

New areas foreseen to protect must now be subject to the new procedures and the 

requirements of EIA. 

 

One of the conditions for security control of low-lying areas is the implementation of a hydro-

morphological monitoring.  
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5. Final conclusions and adaptive measures 

Observed and foreseen climate changes have negative effects on the functioning of the 

coastal zone in Poland, causing hindrance to the functioning of the maritime economy. 

Negative effects include sea level rise, the increase in the frequency and intensity of extreme 

events (strong wind, intense rainfall, storms, fog, glaze, etc.). In the case of the Baltic Sea, 

this refers to the possible increase in the number, intensity and duration of storms and non-

regular character of storms. Increasingly warming winters are an element of speeding up of 

the process of erosion of shoreline structures, resulting in a reduction of the ice cover which is 

a kind of protection of the beaches before waves and therefore, before the shoreline erosion. 

Changing climatic and environmental conditions force a change of the rules and ways 

to prevent the erosion of the sea, which is due to the partial abandonment of the traditional 

approaches, which do not generate the expected, sustainable improvement of the shore. 

With respect to the regions with high importance economical investments and  

significant natural values, it is recommended the method of gradual adaptation to 

continuously varying conditions, considering the hypothesis of a gradual cession and rather by 

giving protection only to the most important economically and socially regions, in contrast to 

the protection of "at any price". 

Changing the philosophy of the approach to the protection of the coastal features will 

be difficult to achieve (the lack of safety standards for the active part of the industry belt and 

the lack of rules use for the coastal belt makes difficult a rational protection, planning and 

design of measures for comprehensive protection of the seashore), but essential in the 

achievement of the goal of using the funds destined to secure priority areas. Introducing 

changes into the law on the protection of the coastal areas to the year 2023 is an essential 

element, inter alia for the establishment of zones without the possibility of further human 

construction, or by a gradual drifting away from the protection of the coastal cliffs, which are 

the source of sediments transport along the shore, by the development and improvement of 

protecting dikes and adjacent to them reinforcing areas along the lagoon boundaries. 

Despite the development of many branches of knowledge, associated with seashore 

dynamics, a number of activities in this highly dynamic zone is carried out in disregard of the 

basic principles of ICZM, recommendations of HELCOM and research elaborations of EIA, 

poorly motivated decisions for the protection of the shore are taken, what cause the depletion 

of natural values. 
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In a way to cope with the forecasted climate change, which results in the 

intensification of erosion and flood risks, provision should be made for regulation of spatial 

management in the coastal areas, in the interest of present and future users of these areas. 

Two basic elements of climate change i.e. temperature and rainfall are the most 

important changes in terms of the needs of crop production. Forecasts carried out show that, 

as a result of increasing temperatures there will be longer growing seasons. Consequently, 

there will be a shift change of agriculture treatments and changes of the crop productivity. As 

a result of the aforementioned changes there will be an improvement of the conditions for 

thermophilic plants such as corn, sunflower, soy, vines and wheat, so that the quality of the 

harvest will be better than the currently received. Earlier beginning growing season will 

increase the risk of the presence of late spring frosts. At the same time, along with increasing 

temperature the threat of pests of cultivated plants will increase, which, like the plants react 

on the acceleration of the development and will serve as a greater threat to crops. 

Foreseen changes in climate and related increase in frequency and intensity of drought 

in agriculture will increase the demand for water for irrigation. The forecast calculations the 

value of water scarcity in the soil for the concerning plants, allow conclude that an ongoing 

process of extreme soil dry and increase of draught threat will follow. Next to the drought also 

intense rainfall pose a threat to crop production. In view of the increase in the incidence of 

intense rainfall during the summer months, one may expect increased drainage needs. 

In the field of animal production, climate change which increase yield variability of 

crops and pastures may result in shortages of feed on farms and price increases. The increase 

in the number of days very hot will increase the risk of heat stress in animals, which may 

result in a reduction in the productivity of stocks. Changes of thermal conditions during the 

growing season as well as winter conditions can lead to increased incidence of so far less 

known pathogens, affecting the health of livestock. 

According to Sadowski (2013) in order to maintain production at the appropriate level, 

adaptations will be needed in the agriculture due to the expected changes in the climate of the 

Polish coast and Poland itself. 

In crop production, in order to make effective use of climate warming, the following actions 

should be taken: 

a) a reduction in the crop area of these plants (cultivars), which due to more frequent droughts 

reduce productivity; 

b) introduction to plant varieties better adapted to the changing thermal conditions; 

c) to conduct more regionalized crops depending on the climate and soil resources; 
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d) to support the breeding work aimed at the development of cultivars with different 

environmental requirements, with a particular focus on the adaptation of crops to the changing 

climatic conditions 

On the basis of an evaluation of the current impact of climate change on animal 

production, it is necessary to introduce a number of adaptation activities in terms of 

maintenance and nutrition, state of knowledge and its dissemination. Action in this area 

should address, inter alia, the construction of adequate infrastructure for animal breeding 

technology, the promotion of rationalizing water use, research and development, as well as 

advice on choice of breeding species. 

In the conditions of changing climate adaptation, tourism should have a basis on the 

appropriate adaptation of the tourist offer, taking into account both the increase in the level of 

service and change in scope (e.g. ecotourism, countryside tourism, rural tourism, health 

tourism, motivating tourism). 

In view of the fact that the greatest risk, both in the tourism sector and settlement, is 

associated with the occurrence of extreme weather phenomena and their effects, the primary 

action of the adaptation period is to create and strengthen the monitoring of climatic events, as 

well as the creation of an early warning system for threats. Issues of adaptation of the cities in 

this area are associated with the relevant activities at the level of spatial planning. 

Tourism is linked to other sectors of the economy, which are also vulnerable to 

climate change, such as transport, insurance, public health, public safety. 

In order to develop appropriate adaptation measures, research activities in the field of 

climate and related with it changes in sea level, wave and icing along the shoreline, are being 

conducted. There is also monitoring of emergency situation: floods, drought, storms, 

hurricanes, as well as analyzing of the results of that monitoring. 

Monitoring climate changes is based on the results of the measurements carried out by 

National Hydrological and Meteorological Service in IMWM-NRI and also on regional 

climate models. 

The subject of impact monitoring are or should be: 

- in agriculture: the effects of climate change and extreme phenomena for crop production 

and livestock, especially in water supply (drought), excessive irrigation, diseases and the 

spread of pests; 

- tourism and human settlement: climatic risks and resulting from them dangers to health 

(quality of the water and food during the heat wave, the number of strokes), the impact of 

climate change on urban infrastructure especially large cities (sewerage and drainage systems 
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of groundwater, pollution of air and water, change in urban heat island) all over the coastal 

zone: the state of seashore line and coastal waters, storms and sea water inflows. 

A consequence of the increase in the temperature of the water may be the expansion of 

life organisms which tolerate life in higher temperature waters. Another consequence may be 

fade away, and in extreme cases, extinction of organisms searching for life conditions at 

lower temperatures. 

Actions to be taken in order to reduce the rise of air temperature will have a positive 

effect on the ecosystem of the Baltic Sea, as a result of the slowdown/ stop of the water 

temperature increase. 

The productivity of phytoplankton, on the basis of modeling simulations, despite the 

reduction of nutrients, may increase due to the predicted increase in air temperature. 

Changes in water temperature and salinity in the bottom layer, which are subject to 

change which take place as a result of irregular natural processes, significantly affect the 

forecast conditions favorable to life of cod species. The prevalence of salinity parameter 

above 11, is particularly important in this case. 

Given the variability of water temperature and salinity in the bottom layer, caused by 

natural factors, fully competent is the strategy adopted by the ICES and by the IBSFC 

(International Baltic Sea Fishery Commission) - determining fishing quotas for the following 

year, based on an estimate of resources in the previous year. Polish fisheries regarding cod, 

are carried out on two main herds: the western and the eastern. Historically, the two herds 

were more numerous than today. Quotas for the year 2015 for West and East Baltic flock 

amount to, respectively: 8 793 tons and 29 085 tons (ICES). 

With respect to the regions with high importance economical investments and  significant 

natural values, it is recommended the method of gradual adaptation to continuously varying 

conditions, considering the hypothesis of a gradual cession and rather by giving protection 

only to the most important economically and socially regions, in contrast to the protection of 

"at any price" 

 

In a way to cope with the forecasted climate change, which results in the intensification of 

erosion and flood risks, provisions should be made for regulation of spatial management in 

the coastal areas, in the interest of present and future users of these areas.  

 

From the forecast simulations for the water scarcity in the soil for the selected plants, results 

that a continuous soil drying process accompanied by a growing drought threat will arise. 

In view of the increase in the incidence of intense rainfall during the summer months, one 

may expect increased drainage needs. 
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Appendix – evaluation of progress in the 

implementation of the existing programmes 

for coastal protection 

Introduction 

The problem of the protection of the coastal zone, in regard to a growing number 

threats in South Baltic Sea, has existed since the end of the 19th century. The largest expenses 

incurred as a result of activity developed in this field were made in the 1980s. 

The achievement of a sustainable development of the coastal zone, in accordance with 

the principles of Agenda 21, is possible by means of a valid land-use water and building land 

policies, development of ICZM plans, undertaking preceding evaluations of the impact on the 

environment and incorporation of the latest scientific findings into the decision-making 

process, infrastructure adaptation to changing conditions and the promotion of technologies 

compatible with environment protection and sustainable development. In turn, the HELCOM 

recommendation (16/3) shows a recognition of the coastal boundary changes as for natural 

processes, which are protected, and makes the appeal for measures protecting coastal areas 

were not applied in uninhabited areas. 

Despite current observation and signals about the dangers, in the Polish legislation, a 

law from the scope of the safe investment in the seashore regions and in the shore lowlands, 

coastal cliffs and dunes foreshore, is still missing. This creates a vulnerability for deciding 

whose costs shall be taken by the whole society. The implementation of building projects and 

public hydro-technical  protection systems of the seashore regions showed that they provoke a 

series of combined effects in the coastal zone, i.e., on the shore and near shore surroundings, 

including harmful effects. In areas where there are no human settlements and where possible, 

low land coastal areas and wetlands should be restored to its original state by removing dikes 

or move them inland. 

The observed diversity, range and durability of changes in the land forms do not allow 

a treatment with full confidence of most of the methods used to protect shoreline boundaries. 

World and national literature provide data series, which indicate a negative impact of the 

seawalls and shore groins in perturbing morphology-dynamic as well as lithological-dynamic 

processes. 

Principles of ICZM and the protection of the environment are often omitted due to a 

lack of EIA reports. However the implementation by the sea administration of the sea law of 
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March 28, 2003. to establish a multiannual "programme for the protection of the sea" (Journal 

of Laws, no. 67, item 621) is widely used as an excuse to establish projects which are not 

always justified, nor substantiated by an absolute necessity. In such projects, makeshift and 

rather emergency needs are often considered in detriment of a broad range of ongoing 

morphology-dynamic as well as lithological-dynamic processes within the shore system, 

which are then omitted. In this way, areas where hydro technics are widely used in the 

construction market, are increasingly growing, reducing the space of the natural exchange of 

sediment on the seashore and in the adjacent shore region. 

Seashore processes in the southern Baltic Sea at present are only a partial reason why 

in most beaches reconstruction actions are being carried out after major storms. The creation 

of a so called hard protection area, causes a zone of severe sea wave refraction off the 

artificial strengthening structures, resulting in the development of a concave shape of the 

shore form, inhibiting the recovery of the beaches, which destroys their values for recreation 

purposes on dune and cliff coastal sections, where those artificial strengthening structures 

have been built up. 

Seashore protection actions 

Until 2013, in the protection programme, 211,4 km of shoreline, that is, 42% of its  

total length, was adopted. The estimation of the security level for seashore boundaries, shows 

that in order to withstand the 100 year storm (Tp = 100), 238,4 miles shore would have to be 

protected, i.e. 48% of the total length. These results are very similar, what is confirmed by the 

assumptions of the conservation programme. 

The region of Ostrów is an example of incorrect actions taken to protect the shore. The 

construction of a gabion revetment not only completely destroyed the unique natural values of 

West of cliff in Jastrzębia Góra, but also deprived the area of developing natural beaches. As 

a consequence of the appearance of new seawalls in Ostrów, during the summer season, the 

beach that existed earlier there, must be reconstructed, with a simultaneous destruction 

process taking place in the dunes. In this case, by means of artificial nourishment, hydro-

technical construction is protected, which was instead meant to protect the shore borders. 

Evaluation of the effects of artificial nourishment on the example of the Hel 

Peninsula 

Sections of the Hel Peninsula, which in the last century were within the domain of the 

permanent eroding bays, have been covered by artificial nourishment in the dune-sand areas. 

Due to the emergency nature of the protective measures and technical capabilities, in the first 
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years, reinforcing materials used for such purposes, only in part were matched to the original 

material and methodology, what imposes the need for refining existing methods in the 

following years. 

The nourishment actions in the Hel Peninsula has given rise to the improvement of the 

security of the seashore region and foreshore, as a result from the reconstruction of damaged 

dunes and correcting actions in regard to sediments transport balance in the coastal zone. 

The range of storm surges at a level  ≥ 570 cm caused inundation of about 1/3 of the 

width of the nourished beach. For beaches which were not expanded, the range would exceed 

1/2 of their width. At higher levels total flooding of beaches would happen and storm surges 

would jump over eventual protecting obstacles inland. Material furnished in large quantities 

for shore reinforcement purposes, serve as a reserve material for abrasion mechanism during 

storm events. Thus hydrodynamic energy discharges then on artificially formed beaches and 

sand barriers that were previously damaged. 

The costs of protection measures in the years 2004-2012 

Hard constructions made in the years 2004-2012 have varied costs depending on the 

technology used for that purpose. Mainly, rock armours and offshore breakwaters made of 

shaped concrete blocks have been used.  

Funds expended in 2007-2012 for the shore protection were below the amounts set for 

its financing in the law. Within the framework of the Operational Programme Infrastructure 

and Environment (amount for investments 680 000 000 PLN), constructions for shore 

reinforcement, such as: seawalls and shore groins, underwater sills, artificial revetments, and 

artificial underwater reefs (A. Wypych-Namiotko, June 6, 2012) were planned.  

Analysis of documents created after 10 years of operation of the law on coastal 

protection 

Phenomena such as abrasion and accumulation are natural in the marine environment 

and should not be regarded as dangerous. Natural phenomena should be protected, but not 

through the technical protection of the coastal region. A significant shortcoming of the 

protection program is the total omission of the question of an improper management of 

coastal zones. Technical infrastructure is often in conflict with the rules on the protection of 

nature. As a goal to be achieved, technical coastal protection should be addressed in 

conjunction with a valid management along the shoreline, without any harmful consequences 

for natural values. A major problem is the construction which takes place in the technical belt 

and is often carried out illegally, originating thus the need for creating protective measures. 
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Decisions on the coastal protection should include its morpho-dynamic context as well 

as an ecological and economic analysis. An example of the lack of consideration of the above 

mentioned elements is the reinforcement of the cliff in Jastrzębia Góra, which changed the 

landscape and limited the use of the natural beach. 

Principles of increasingly more extended domain of hydrotechnical protection are not 

in accordance with the existing provisions about protected areas nor the objectives of 

environmental protection at various levels. Expanding protection concept is also contrary to 

the principle of preservation of natural conditions and morphology of the shore and the 

dynamic processes occurring within it (HELCOM Recommendations). Sections of the shore 

located outside the building areas, in accordance with HELCOM Recommendation 16/3 

should keep the dynamic nature of natural processes. Protecting the coastal regions should not 

mean its total development in terms of construction, rather infrastructure and values 

protection of different types, where it is absolutely necessary. New locations for the protection 

of the shore should definitely result from updated monitoring results analysis. 

The scope of work for the designation of new threatened domain sections, which will 

require protection in the 21st century should be developed with a support on the analysis of 

the consecutively obtained monitoring results. This is a prerequisite for presenting legitimate 

proposals to verify the draft amending the law on the establishment of the multiannual 

programme for the period 2004-2023. 

Suggestions regarding the introduction of buffer zones and boundaries for safe  

investment activities in coastal areas 

The provisions for buffer zone definition (setback) in coastal areas make clear that 

development of building objects is prohibited in the protected, adjacent to the shoreline 

region, and defines the designation of safe distance from the coastal natural features such as 

the permanent vegetation line. 

The development of setback has many functions. In the light of the interpretation of 

the HELCOM, a buffer zone is launched between the coastal infrastructure and coastal zone, 

which expands or reduces in a natural way, without the use of any kind of coastal 

reinforcement activity like the construction of armour units (seawalls) and other structures 

that may expose the whole seashore system to danger. The introduction of the setback 

principles reduces the beachfront risk during high surge events and leads to improve 

aesthetics and access along the beaches. Setback distance is very diverse, since directly 

depends on the location. 
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Among European countries, only 4 formally clearly defined the concept of shore. 

Poland does not have such a definition, however, established a setback border designation: 

100-200 m inland area, and in some sections - 1000 m, with some restrictions in a 2 to 5 km 

extension. An overview of the locations of existing objects points out, however, that this limit 

is respected only in theory. In the light of the growing risks,  a control of the location of 

objects must be carried out, in order to determine their future threats.  

Both durable and soft coastal stabilization methods will require current financial 

expenses. The calculation of the cost of current maintenance indicates that the protection and 

maintenance of the location of a given object is more expensive than its relocation. Relocation 

as a way to approach the protection of infrastructure, was never considered constructively on 

endangered coastal areas in Poland. In this situation, further shore reinforcement constructions 

will be built, limiting the natural exchange of sediments and forcing further protective 

measures. 

Boundaries for safe  investment activities (management) 

Reserve for the shoreline withdrawal  (recession) is adopted on the basis of an analysis 

of the current shore profile in developed (managed) or undeveloped zones. In shore zones 

with a high foreshore, there is danger of erosion, on the contrary, for low foreshore - danger 

of erosion and flooding. On the South Baltic seashore area, there are combinations of various 

types of coast, for example: spit shoreline, characterized by narrow and low dune or high and 

wide dune (Dubrawski and Zawadzka-Kahlau, 2006). 

The reserve for the shoreline recession results from the shape of the shore profile, its 

constructions and the type and magnitude of risks. On the high undeveloped shore areas, 

where there are no threats for tangible assets, the maximum range of the recession is almost 

unlimited. 

In shore developed areas, including cliffs, there is a need for a greater awareness of the 

local geodynamic phenomena. The limit area of shore borders is defined as the part of dunes 

belonging to the affected area, which will not be destroyed as a result of the impact of a storm 

with the likelihood of occurrence once every 100 years. The limit time of the withdrawal of 

shore borders can be assessed on the basis of the overall volume of the dunes and the expected 

rate of erosion. The basis for future arrangements should be the position of the shoreline and 

the base of the dunes, averaged for each of the sections as well as for lithological or dynamic 

units. 
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Delimitation of safe investment (management) 

In high, undeveloped shore areas (cliff, broad dunes) with a high foreshore and a 

sediments reservoir, the border of management area is determined by the legal status of 

natural values. There are currently no laws and methods for determining the distance from the 

coast for the construction of various types of objects, such as: cottages, hotels, highways. 

In developed shore areas, the magnitude of the erosion and sediments reservoir 

determine borders of its safe management. If in addition they coexist with urban areas and 

permanent protection systems, the extent of land management should cover only areas which 

ensure security for a period of 50-100 years. 

New constructions should not be allowed on the coastal spit region, what does not 

apply to those sections of the shore, for which it is expected the total maintenance of natural 

or artificial shorelines. 

The basic element for fixing the boundaries of safe management is to define the 

natural line (border) of variation of the shore, including the forecast for a particular period and 

the pace of WPM (sea level rise). 

Towards a more precise designation of shoreline zone safety standards, it is necessary 

to set the shore resistance against hydrodynamic factors, and then set the boundaries of safe 

management in the coastal belt. This is one of the basic tasks of the coastal protection until 

2050. 

For certain shore sections which have a foreshore characterized by very high economic 

values and dense population, safety standards should guarantee the maximum degree of 

security. However, for shore sections which have a foreshore characterized by very low 

natural and infrastructure values, security level might be lower. The selection of criteria to be 

taken into account in developing safety standards becomes a high importance issue. To the 

establishment of these standards, it is necessary to know the prevalence of certain 

hydrodynamic and morphological conditions, possess knowledge on the resistance against the 

destruction of the dune features concerned, as well as assess the economic and nature values 

of the coastal belt. 

Given the complicated nature of the impact of hydrological and meteorological factors 

causing erosion on the coast, most often the impact of sea state and their duration is defined. 

Sea levels reaching the base line of dunes/cliffs empower their erosion. The security of 

foreshore depends on the length of critical sea states and the resistance of the shore. Despite 

the existence of a prohibition for locating objects closer than 20 m from the shoreline on Puck 
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Bay, the objects are located 2-4 m from the shoreline (Skóra, 2012). Requested safe limits for 

investment in the Polish shore still remain not reachable. 

The recommendations resulting from the adherence to the principles of ICZM in the 

Baltics: 

The status of investment activities  in eroding shore zone and coastal lowlands 

threatened by flood events and at estuaries regions in Poland imposes the analysis of selected 

sections of the coastal zone in the light of criteria for safe investing. This implies the 

following measures in order to respect the principles of ICZM in the Baltics: 

1. Evaluation of the location of urbane objects in the coastal zone on the background of the 

designated protection zones in Poland. 

2. The designation of objects requiring constant protection due to poor location.  

3. The designation of objects identified to be transferred due to the inevitability of erosion 

processes and economic reasons. 

 

Recommended actions sequence in order to avoid location errors in the future: 

1. Determination of the historic maximum withdrawal of the shoreline together with the 

determination of the base and top of the dunes or cliffs. 

2. Selection of objects that will be affected in specific timeframes.  

3. Determination of the economic cost of protection of objects in several timeframes. 

4. Determination of the costs of relocation for the most endangered objects. 

5.  Comparative analysis of differences for protection at any price and relocation. 

6. Taking an optimal decision. 

 

In the available documents there are considerations for proposals for amendment of 

the polish strategy in the coastal protection and for the laws in force in this respect (Cieślak 

2011). Changes should include: 

1. Introduction into the legislation of provisions on financing seashore protection as a 

permanent item, and not on the basis of a multiannual programme  - coastal protection 

requires systematic actions to be carried out as long as seashore would exist, rather than 

under a closed time lasting programme (even multiannual). 

2 Legal sanctions regarding contractual shoreline and the safety of foreshore. A good legal 

basis for the definition of specific security values is still missing. A provision on the 
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security level should not only include flood threat situation (Water Law Act) but also sea 

erosion threat situations. 

3 Interlinkages between plans of adjacent areas of sea and land, despite the fact that they 

are drawn up by different governmental bodies. A solution to this problem is currently  

included in the project for an amendment of the Act on Spatial Planning and Area 

Development. 

4 Further improvements of public processes which allow the participation of the 

populations in the way that coastal zones are managed. 

 

  

Seashore processes in the southern Baltic Sea at present are only a partial reason why in most 

beaches recovery actions are being carried out after major storms. The creation of a so called 

hard protection area, causes a zone of severe sea wave refraction off the artificial 

strengthening structures, resulting in the development of a concave shape of the shore form, 

inhibiting the recovery of the beaches, which destroys their values for recreation purposes on 

dune and cliff coastal sections. 

 

Establishing and respecting buffer zone seems to be a crucial element for the protection of 

natural values and the shore region.  

 

Towards a more precise designation of shoreline zone safety standards, it is necessary to set 

the shore resistance against hydrodynamic factors, and then set the boundaries of safe 

management in the coastal belt. This is one of the basic tasks of the coastal protection until 

2050. 
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Agenda 21 Dokument programowy, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania 

programów zrównoważonego rozwoju (ang. Agenda 21 – Action Programme) 

A2  Scenariusz emisyjny IPCC zmian klimatu 

A1B  Scenariusz emisyjny IPCC zmian klimatu 

B1  Scenariusz emisyjny IPCC zmian klimatu 

CMPiS Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy  

ECHAM Zmodyfikowana i rozwinięta wersja klimatycznego modelu GCM 

opracowanego w ECMWF. 

ECMWF  Europejskie Centrum średnioterminowych prognoz pogody  

GUGiK  Główny Urząd Geodezji i Kartografii  

HELCOM  Komisja Helsińska 

ICZM  Integrated Coastal Zone Management (pol. ZZOP)  

ICES  Międzynarodowa Rada Badań Morza 

IMGW- PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

IOŚ-PIB Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  

IPCC  Międzyrządowy zespół ds. zmian klimatu 

ISOK   Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami  

IUNG-PIB Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy  

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  

MRP   Mapy ryzyka powodziowego 

MZP  Mapy zagrożenia powodziowego 

PAN  Polska Akademia Nauk 

PIB  Państwowy Instytut Badawczy 

PSHM  Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna 

PZRP  Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

Raport OOŚ Raport oceny oddziaływania na środowisko  

RCB   Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

SGGW  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

UG  Uniwersytet Gdański  

UNFCCC Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu  

WAH  Wzrost aktywności hydrologicznej  

WORP  Wstępna ocena ryzyka powodziowego  

WPM  Wzrost poziomu morza 

WWF Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody; pozarządowa organizacja typu non-

profit (ang. World Wide Fund for Nature) 

ZZOP  Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi  
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WSTĘP 

Głównym celem pracy była analiza i ocena bieżących i prognozowanych zmian 

klimatycznych w rejonie polskiego wybrzeża Bałtyku, dla zidentyfikowania najważniejszych 

zagrożeń i niezbędnych działań adaptacyjnych.  

Wdrożenie rekomendowanych działań adaptacyjnych pozwoli na wykorzystanie 

zmiany korzystne i zminimalizowanie negatywnych skutków zmian niekorzystnych. Przy 

czym zmiany korzystne dla jednych sektorów mogą jednocześnie wywierać negatywne efekty 

w innych. Skutki zmian będą odczuwalne przez wiele lat, tym mniej dotkliwe im wcześniej 

rozpocznie się działania adaptacyjne tym lepiej będą one dostosowane do potrzeb. 

Zmiany obserwowane w systemie klimatycznym w skali globalnej wymagają analizy 

zmienności warunków klimatycznych w skalach regionalnych lub lokalnych. Pozwala ona na 

umiejscowienie zmian zachodzących w tych skalach na tle zmienności globalnej. 

Główne zmiany klimatu polegają na ociepleniu powietrza w troposferze oraz w 

oceanach, a także zmianach intensywności i rozmieszczenia opadów na kuli ziemskiej. Ich 

bezpośrednimi skutkami są wzrost średniego poziomu morza na świecie i coraz częściej 

występujące anomalie pogodowe. Pośrednie skutki mogą być niekorzystne dla gospodarki, 

ekosystemów i społeczeństwa, przy czym niektóre regiony, sektory i grupy społeczne odczują 

je w większym stopniu.  

Jednym z głównych celów opracowania była identyfikacja zmian już obserwowanych 

oraz wskazanie, które z przejawów globalnego ocieplenia są zauważalne na polskim 

Wybrzeżu wraz ze wskazaniem największych zagrożeń związanych z tymi zmianami, a także 

projekcja klimatu na najbliższą przyszłość – lata 2011-2030 – opracowana dla strategii 

adaptacyjnych w najważniejszych sektorach działalności człowieka: rolnictwie, turystyce i 

osadnictwie.  

W pierwszej części opracowania przestawiono zmienność wybranych cech klimatu w 

strefie polskiego wybrzeża w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku oraz elementów 

ekosystemu morskiego będących bezpośrednim odbiorca zmian klimatycznych. 

W drugiej części zaprezentowano scenariusze przyszłych zmian temperatury 

powietrza, sumy opadów i liczby dni z opadem, a także spodziewane zmiany poziomu morza 

i zlodzenia wzdłuż polskiego wybrzeża w latach 2011-2030 oraz wpływ tych zmian na 

społeczno-przyrodnicze obszary działalności człowieka.  

Główny nacisk został położony na termikę (temperaturę powietrza) oraz warunki 

pluwialne (opady) – w tym wypadku analizie poddano średnie obszarowe (regionalne) 
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temperatury powietrza w skali sezonów oraz zmiany sezonowych charakterystyk pluwialnych 

opracowane na podstawie dobowych sum opadu atmosferycznego. Dodatkowo 

zaprezentowano zmienność występowania fal ciepła i chłodu na wybranych stacjach 

Wybrzeża. 

Obserwowane obecnie i przewidywane na lata 2011-2030 zmiany klimatu obejmują 

wzrost temperatury we wszystkich porach roku, nieznaczne zmiany opadów, przejawiające 

się niewielkim wzrostem od jesieni do wiosny i spadkiem w okresie letnim. Zmianom 

wartości średnich będą towarzyszyły zmiany częstości występowania zjawisk ekstremalnych, 

prawdopodobnie o większym natężeniu. Szczególnie dotkliwe mogą być powtarzające się fale 

upałów, ale także przedłużające się okresy suche i wilgotne. Zmiany klimatu będą 

odczuwalne przez ekosystemy, człowieka i gospodarkę, przy czym skutki będą różne  

w różnych sektorach.  

Wezbrania sztormowe, czyli gwałtowne wzrosty poziomu morza, generowane są 

przejściem układów niskiego ciśnienia atmosferycznego nad Bałtykiem, a ich wielkość zależy 

także od stopnia napełnienia Bałtyku i warunków lokalnych danego akwenu. Stanowią one 

poważne zagrożenie dla wybrzeża. Powodują zniszczenia w strefie brzegowej, zarówno na 

plażach i wydmach, jak i na wybrzeżach klifowych oraz utrudniają prace w portach. 

Czynnikiem sprzyjającym wezbraniom sztormowym jest wysokie napełnienie 

Bałtyku, świadczące o dużej objętości wody w Bałtyku. Wskaźnik wezbraniowości, który 

został opracowany dla badań klimatu jest dobrym wskaźnikiem potencjalnego zagrożenia 

wezbraniami dla różnych odcinków wybrzeża. 

Zlodzenie morza, jako jeden ze znaczących parametrów w badaniach zmian klimatu, 

wywiera także wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny portów, rybołówstwa i handlu 

morskiego, poprzez zagrożenia, jakie stwarzają lody morskie. 

Osobnym zagadnieniem będącym wynikiem zmian klimatycznych są zmiany poziomu 

morza powodowane czynnikami meteorologicznymi zarówno globalnymi, jak i regionalnymi.    

Problem aktualnych i prognozowanych zagrożeń erozyjnych, wpływających na 

obszary ryzyka wyznaczone na nizinach nadbrzeżnych, wynikający z oddziaływania morza i 

zmian klimatycznych, sygnalizowano w wielu opracowaniach (Zawadzka 1999, Pruszak, 

Zawadzka 2005; Pruszak, Zawadzka 2008; Dubrawski, Zawadzka 2006). Procesy zachodzące 

w strefie brzegowej zależą od czynników środowiskowych, wywołujących złożone reakcje 

systemu brzegowego. Czynniki klimatyczne wpływają na cykliczne zmiany brzegu. Zjawiska 

hydrometeorologiczne oddziałują na przebieg procesów brzegowych, w obrębie 

zróżnicowanych rejonów morfodynamicznych, jednostek litodynamicznych i komórek 
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cyrkulacyjnych, w zależności dyssypacji energii falowania w obszarze przybrzeżnym, 

powodując mierzalne zmiany na brzegu morskim (Williams i in. 1991). Wpływ czynników 

hydrodynamicznych na zdarzenia morfologiczne zachodzi zarówno w okresie jednego 

sztormu, jak i w długich okresach, w zależności od skali rozpatrywanego zjawisk. 

Oddziaływania antropogeniczne, wywołują szereg mechanizmów zwrotnych w procesach 

morfodynamicznych i litodynamicznych, powodując wielkoskalowe procesy transportu 

osadów w systemie brzegowym (Arens, Wiersma 1994). Wszystkie bezpośrednie wpływy w 

postaci czynników naturalnych oraz pośrednie, wskutek prac wykonywanych przez 

człowieka, manifestują się określonym stanem brzegu. 

 

1. Ocena wpływu obecnych zmian klimatu na ekosystem polskiego 

wybrzeża Bałtyku oraz strefę brzegową (plaże, wydmy, klify, ujścia 

rzek) 

Zakres czasowy analizy elementów meteorologicznych obejmował okres 1951-2010 

dla charakterystyk termicznych (dla fal ciepła i chłodu 1966-2008). W przypadku 

charakterystyk pluwialnych wielolecie 1981-2010. W analizach zmienności poziomu morza 

oraz liczby dni ze zlodzeniem wykorzystano okres 1951-2008. Zakres przestrzenny badań 

obejmował obszar wybrzeża i kraju (termika i opady), a w analizach związanych z Morzem 

Bałtyckim przedstawiono wyniki analiz dla wybranych stacji: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, 

Łeba, Władysławowo, Hel, Gdynia, Gdańsk Port.  

Wezbrania sztormowe stanowią poważne zagrożenie dla wybrzeży, a w zależności od 

szeregu czynników, przede wszystkim meteorologicznych i lokalnych, osiągają rożne 

rozmiary. Wskaźnik wezbraniowości, który został opracowany dla badań klimatu, pokazuje 

zagrożenie wezbraniami dla różnych odcinków wybrzeża. Zlodzenie morza, jako jeden ze 

znaczących parametrów w badaniach zmian klimatu, wywiera także wpływ na rozwój 

gospodarczo-ekonomiczny portów, rybołówstwa i handlu morskiego, poprzez zagrożenia, 

jakie stwarzają lody morskie. 

Wezbrania sztormowe, czyli wzrosty poziomu morza, generowane są przejściem 

układów niskiego ciśnienia atmosferycznego nad Bałtykiem, a ich wielkość zależy także od 

stopnia napełnienia Bałtyku i warunków lokalnych danego akwenu.  

Czynnikiem sprzyjającym wezbraniom sztormowym jest wysokie napełnienie 

Bałtyku, świadczące o dużej objętości wody w Bałtyku. Wezbranie sztormowe może 
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zaznaczać się szybkim i gwałtownym wzrostem poziomów wody, a następnie równie 

dynamicznym ich spadkiem. 

 

1.1.  Wieloletnia zmienność warunków klimatologicznych na 

Wybrzeżu 

Temperatura powietrza  

Region Wybrzeża ze względu na wpływ Morza Bałtyckiego charakteryzuje się 

specyficznymi warunkami termicznymi. Zimą pas pobrzeży jest najcieplejszym regionem  

w Polsce, ze średnią temperaturą obszarową wynoszącą w rozpatrywanym wieloleciu 0,0°C. 

Na pozostałym obszarze kraju średnia temperatura w tym sezonie jest ujemna. Wiosną z kolei 

jest tu najchłodniej (6,8°C). Lato na wybrzeżu także jest chłodniejsze (16,5°C) od średniej 

temperatury powietrza w Polsce (17,1°C), natomiast klimatologiczna jesień nad morzem, ze 

średnią wieloletnią temperaturą wynoszącą 9,0°C, jest cieplejsza od średniej temperatury  

w kraju (8,4°C) i jest to o tej porze roku najcieplejszy region w Polsce (tab.1.1).  

W celu określenia tempa i kierunku zmian średniej temperatury powietrza na 

wybrzeżu oraz w Polsce, w latach 1951-2010, wyznaczono wartości współczynnika trendu dla 

serii średniej obszarowej temperatury w skali sezonów (tab. 1.1). 

Tabela 1.1 Współczynnik trendu zmian temperatury powietrza (°C/10 lat) oraz wartości 

średniej obszarowej temperatury powietrza na wybrzeżu i w Polsce  

w wieloleciu 1951-2010 (pogrubiono wartości istotne statystycznie na 

poziomie 1-α = 0,95) 

 

Wybrzeże Polska 

trend  

[°C/10 lat] 

temp. pow. 

[ °C] 

trend 

[°C/10 lat] 

temp. pow.  

[ °C] 

Zima 0,33 0,0 0,32 -1,3 

Wiosna 0,38 6,8 0,36 7,5 

Lato 0,23 16,5 0,19 17,1 

Jesień 0,07 9,0 0,06 8,4 

Rok 0,24 8,1 0,22 7,9 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

Cechą długookresowej zmienności średniej temperatury w Polsce jest jej 

systematyczny, istotny statystycznie wzrost, zarówno w skali roku, jak i wiosny. Również dla 

średnich sezonu zimowego i letniego zmiany są istotne statystycznie, natomiast jesienią 

niewielkie wzrosty są nieistotne. Do podobnych wniosków doszedł Filipiak (2004), który 

stwierdził, iż sezon jesienny na Pomorzu charakteryzuje się stabilizacją wartości temperatury 
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a szczególnie silny trend obserwowany jest w tym rejonie w skali roku oraz sezonów 

wiosennego i zimowego.  

Wzrost temperatury powietrza dla okresu 1951-2010 na obszarze wybrzeża jest 

zbliżony do średniej dla całego kraju i w skali roku wynosi 0,2°C na 10 lat. W przypadku 

sezonu zimowego i wiosennego wielkość zmian jest większa – zimą wynosi 0,3°C/10 lat,  

a wiosną 0,4°C/10 lat. Latem oraz jesienią obserwowany wzrost średniej temperatury 

powietrza jest mniejszy i wynosi odpowiednio 0,2°C i 0,1°C na dekadę.  

Przeprowadzona analiza wykazała, iż najniższe temperatury na wybrzeżu w sezonie 

zimowym wystąpiły na przełomie 1962/63 roku, kiedy to średnia temperatura powietrza od 

grudnia do lutego wynosiła -5,3°C, a także 1969/70 ze średnią temperaturą poniżej -5,0°C. 

Najcieplejsze zimy charakteryzowały się dodatnią średnią temperaturą powietrza (powyżej 

3,0°C). Średnia temperatura zimy 2006/07 oraz 1989/1990 wynosiła w rejonie nadmorskim aż 

3,7°C. Wiosną najwyższe średnie temperatury powietrza notowano w 2007 (9,6°C) i 2000 

roku (9,0°C), natomiast najchłodniejszy okazał się rok 1955, ze średnią temperaturą sezonu 

niższą o ponad 5,0°C od najcieplejszych lat. Nieznacznie mniejszą zmiennością międzyroczną 

charakteryzuje się lato. Średnia obszarowa temperatura powietrza dla najcieplejszych 5 lat 

tego sezonu przekracza na wybrzeżu 18,0°C (najcieplejszy sezon letni to 1994 rok), natomiast 

dla najchłodniejszych (1962 i 1965) wynosi poniżej 15,0°C. Jesień w Polsce i nad morzem 

jest zdecydowanie cieplejsza niż wiosna. W 2006 roku średnia temperatura dla Polski 

osiągnęła 11,0°C a na wybrzeżu nawet 12,0°C. Najchłodniejsza jesień w analizowanym 

wieloleciu wystąpiła w roku 1993 (6,7°C). 

W poszczególnych latach średnie sezonowe temperatury powietrza w większym lub 

mniejszym stopniu różnią się od temperatury obliczonej za okres wieloletni. Na rys. 1.1 

przedstawiono wieloletni przebieg wartości anomalii średniej obszarowej temperatury 

powietrza na wybrzeżu, wyfiltrowanej za pomocą filtru Gaussa z oknem 10-letnim.  

Zdecydowanie największym zakresem anomalii (od -6°C do +4°C) charakteryzuje się 

zima. Uwagę zwraca okres wyraźnego obniżenia wartości anomalii w latach 60-tych oraz 

dodatnie wartości anomalii w stosunku do średniej wieloletniej na przełomie lat 80-tych  

i 90-tych. 

Wiosną i jesienią w poszczególnych latach anomalie w stosunku do średniej  

z wielolecia 1971-2000 nie przekraczały 3,0°C. W sezonie wiosennym w każdym 

wyznaczonym regionie można zaobserwować wyraźnie chłodniejszy okres lat 50-tych i 60-

tych oraz zdecydowanie cieplejsze dwie ostatnie dekady analizowanego okresu, co, jak 

zostało opisane wcześniej, skutkuje znacznymi, dodatnimi trendami temperatury o tej porze 
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roku. Z kolei jesień charakteryzuje się występowaniem niewielkich międzyrocznych wahań 

omawianego elementu.  

 

  

Zima (XII-II) Wiosna (III-V) 

  

Lato (VI-VIII) Jesień (IX-XI) 

Rysunek 1.1 Anomalie średniej obszarowej temperatury powietrza w pasie pobrzeży  

w poszczególnych sezonach, w odniesieniu do wielolecia 1971-2000. 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

W okresie letnim występował znaczny wzrost wartości anomalii średniej obszarowej 

temperatury powietrza, szczególnie wyraźny od lat 90-tych (od roku 1997 występują dodatnie 

anomalie). Ponadto uwagę zwraca chłodniejszy okres lat 70-tych ubiegłego wieku. 
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Charakterystykę warunków termicznych na Wybrzeżu uzupełnia analiza częstości 

występowania termicznych dni charakterystycznych, tzn. dni, w których notowano wartości 

temperatury powietrza ze ściśle określonych przedziałów. 

 

  

Świnoujście Ustka 

  

Łeba Hel 

Rysunek 1.2 Liczba dni gorących [Tmax > 25°C] na wybranych stacjach wybrzeża,  

1981-2010.  

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

W miesiącach półrocza ciepłego dobowa temperatura maksymalna przekracza 

niekiedy wartość 25°C. Dni takie są nazywane gorącymi, ich średnia w roku liczba na 

stacjach Wybrzeża wynosi od 18 w Świnoujściu do 15 w Ustce, 14 w Łebie i tylko 11  

w Helu, a zdarzają się one w okresie od kwietnia do września. Najwięcej takich dni występuje 

w lipcu. W przypadku liczby dni gorących następuje wyraźny systematyczny wzrost ich 

frekwencji w roku (rys. 1.2). Średnia roczna liczba dni upalnych, z temperaturą maksymalną 

większą od 30°C na Wybrzeżu jest bardzo mała, w Świnoujściu wynosi około 3 przypadków, 
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w Łebie i Ustce są to dwa dni rocznie, w Helu średnio rzecz ujmując dzień taki zdarza się raz 

na dwa lata. Dni upalne występują od czerwca do sierpnia oraz niezwykle sporadycznie  

w maju i wrześniu. 

Absolutne maksimum temperatury powietrza na Wybrzeżu w trakcie trzydziestolecia 

1981-2010, wynoszące 37,8°C, zanotowano 10. sierpnia 1992 roku w Ustce. Tego samego 

dnia w Łebie zanotowano 37,2°C. W Świnoujściu najcieplej było 1. sierpnia 1994 roku, gdy 

zanotowano 37,4°C, natomiast w Helu absolutne maksimum temperatury powietrza, 

wynoszące 33,7°C, wystąpiło 29 lipca 1994 roku. 

 

Ocena zmian. 

Największy, dodatni trend zmian średniej temperatury powietrza obserwuje się wiosną i zimą. 

Obserwuje się wyraźny systematyczny wzrost frekwencji liczby dni gorących w ciągu roku. 

Od lat 90-tych występował znaczny wzrost wartości anomalii średniej obszarowej 

temperatury powietrza w okresie letnim. 

 

Fale ciepła i chłodu 

O zachodzących w Polsce przekształceniach charakterystyk klimatycznych świadczą 

również zmiany liczby oraz czasu trwania kilkudniowych okresów ze szczególnie wysoką lub 

szczególnie niską dla danego miejsca temperaturą powietrza, nazywanych „falami ciepła”  

i „falami chłodu”. W niniejszej pracy okresy te zdefiniowano na podstawie prac Morawskiej-

Horawskiej (1991) oraz Miętusa i Filipiaka (2001) i wyznaczono dla 3 stacji w Polsce 

Północnej w latach 1966-2008 (wyniki dla wybranych stacji przedstawiono w tab. 1.2). 

Średnio w roku w Polsce Północnej występuje od 3 do 4 fal ciepła oraz od 2 do 3 fal chłodu 

Średni łączny czas ich trwania wynosi odpowiednio od 18 do 36 oraz od 13 do 28 dni w roku. 

Na polskim wybrzeżu istotne statystycznie (na poziomie ufności 95%) zmiany zachodzą  

w przypadku fal ciepła. Ich roczna liczba zwiększa się o niecały 1 dzień na 10 lat, a łączny 

roczny czas trwania zwiększa się o 5 do 7 dni na 10 lat. Świadczy to o systematycznym 

wydłużaniu się okresów ze szczególnie wysoką temperatura powietrza. Największe wartości 

współczynników trendu liniowego obliczono dla serii ze stacji w Szczecinie. 
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Tabela 1.2. Współczynniki trendu liczby fal ciepła/chłodu oraz długości ich trwania 1966-

2008. Współczynniki statystycznie istotne (na poziomie 0,05) zostały 

pogrubione. 

 

Liczba fal ciepła 

(liczba/10 lat) 

Długość trwania fal 

ciepła (dni/10 lat) 

Liczba fal chłodu 

(liczba/10 lat) 

Długość trwania fal 

chłodu (dni/10 lat) 

Hel 0,47 5,72 -0,34 -2,49 

Szczecin 0,79 7,48 -0,20 -1,60 

Ustka 0,62 6,07 -0,41 -3,13 

Źródło: Marosz M., R. Wójcik, D. Biernacik, E. Jakusik, M. Pilarski, M. Owczarek, M. 

Miętus, 2011, Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty projektu KLIMAT, 

Prace i Studia Geograficzne, T.47, s.51-66. 

 

W przypadku fal chłodu rozpatrywane serie charakteryzują się tendencją spadkową. 

Wartości współczynników trendu liniowego wynoszą od -0,20 do -0,41 (na 10 lat), zmiany 

nie są jednak istotne statystycznie. 

 

Ocena zmian. 

Następowało systematyczne wydłużanie się okresów z wysoką temperatura powietrza. 

Obserwuje się systematyczny spadek fal chłodu. 

 

Warunki pluwialne (opady) 

Średnie roczne sumy opadów w okresie 1981-2010 wskazują na znaczne 

zróżnicowanie warunków pluwialnych na Wybrzeżu (tab. 1.3). Największe opady (667-

693 mm) notowano w środkowej części (Ustka, Łeba), a najmniejsze w jego zachodniej 

części tj. w Świnoujściu. Z kolei w Helu średnia roczna suma opadów minimalnie przekracza 

600 mm. Najmniejsze roczne sumy opadów w wieloleciu 1981-2010 wyniosły na 

analizowanych stacjach około 450 mm, jedynie w Świnoujściu i Helu – około 370 mm. 

Większe różnice występują w przypadku maksymalnych sum rocznych, które wyniosły od 

756,3 mm w Świnoujściu do 966,2 mm w Ustce. 

W przebiegu rocznym najniższe średnie sumy opadów na polskim Wybrzeżu 

występują w kwietniu na stacji w Ustce – 32,3 mm i w Łebie – 30,8 mm oraz w lutym na 

stacji w Świnoujściu – 31,9 mm i Helu – 30,9 mm (tab. 1.3). Największymi sumami opadów 

w Ustce i Łebie cechuje się wrzesień (odpowiednio 81,6 i 79,2 mm), z kolei w Helu – sierpień 

(ponad 70 mm) a w Świnoujściu – czerwiec (ponad 60 mm). Bardzo zbliżone sumy opadów 
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na stacjach polskiego Wybrzeża obserwuje się w miesiącach zimowych i wiosennych, 

zwłaszcza w kwietniu. Z kolei w miesiącach jesiennych, w szczególnie w październiku, 

notuje się bardzo wyraźne, osiągające kilkadziesiąt mm, różnice w średnich sumach opadów 

między środkową częścią Wybrzeża a jego skrajnymi punktami. Maksymalne miesięczne 

sumy opadów w okresie 1981-2010 w Ustce i Łebie wyraźnie przekroczyły 200 mm (lato  

i jesień), natomiast w Świnoujściu i Helu nie osiągnęły 186 mm.  

Maksymalną dobową sumę opadów w okresie 1981-2010 zanotowano 24 lipca  

1988 roku w Łebie – 141,0 mm. Na pozostałych rozpatrywanych stacjach dobowe ekstrema 

wyniosły: w Ustce 94,2 mm (24. VII. 1988), Helu 77,1 mm (27.IX.2010), Świnoujściu  

53,5 mm (18.VII.1987). 

Tabela 1.3 Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych R [mm] oraz 

minimalne (min) i maksymalne (max) sumy miesięczne i roczne, w okresie 

1981-2010 

Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Świnoujście R 43,5 31,9 41,2 32,4 51,5 60,5 59,3 59,6 54,4 44,2 48,3 43,8 570 

min  0,2 4,6 6,8 3,4 14,9 10,8 0,0 21,7 4,5 11,6 25,0 9,2 386 

max 82,7 68,5 94,2 106,9 113,5 123,7 160,1 185,3 112,7 100,1 108,2 86,3 756 

Ustka         R 49,1 37,3 41,8 32,3 45,6 60,4 69,9 76,7 81,6 77,8 66,5 53,7 693 

min 4,1 5,6 7,6 6,9 6,5 2,3 7,7 3,2 23,6 17,4 19,6 23,9 473 

max 109,8 60,9 97,6 67,2 122,0 210,6 172,0 193,8 235,6 233,7 162,2 100,7 966 

Łeba             R 44,0 32,0 38,3 30,8 49,3 58,0 68,0 78,5 79,2 74,4 61,9 52,6 667 

min 2,9 4,7 6,1 5,0 8,4 2,2 3,2 3,4 9,1 16,8 18,5 18,6 443 

max 130,7 59,9 101,1 73,4 122,8 118,0 224,4 194,9 198,2 202,9 145,2 106,2 909 

Hel               R 40,1 30,9 33,2 31,7 49,7 60,2 66,6 70,5 66,5 52,1 50,7 48,7 601 

min 8,1 3,3 6,7 2,9 15,3 3,0 4,5 3,5 10,7 5,1 14,7 21,3 378 

max 78,2 60,3 61,2 67,8 95,1 122,5 133,6 162,5 156,3 117,0 133,9 87,3 798 

Źródło: opracowanie własne, dane:IMGW-PIB 

Średnia roczna liczba dni z opadem równym lub większym od 10 mm wynosiła od 

około 17 rocznie w środkowej części Wybrzeża (Ustka, Łeba) do około 12 w części 

zachodniej (Świnoujście) (tab. 1.4). W przebiegu rocznym najwięcej dni z opadem większym 

lub równym 10 mm notuje się w okresie od czerwca do listopada, za maksimum we wrześniu 

(od 1,6 do 2,7 dnia). Najmniejszą liczbą takich dni (średnio poniżej 1 dnia) cechuje się okres 

od grudnia do kwietnia, z minimum w lutym (poniżej 0,5 dnia).  

Tabela 1.4 Średnia liczba dni z opadem większym lub równym 10 mm, 1981-2010 

Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Świnoujście 0,5 0,3 0,7 0,6 1,4 1,6 1,6 1,9 1,6 0,9 0,8 0,6 12,5 

Ustka 0,7 0,3 0,7 0,6 1,2 1,7 2,0 2,5 2,7 2,4 1,8 1,0 17,7 

Łeba 0,6 0,3 0,6 0,7 1,5 1,7 2,2 2,3 2,6 2,1 1,5 0,9 16,9 

Hel 0,5 0,3 0,2 0,7 1,2 1,6 1,7 1,8 2,0 1,2 2,2 0,7 14,1 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 
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Ocena zmian. 

Występuje znaczne zróżnicowanie średnich rocznych sum opadów na Wybrzeżu,  

z maksimum w jego części środkowej. 

 

1.2. Zmiany poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku  

W wieloleciu 1951-2010 odnotowano wyraźne zmiany średniego poziomu morza. 

Zarówno w skali roku, jak i poszczególnych sezonów nastąpił wyraźny, przeważnie istotny 

statystycznie wzrost średniego poziomu morza. Średni roczny poziom morza na polskim 

wybrzeżu wzrastał w tempie ok. 2 cm na dekadę (tab. 1.5). 

Tabela 1.5 Zmiany średniego poziomu morza w okresie 1951-2010 – współczynnik trendu 

(cm/10 lat) 

  Świnoujście Ustka Łeba Władysławowo Hel 

Zima 1,5 1,9 1,6 2,6 1,6 

Wiosna 2,3 2,6 2,2 2,8 2,1 

Lato 1,7 1,7 1,3 1,7 1,1 

Jesień 1,3 1,2 0,8 1,6 0,7 

Rok 1,7 1,9 1,5 2,2 1,3 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

Występowanie maksymalnych poziomów morza również ulega zwiększeniu na 

przestrzeni lat na całym wybrzeżu. Maksymalne poziomy morza zaobserwowane do chwili 

obecnej na morskich stacjach wodowskazowych przedstawia tabela 1.6.  

Tabela 1.6 Maksymalne poziomy morza na polskich stacjach brzegowych 

 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 
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Rozkład częstości występowania maksymalnych poziomów morza w przedziałach w 

czasie wezbrań sztormowych w latach 1955-1980 i 1981-2008 w Świnoujściu i Helu, 

przedstawiono na rys. 1.3 i 1.4.  

 

 

Rys. 1.3 Częstość występowania maksymalnych obserwowanych poziomów morza 

podczas wezbrań sztormowych w Świnoujściu w latach 1955-1980 i 1981-

2008 

Źródło: Sztobryn M., B. Kowalska, I. Stanisławczyk, K. Krzysztofik, 2012, 

Wezbrania sztormowe – geneza, tendencje i skutki działania w strefie 

brzegowej Bałtyku. [w:] Klęski Żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne 

kraju. Lorenc H. (red.), IMGW PIB, Warszawa 2012, ss. 194-217 

 

 

Rys. 1.4 Częstość występowania maksymalnych obserwowanych poziomów morza 

podczas wezbrań sztormowych w Helu w latach 1955-1980 i 1981-2008 

Źródło: Sztobryn M., B. Kowalska, I. Stanisławczyk, K. Krzysztofik, 2012, 

Wezbrania sztormowe – geneza, tendencje i skutki działania w strefie 

brzegowej Bałtyku. [w:] Klęski Żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne 

kraju. Lorenc H. (red.), IMGW PIB, Warszawa 2012, ss. 194-217 
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Maksymalne poziomy wody występowały najczęściej w przedziale 570-580 cm na 

wszystkich posterunkach w obu okresach, lecz wyraźnie widoczny jest wzrost częstości 

występowania wezbrań sztormowych w drugim okresie (1981-2008). 

Zauważalny w ostatnich 25 latach wzrost wezbrań sztormowych (wzrost liczby 

sztormów i średniego poziomu morza) na południowym Bałtyku oraz przewidywane zmiany 

świadczą o zwiększającym się zagrożeniu tymi zjawiskami.  

 

Ocena zmian 

Na wszystkich stacjach obserwowano rosnący trend zmian maksymalnych rocznych 

poziomów morza. 

Zauważa się przesunięcie czasowe występowania zagrożenia powodziowego oraz wydłużenie 

się czasu występowania zagrożenia.  

 

Wezbrania sztormowe występowały najczęściej w latach siedemdziesiątych –  

w każdym sezonie zostało zaobserwowane co najmniej 1 wezbranie sztormowe a najniższe 

 w dekadzie lat sześćdziesiątych [Sztobryn i in. 2005]. Do dekady lat osiemdziesiątych (tj. od 

sezonu 1950/51 do 1989/90) liczba obserwowanych wezbrań sztormowych rosła.  

W ostatniej dekadzie XX wieku zanotowano nieznacznie niższą liczbę wezbrań (rys. 1.3). 

 

 

 

Rys. 1.3 Występowanie wezbrań sztormowych [%] w poszczególnych sezonach  

w Świnoujściu w latach 1950-2000  

Źródło: Sztobryn M., H. J. Stigge, D. Wielbińska, B. Weidig, I. Stanisławczyk, 

A. Kańska, K. Krzysztofik, B. Kowalska, B. Letkiewicz, M. Mykita, 2005, 

Storm surges in the Southern Baltic Sea (Western and Central Parts). Berichte 

des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 2005 nr 39, 74 s. 
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Występowanie wezbrań sztormowych w poszczególnych sezonach jest nieregularne. 

Wezbrania sztormowe są najczęściej obserwowane w okresie jesienno-zimowym. Rozkład 

częstości występowania wezbrań sztormowych w poszczególnych miesiącach w latach  

1950-1975 oraz 1976-2000 na przykładzie Świnoujścia przedstawiono na rys. 1.4. W obu 

rozpatrywanych okresach maksymalna częstość występowania wezbrań była zbliżona  

i wynosiła 27-29%.  

W ciągu pierwszych 25 lat okresu 1950-2000 (rys. 1.4) wezbrania sztormowe 

występowały najczęściej w listopadzie (około 27%), natomiast w późniejszym okresie w 

styczniu (około 29% przypadków). W latach 1950-1975 okres występowania wezbrań 

sztormowych był krótszy, wezbrania były obserwowane od września do marca, natomiast w 

latach 1976-2000 wezbrania występowały nawet w sierpniu (około 1% przypadków). Nie 

zostały zanotowane wezbrania sztormowe w okresie od maja do lipca. 

 

 

Rysunek 1.4 Częstość występowania wezbrań sztormowych w poszczególnych miesiącach – 

porównanie dwóch 25 – letnich okresów: 1950-1975 i 1976-2000. 

Źródło: Sztobryn M., H. J. Stigge, D. Wielbińska, B. Weidig, I. Stanisławczyk, 

A. Kańska, K. Krzysztofik, B. Kowalska, B. Letkiewicz, M. Mykita, 2005, 

Storm surges in the Southern Baltic Sea (Western and Central Parts). Berichte 

des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 2005 nr 39, 74 s. 
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Ocena zmian 

Zagrożenie powodziami sztormowymi wzrosło ponad dwukrotnie pod koniec XX wieku w 

porównaniu z 1. połową wieku. 

 

Wskaźnik wezbraniowości 

Obserwowane obecnie zmiany klimatyczne charakteryzują się większą dynamiką 

zjawisk pogodowych, wzrostem częstości i intensywności. Do porównania zagrożenia 

związanego z występowaniem wezbrań sztormowych na różnych akwenach i odcinkach 

wybrzeża służy wskaźnik wezbraniowości (Stanisławczyk 2011). Zostały wybrane stacje, 

reprezentujące odmienne warunki hydrograficzne: Świnoujście (Zatoka Pomorska), Ustka 

(wybrzeże środkowe) i Hel (obszar otwartego morza). Wysoka wartość wskaźnika  

(w przypadku wskaźnika rocznego – powyżej 3) świadczy o zwiększonym zagrożeniu 

występowania bardzo dużych wezbrań podczas sztormów o znacznej sile w danym rejonie 

wybrzeża.  

Wieloletnie zmiany rocznego wskaźnika wezbraniowości na przykładzie Ustki 

przedstawiono na rys. 1.5.  

 

 

Rysunek 1.5 Wieloletnie zmiany rocznego wskaźnika wezbraniowości na przykładzie Ustki, 

1955- 2008 

Źródło: Sztobryn M., B. Kowalska, I. Stanisławczyk, K. Krzysztofik, 2012, 

Wezbrania sztormowe – geneza, tendencje i skutki działania w strefie 

brzegowej Bałtyku. [w:] Klęski Żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne 

kraju. Lorenc H. (red.), IMGW PIB, Warszawa 2012, ss. 194-217 
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Największe zagrożenie wezbraniami sztormowymi występuje w Świnoujściu,  

a najmniejsze w Helu, co potwierdzają wartości średniego wieloletniego współczynnika 

wezbraniowości z okresu 1955-2008: największy 2,8 – w Świnoujściu, następnie 2,6 –  

w Ustce i 2,2 – w Helu. 

Największe zagrożenie utrzymujące się na mniej więcej stałym poziomie występuje  

w Świnoujściu. W rejonie wybrzeża środkowego (Ustka) obserwuje się wyraźnie rosnący 

trend w przebiegu rocznego wskaźnika wezbraniowości. Najmniejsze zagrożenie występuje 

na Helu, gdzie w przebiegu wieloletnim wskaźnika rocznego widać tylko nieznacznie rosnący 

trend i dosyć niskie wartości. 

 

Ocena zmian 

W ostatnich latach zaznaczyła się zwiększona skala zagrożeń występowania i wysokości 

wezbrań sztormowych. Zaobserwowano niespotykane do tej pory sytuacje ekstremalne, gdy 

poziom morza utrzymywał się powyżej stanów ostrzegawczych przez kilka miesięcy (Gdynia, 

grudzień 2006r. do luty 2007r.). Wzrost zagrożenia wezbraniami sztormowymi, a zwłaszcza 

obserwowane przekroczenia ekstremalnych stanów wody w ostatnich kilku latach, 

spowodował znaczące uszkodzenia brzegów morskich, obszarów wydmowych, nabrzeży 

portowych, urządzeń technicznych, wałów i innych budowli ochronnych. Ponadto zauważa 

się zwiększone zagrożenie terenów nadmorskich, zwłaszcza terenów depresyjnych Żuław 

Elbląskich i Gdańskich, Półwyspu Helskiego, Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wiślanego 

oraz miasta Gdańska. Niebezpieczne i długotrwające wezbrania spowodowały większe niż 

wcześniej straty materialne. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo wiele budynków 

mieszkalnych i gospodarczych na zalanych terenach. Straty powstały w urządzeniach 

melioracyjnych, w drogach, liniach kolejowych, sieci i łączności. Nastąpiło zalanie i 

podtopienie użytków rolnych o charakterze polderowym, odcinków sieci komunikacyjnych i 

linii napowietrznych, urządzeń ochrony przed powodzią. 

 

Ocena zmian 

Obserwowany systematyczny wzrost poziomu morza i zwiększona aktywność sztormów, 

zwłaszcza w okresie wiosennym i zimowym, będą wpływać na destrukcję plaż i wybrzeży 

klifowych, a także mogą zagrozić infrastrukturze turystycznej (mariny, przystanie, 

infrastruktura plażowa i in.). 
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1.3. Zlodzenie Bałtyku 

Zróżnicowanie rozmiarów zlodzenia u południowych brzegów Bałtyku jest 

uzależnione od warunków termicznych w poszczególnych sezonach zimowych oraz od 

warunków sytuacyjnych i batymetrycznych poszczególnych akwenów. 

Na południowym Bałtyku występowanie zjawisk lodowych w porównaniu z pozostałą 

częścią Morza Bałtyckiego jest niewielkie. W polskiej strefie przybrzeżnej zlodzenie pojawia 

się tylko podczas umiarkowanych i surowych zim, które nie występują zbyt często 

(Wiśniewska 1991; Stanisławczyk i in.1995). Polska strefa przybrzeżna dzieli się na kilka 

rejonów o odmiennym przebiegu zlodzenia: obszar zatok, takich jak Zatoka Pomorska i 

Gdańska, obszar zalewów: jak Szczeciński i Wiślany, obszar ujściowy rzek oraz obszar 

wybrzeży otwartego morza. Zjawiska lodowe w rejonie otwartego morza występują rzadko.  

Lód w rejonie otwartego morza pojawia się rzadko. Maksymalną liczbę dni z lodem – 

67 w Świnoujściu (w ostatnich 50 latach) zanotowano w zimie 1995/96 (rys. 1.6). Rejonem 

gdzie najrzadziej pojawia się zlodzenie są wody otwartego morza w Krynicy Morskiej 

(wschodnia część Zatoki Gdańskiej). Zalew Wiślany jest rejonem, na którym lód pojawia się 

corocznie. Na Zalewie Szczecińskim w ostatnim stuleciu zlodzenie nie wystąpiło w tylko  

w pięciu sezonach.  

 

 

Rysunek 1.6 Liczba dni z lodem w Świnoujściu w stuleciu 1901 – 2000 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

W wieloleciu 1951-2008 odnotowano spadek liczby dni z lodem na polskim wybrzeżu 

(tab. 1.7). Największe tempo spadku liczby dni z lodem zanotowano na stacji w Świnoujściu 

(około 6 dni na 10 lat).  

W wieloleciu 1951-2008 obserwuje się na polskim wybrzeżu coraz cieplejsze zimy  

(z coraz mniejszą liczbą dni z lodem). Z kolei bardzo surowe zimy, mimo że występują 
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rzadko, występują od czasu do czasu. Te surowe zimy, często poprzedzone są dłuższym 

okresem występowania zim łagodnych czy umiarkowanych. 

Tabela 1.7 Wartości średnie oraz współczynniki kierunkowe równania trendu liczby dni 

ze zlodzeniem (dni/10 lat) dla wybranych stacji polskiego wybrzeża Bałtyku 

1951-2008 (współczynniki istotne statystycznie na poziomie 0,05 pogrubiono)  

Stacja 

Średnia 

liczba dni ze 

zlodzeniem 

Zmiana liczby dni 

ze zlodzeniem 

(dni/10 lat) 

Stacja 

Średnia 

liczba dni ze 

zlodzeniem 

Zmiana liczby 

dni ze 

zlodzeniem 

(dni/10 lat) 

Świnoujście 19,6 -5,8 Hel 1,6 -0,4 

Kołobrzeg 10,3 -2,8 Gdynia 12,7 -3,8 

Ustka 7,8 -2,5 Gdańsk 8,7 -2,7 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

 

Ocena zmian 

Na polskim wybrzeżu obserwuje się coraz cieplejsze zimy (z coraz mniejszą liczbą dni z 

lodem). Wpływa to na większą aktywność gospodarczą, rozwój portów, żeglugi, rybołówstwa 

i handlu morskiego . Jednak surowe zimy często poprzedzone są dłuższym okresem 

występowania zim łagodnych czy umiarkowanych. Obserwowany podczas zim surowych tzw. 

„pochód lodu” powoduje niszczenie plaż i wydm, a nawet zagraża budynkom mieszkalnym 

(Hel). 

 

1.4. Ocena bieżących zmian warunków fizycznych wody morskiej  

Morze Bałtyckie jest prawie całkowicie odizolowane od oceanu światowego, a 

wymiana wód trwa około 32-35 lat (Łomniewski i in. 1975) i odbywa się poprzez Cieśniny 

Duńskie. Wymiana wód jest procesem wpływającym na bilans soli jak również kształtuje 

warunki termiczne w dolnych warstwach morza.  

Zmiany temperatury i zasolenia wody w morzu są wywoływane przez czynniki 

naturalne takie jak temperatura powietrza, wielkość dopływu wód rzekami, czy zachodzące  

w różnej skali procesy atmosferyczne (między innymi układy cyrkulacyjne nad cieśninami  

i Bałtykiem).  

Wzrost temperatury powietrza powoduje wzrost temperatury powierzchniowej morza. 

Odpowiednie rozmieszczenie układów cyrkulacyjnych nad obszarem Cieśnin Duńskich oraz 

Morzem Bałtyckim, wpływa na wywołanie zjawiska wlewów słonych wód z Morza 



21 

 

Północnego do Morza Bałtyckiego (http://www.smhi.se/en/theme/inflows-to-the-baltic-

1.13097, opublikowano 15 stycznia 2014).  

Procesem, prowadzącym do wysładzania wód w morzu jest dopływ rzeczny. 

Bezpośredni wpływ na zasolenie w postaci wysłodzenia warstwy powierzchniowej wód 

zależy od wielkości dopływu. W sytuacjach wystąpienia zjawisk ekstremalnych, np. spływ 

wód roztopowych lub powodziowych, zasięg rozprzestrzeniania się wód rzecznych jest 

skorelowany z kierunkiem i prędkością wiatru nad obszarem ujściowym. Zmienny dopływ 

słodkich wód rzecznych modyfikuje zasolenie wody w warstwie powierzchniowej, wpływa na 

termikę tej warstwy jak również odgrywa ważną rolę w generowaniu wlewów. Zwiększenie 

dopływu wód rzecznych do Bałtyku, wskutek na przykład zwiększonych opadów, powoduje 

większe wypełnienie Bałtyku, co utrudnia wlewanie się słonych wód z Morza Północnego.  

Elementy abiotyczne wpływają na elementy biologiczne, a tym samym odgrywają 

ważną rolę w gospodarczym wykorzystaniu żywych zasobów morza. Warunki termiczne i 

zasoleniowe w warstwie przydennej są determinowane głównie przez dopływ wód z Morza 

Północnego. Duże wlewy przemieszczające się przy dnie wypychają w górę dotychczas 

zalegającą przy dnie wodę, natomiast małe wlewy przemieszczają się nad warstwą przydenną 

w tak zwanej warstwie pośredniej (Lepparanta i Myberg K 2009) 

Zasolenie wód w warstwie przydennej odgrywa ważną rolę w reprodukcji 

eksploatowanego komercyjnie dorsza. Korzystne dla bytowania i rozwoju dorsza zasolenie 

wynosi ponad 11 (ICES 2010). Długotrwała stagnacja prowadzi natomiast do obniżenia 

zasolenia, co z kolei skutkuje zmniejszeniem sukcesu rozrodczego, a spadek zasolenia poniżej 

11 – opadaniem na dno zapłodnionych jaj i ich obumieraniem. W poprzednim stuleciu 

wystąpiły dwa wyjątkowo długie okresy stagnacji: w latach 1920-1930 oraz 1980-1990. W 

tych okresach opady, dopływ rzek oraz wiatry z kierunku zachodniego były silniejsze, 

podczas gdy transport słonych wód do Bałtyku był niższy od normalnego. Ze względu na czas 

wypełnienia Bałtyku słodką wodą, wynoszący około 35 lat, zmiany sezonowe lub z roku na 

rok są zbyt mało znaczące, by wpłynęły na średnie zasolenie morza.  

Jedną z prawdopodobnych przyczyn długotrwałej stagnacji może być, za Meier i in., 

2006, bardzo silny wlew, który znacznie podwyższa zasolenie w warstwie przydennej i tym 

samym utrudnia napływanie wód. Ponadto, zachodnia cyrkulacja zimowa, która przynosi z 

sobą wilgotne masy powietrza znad Oceanu Atlantyckiego, powoduje zwiększone opady w 

rejonie Morza Bałtyckiego, zmniejszone parowanie oraz zwiększony odpływ rzeczny. 

Powyższe czynniki powodują podwyższenie poziomu morza w Bałtyku powyżej normalnego, 

co utrudnia napływ wód w warstwie przydennej. Ostatnie długotrwałe okresy stagnacji 

http://www.smhi.se/en/theme/inflows-to-the-baltic-1.13097
http://www.smhi.se/en/theme/inflows-to-the-baltic-1.13097
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utrzymywały się w Bałtyku pomiędzy silnymi wlewami, które wystąpiły w latach 1975-1976, 

1993, 2003 (Lepparanta i Myberg 2009).  

Zasolenie wody  

Prace wykonane podczas realizacji projektu KLIMAT wykazały, że zakres czasowy, 

w którym obliczana jest wielkość trendu wpływa jego na znak i wielkość (Kamińska  

i Krzymiński 2012). Pomimo występowania wlewów po roku 2003, tendencja zmian 

zasolenia przy dnie Głębi Bornholmskiej i Głębi Gdańskiej wskazuje na spadek zasolenia, 

natomiast na stoku Głębi Gotlandzkiej brak wyraźnego trendu. Znak trendu zależy również od 

rejonu (tab. 1.8).  

Tabela 1.8 Trend zmian zasolenia w warstwie przydennej w wybranych rejonach 

głębokowodnych polskiej strefy Morza Bałtyckiego. 

Rejon głębokowodny Okres Trend 

Głębia Bornholmska 

1952-2008 -0,005 / rok * 

1989-2008 +0,183 / rok * 

2004-2013 -0,009 /rok 

płd.-wsch. stok Głębi Gotlandzkiej 

1956-2008 -0,006 / rok * 

1989-2008 +0,110 / rok * 

2004-2013 <+0,00001 / rok 

Głębia Gdańska 2004-2013 -0,05 / rok 
* - gwiazdką oznaczono wyniki uzyskane w ramach projektu KLIMAT, bez gwiazdki: opracowanie własne 

Źródło: Kamińska M., W. Krzymiński, 2012. Długookresowe zmiany struktury 

termohalinowej Bałtyku jako czynnik stymulujący jego produktywność, w: Warunki 

klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i 

wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Wibig J. i Jakusik 

E. (red.), IMGW PIB, Warszawa 2012, ss. 251-262; opracowanie własne, dane: GIOŚ, 

IMGW-PIB 

 

W kontekście zmian zasolenia w warstwie powierzchniowej, analizie poddano 

zasolenie mierzone na dwóch posterunkach brzegowych: Międzyzdroje i Gdynia. 

Ekstremalne wartości zasolenia na stacjach brzegowych w Gdyni i Międzyzdrojach 

zamieszczono w tab. 1.9.  

Tabela 1.9 Wartości ekstremalne zasolenia wody w Gdyni i w Międzyzdrojach  

w analizowanych okresach 

Posterunek  

(stacja brzegowa) 
Okres 

Zasolenie 

minimalne 

Zasolenie 

maksymalne 

Gdynia  

1980-2013 0,56 10,34 

1980-2010 0,56 10,34 

2004-2010 2,43 9,24 

Międzyzdroje 1980-2013 2,16 10,18 
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1980-2010 2,16 10,18 

2004-2010 2,68 8,79 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

 

Analiza wartości miesięcznych zasolenia wody w Gdyni pokazała nieznaczącą 

tendencję spadkową w okresie 1980-2013. Dla wartości minimalnych miesięcznych tendencja 

spadkowa wynosi -0,0006 /rok, dla oraz średnich miesięcznych wynosi -0,0004 /rok  

(rys. 1.7 a), natomiast dla wartości maksymalnej miesięcznej -0,0003 /rok. Oznacza to,  

że w roku 2030 zasolenie minimalna będzie niższe o 0,011, średnie o 0,008, natomiast 

maksymalne o 0,006.  

W okresie 2004-2013 trend zmian zasolenia wody jest słabszy niż dla wielolecia 1980-

2013. Dla wartości minimalnych i średnich jest dodatni i wynosi odpowiednio 0,0012 /rok  

i 0,003 /rok (rys. 1.7.b). Dla wartości maksymalnych tendencja zmian jest ujemna i wynosi -

0,005 /rok. Przy utrzymującym się trendzie dziesięcioletnim, minimalne zasolenie wody 

wzrośnie do 2030 roku o 0,020, a średnie zaledwie o 0,005. Zasolenie maksymalne spadnie 

natomiast o 0,008.  

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 1.7 Trend zmian zasolenia wody w Gdyni: a) wartości średnie miesięczne w 

okresie 1980-2013, b) wartości średnie miesięczne w okresie 2004-2013 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

Analiza zasolenia wody w okresie 1980-2013 w Międzyzdrojach wykazała tendencję 

spadkową. Dla wartości minimalnych miesięcznych tendencja wynosi -0,0002 /rok, dla 

średnich miesięcznych -0,0005 (rys. 1.8), a dla maksymalnych -0,007 /rok. Oznacza to, że w 

2030 roku należałoby się spodziewać zasolenia niższego o 0,003 dla wartości minimalnych, 

0,008 dla średnich oraz 0,012 dla maksymalnych.  
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a) 

 

b) 

 

Rys. 1.8 Trend zmian zasolenia wody w Międzyzdrojach: a) wartości średnie 

miesięczne w okresie 1980-2013, b) wartości średnie miesięczne w okresie 

2004-2013 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

Tendencje dla okresu 2004-2013 są również ujemne (rys. 1.8). Minimalne wartości 

miesięczne charakteryzują się trendem ujemnym o wartości -0,0007 /rok, średnie  

i maksymalne trendem o wartości -0,0024 /rok. Wartości minimalnego zasolenia wody  

w Międzyzdrojach będą niższe w 2030 roku w stosunku do 2013 roku o 0,012, natomiast 

średniej i maksymalnej o 0,041.  

Temperatura wody  

Analogicznie jak w przypadku zasolenia, zakres czasowy, w którym obliczana jest 

wielkość trendu temperatury wody, wpływa jego na znak i wielkość (Kamińska i Krzymiński 

2012). Wartości trendu dla temperatury w warstwie przydennej wybranych rejonów 

głębokowodnych zamieszczono w tabeli 1.10. ICES (2010) prognozuje wzrost temperatury 

wody w Bałtyku o 2C do 4C do roku 2100. Kierunek i wielkość prognozowanych zmian 

temperatury w warstwie przydennej rejonów głębokowodnych jest zgodny z prognozowanym 

przez ICES. Jedynie w przypadku Głębi Bornholmskiej przy utrzymaniu wielkości trendu 20-

letniego i 10-letniego prognozowany wzrost zostałby znacznie przekroczony, wynosząc 

odpowiednio ponad 13C i ponad 7,5C. Tak znaczny wzrost temperatury jest niekorzystny ze 

względu na gospodarcze wykorzystanie żywych zasobów morza, przede wszystkim dorsza, 

dla którego optymalna temperatura wód przydennych do bytowania zawiera się w przedziale 

od 2C do 7C  (ICES 2010).  
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Tabela 1.10 Trend zmian temperatury wody w warstwie przydennej w wybranych rejonach 

głębokowodnych polskiej strefy Morza Bałtyckiego 

Rejon głębokowodny Okres Trend 

Głębia Bornholmska 

1952-2008 -0,012 ⁰C / rok * 

1989-2008 +0,146 ⁰C / rok * 

2004-2013 +0,084 ºC / rok 

płd.-wsch. stok Głębi Gotlandzkiej 

1956-2008 +0,020 ⁰C / rok * 

1989-2008 +0,040 ⁰C / rok * 

2004-2013 +0,027 ºC / rok 

Głębia Gdańska 2004-2013 <+0,00002C / rok 
* - gwiazdką oznaczono wyniki uzyskane w ramach realizacji projektu KLIMAT  

Źródło: Kamińska M., W. Krzymiński, 2012. Długookresowe zmiany struktury 

termohalinowej Bałtyku jako czynnik stymulujący jego produktywność, w: Warunki 

klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i 

wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Wibig J. i Jakusik 

E. (red.), IMGW PIB, Warszawa 2012, ss. 251-262; opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

 

Temperatura powierzchniowa morza koreluje z temperaturą powietrza. W rejonach 

dopływu wód rzecznych dodatkowym czynnikiem kształtującym temperaturę wody w 

warstwie powierzchniowej jest temperatura wód rzecznych. Przy utrzymującej się 

temperaturze powietrza poniżej zera może dojść do zamarznięcia wody. Ze względu na 

zasolenie, woda morska zamarza w temperaturze poniżej 0C, dlatego w polskiej strefie 

brzegowej notowana jest temperatura osiągająca -0,5C (tab. 1.11). Lód pełni rolę ochronną 

dla brzegu podczas zimowych sztormów (rozdz. 1). Niemniej jednak podczas topnienia lodów 

na rzece zagrożenie zarówno dla żeglugi jak i budowli hydrotechnicznych stanowi kra, 

spływająca rzekami.  

 

Tabela 1.11. Wartości ekstremalne temperatury wody w Gdyni i w Międzyzdrojach w 

analizowanych okresach 

Posterunek  

(stacja brzegowa) 
Okres 

Temperatura 

minimalna 

Temperatura 

maksymalna 

Gdynia  

1980-2013 -0,4 26,7 

1980-2010 -0,4 26,7 

2004-2013 -0,3 25,1 

Międzyzdroje 

1980-2013 -0,5 (-0,3*) 26,0 (22,2*) 

1980-2010 -0,5 (-0,3*) 26,0 (22,2*) 

1980-2008 -0,5 26,0 

2004-2013 -0,4 (-0,3*) 25,0 (22,2*) 
* - gwiazdką oznaczono wartości ekstremalne z okresu 2009-2013 – pomiar na posterunku w Międzyzdrojach 

wykonywany w godzinach porannych 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 
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Analiza tendencji wartości miesięcznych temperatury wody w Gdyni pokazała 

nieznaczącą tendencję wzrostową w okresie 1980-2013. Dla wartości minimalnych 

miesięcznych oraz średnich miesięcznych tendencja wzrostowa wynosi 0,0012⁰C/rok, 

natomiast dla wartości maksymalnej miesięcznej 0,0011⁰C/rok. Oznacza to, że w roku 2030 

temperatura minimalna i średnia będzie wyższa o 0,020⁰C, natomiast maksymalna wzrośnie o 

0,019⁰C.  

W okresie 2004-2013 dodatni trend zmian temperatury wody w Gdyni utrzymuje się, a 

nawet jest silniejszy niż w wieloleciu. Dla wartości minimalnej i średniej wynosi 

0,0024⁰C/rok, natomiast dla wartości maksymalnych jest o połowę niższy i wynosi 

0,0012⁰C/rok. Przy utrzymującym się trendzie dziesięcioletni, minimalna i średnia 

temperatura wody wzrośnie do 2030 roku o 0,041⁰C, natomiast temperatury maksymalnej  

o 0,020⁰C.  

Analiza temperatury w okresie 1980-2013 w Międzyzdrojach wykazała tendencję 

rosnącą. Dla wartości minimalnych miesięcznych tendencja rosnąca wynosi 0,0011⁰C/rok. 

Dla średnich miesięcznych i maksymalnych wynosi natomiast 0,0012⁰C/rok. Przy takiej 

tendencji temperatura minimalna wzrośnie do roku 2030 o 0,019⁰C, natomiast średnie i 

maksymalne o 0,020⁰C.  

Tendencje dla okresu 2004-2013 kształtują się odmiennie niż w wieloleciu. Minimalne 

wartości miesięczne charakteryzują się trendem dodatnim o wartości 0,0024⁰C/rok. Oznacza 

to temperaturę w roku 2030 wyższą o 0,041⁰C. Średnie i maksymalne wartości temperatury 

wykazują tendencję spadkową, odpowiednio -0,001⁰C/rok i -0,0024⁰C/rok. Spodziewane 

wartości temperatury średniej i maksymalnej w 2030 roku w Międzyzdrojach będą niższe 

odpowiednio o -0,002⁰C oraz -0,041⁰C. 

Odczyn wody – pH  

Odczyn wody morskiej (pH) zależy od ilości rozpuszczonych substancji 

kwasotwórczych, w tym ditlenku węgla (CO2). Im wyższe jest stężenie rozpuszczonego 

ditlenku węgla, tym wyższa jest kwasowość wody, czyli niższe pH. Woda morska posiada 

właściwości buforujące, co powoduje, że zależności stężenia CO2 i pH nie można opisać 

prostą zależnością. Prognozy dla oceanu światowego podają wzrost jego kwasowości  

w następnych stuleciach (ICES 2010). Istotnym skutkiem wzrostu pH mórz jest jego wpływ 

na organizmy fotosyntetyzujące oraz zwierzęta, na przykład niektóre gatunki planktonu, 

mięczaki, które wbudowują węglan wapnia (CaCO3) w pancerzyki i muszle.  
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W polskiej strefie Morza Bałtyckiego w rejonie Głębi Gdańskiej wartość pH  

w wodach przydennych w okresie 1980-2013 zawierała się od 6,95 do 8,81. W okresie  

1980-2013 zaobserwowano nieznaczną tendencję spadkową pH. Na powierzchni  

w analizowanym okresie pH zawierało się w granicach od 6,76 do 9,51. Tendencja zmian pH 

na powierzchni jest jeszcze mniej zarysowana niż przy dnie (tab. 1.12), w zasadzie brak 

jakiejkolwiek tendencji zmian.  

Obserwowana słaba tendencja spadkowa pH w wodach przydennych rzędu  

-0,00001 /rok w okresie 1980-2013 w polskiej strefie Bałtyku wpisuje się w 

ogólnooceaniczną tendencję zmian pH. Obliczony przez Takahashi i Sutherlanda (2013) 

malejący trend zmian pH w wodzie powierzchniowej z 32 lokalizacji oceanicznych wyniósł 

około 0,002 na rok. W wodach powierzchniowych natomiast w analizowanym okresie 

tendencja zmian pH była słabo dodatnia i wynosiła 0,00002 /rok, podczas gdy dla 

dziesięciolecia 2004-2013 była słabo ujemna i wynosiła -0,00003 /rok. Spadek pH w wodach 

powierzchniowych Morza Bałtyckiego może mieć negatywny wpływ na dostępność węglanu 

wapnia, wbudowywanego w pancerzyki i muszle organizmów planktonowych i bentosowych. 

Może prowadzić do zaburzenia składu gatunkowego, a nawet do wymierania.  

Tabela 1.12 Trendy zmian pH wody w rejonie Głębi Gdańskiej – polska strefa Morza 

Bałtyckiego 

Warstwa Okres Trend 

powierzchnia 
1980-2013 +0,00002 rok 

2004-2013 -0,00003 /rok 

dno 1980-2013 -0,00001 /rok 

Źródło: opracowanie własne, dane: GIOŚ 

 

Ocena zmian 

Rosnąca temperatura wody może niekorzystnie wpłynąć na równowagę ekosystemu, poprzez 

utratę rodzimych gatunków roślin i zwierząt, które nie zaadaptują się do zmienionych 

warunków oraz introdukcję do ekosystemu nierodzimych gatunków tolerujących wyższą 

temperaturę.  

Spadek zasolenia w warstwie przydennej poniżej 11 prowadzi do braku reprodukcji dorsza, 

wskutek opadania na dno i obumierania ikry.  

Wzrost odczynu wody (pH) nawet i kilka tysięcznych prowadzi do zaburzenia równowagi 

przyswajania węglanu wapnia przez organizmy fotosyntetyzujące, odgrywające kluczową rolę 

w produktywności ekosystemu.  
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1.5. Dynamika brzegów południowego Bałtyku  

Erozja brzegów mierzei w okresie 1889-1975 obejmowała 64% ich długości. Wzrost 

prędkości i zasięgu obszarów niszczonych mierzei w ostatnich dekadach oraz perspektywa 

dalszych erozyjnych zmian, związanych ze wzrostem intensywnych sztormów oraz 

podnoszeniem się poziomu morza, stwarza potrzebę bieżącego monitorowania dynamiki 

mierzei w różnych skalach czasowych, by korygować plany ochrony brzegów 

i zagospodarowania pasa nadbrzeżnego.  

Zmiany brzegowe południowego Bałtyku zachodzą w systemie abrazyjno-

akumulacyjnym, występującym w różnych skalach przestrzenno-czasowych (Zawadzka-

Kahlau 1999). Zmiany objętości form, wykazane metodami naziemnymi, wskazują na 

rzeczywistą odbudowę lub zanikanie form wydmowych (Zawadzka 1994, 1999, 2005, 2007), 

(rys. 1.9).  

Średnia prędkość niszczenia odcinków występująca na odcinkach o długości  4 km, 

stanowiących 44,6% ogólnej długości brzegu, wynosiła 0,53 m/rok. Akumulację w obrębie 

dużych wypukłości akumulacyjnych oceniono na 0,59 m/rok. Odcinki o długości 2–4 km, 

obejmujące w stuleciu 35,7% długości analizowanych brzegów, były niszczone z prędkością 

0,49 m/rok – przy akumulacji 0,53 m/rok. Erozja brzegów w ostatnim stuleciu powodowała 

cofanie się linii brzegowej średnio z prędkością 0,08 m/rok, i straty powierzchni lądu 

3,7 ha/rok. Brzegi otwartego morza były niszczone 0,12 m/rok. Zmiany zachodziły przy 

wzroście poziomu morza 0,2 m/100 lat z największym nasileniem w rejonie 

morfodynamicznym Jarosławiec–Sarbinowo.  

W okresie 1960–1983 w granicach odcinków erozyjnych o długości 4 km, 

wyznaczonych dla stulecia, prędkość niszczenia wzrosła do 0,94 m/rok, a w latach 1971–1983 

do 1,46 m/rok. Uśrednione zmiany linii brzegowej i podstawy wydm rejonów 

morfodynamicznych Zatoki Gdańskiej, Władysławowo–Jarosławiec i Jarosławiec–

Międzyzdroje wykazały wzrost procesów abrazji, najintensywniejszy na odcinku 

Władysławowo–Jarosławiec. Odcinki tworzące układy abrazyjno-akumulacyjne w stuleciu 

obejmowały około 60% analizowanej długości brzegów. W 70% układów zatoka erozyjna 

znajdowała się na wschód od odcinka akumulacyjnego. Odcinki erozyjne stanowiły 70,5% 

długości układów. Średnia prędkość przemieszczania się linii brzegowej w obrębie układów 

wskazywała równowagę litodynamiczną, potwierdzając zjawiska wyrównawcze w długim 

przedziale przestrzenno-czasowym. W Zatoce Gdańskiej bilans prędkości zmian układów był 

dodatni, co wynikało z przewagi akumulacji. W latach 1960–1983 wzrosła prędkość 
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niszczenia układów, oceniona dla całego brzegu na 0,46 m/rok, a w latach 1971–1983 na 

1,12 m/rok. Układy brzegów otwartego morza wykazały większe zmiany w okresie  

1960–1983 (0,56 m/rok), wskutek narastającego oddziaływania budowli hydrotechnicznych  

i intensywności procesów hydrodynamicznych. Największą erozję zaobserwowano  

w układach wschodniego i środkowego wybrzeża: na zachód od Piaśnicy, na mierzei jeziora 

Sarbsko, w zachodniej części jeziora Łebsko, w rejonie Ustki i Jarosławca. 

W układach erozyjno-akumulacyjnych podnóża wydmy i klifu w latach 1960–1983 

były małe zmiany (0,08 m/rok), które wzrosły do 0,32 m/rok w okresie 1971–1983. Dużą 

prędkość erozji stwierdzono w układach na Półwyspie Helskim, na mierzejach jezior Wicko  

i Kopań oraz na klifach Ustki i Jarosławca. Układy o bilansie dodatnim były zlokalizowane  

w tym okresie w rejonie Lubiatowa i na wschód od Rowów. Cała linia brzegowa otwartego 

morza cofała się o 0,12 m/rok. Niszczenie brzegów wydmowych wzrastało na wschód  

i zachód od Linii Teissyre’a-Tornquista w większości wydzielonych jednostek, osiągając  

w latach 1971–1983 wartość 0,55 m/rok w podsystemie zachodnim i 1,4 m/rok  

w podsystemie wschodnim.  

Bilans zmian brzegowych w granicach jednostek litodynamicznych wykazał przewagę 

erozji w systemie brzegowym w minionym stuleciu i dominację erozji w okresach 

dekadowych. Największe przyspieszenie abrazji jednostek litodynamicznych wystąpiło  

w rejonie morfodynamicznym na zachód od Władysławowa do Jarosławca. Łącząc to 

zjawisko z wpływem ubiegłowiecznego wzrostu poziomu morza, wzrostem aktywności 

hydrometeorologicznej i z procesami wyrównawczymi w systemie brzegowym, 

przewidywano, że prognozowany wzrost poziomu morza znacznie zintensyfikuje niszczenie 

rejonu wschodniego wybrzeża. Wysunięta ku północy linia brzegowa części wschodniej 

brzegów morza otwartego podlegać będzie okresowo silniejszemu niszczeniu niż wklęsła 

część zachodnia. Po okresie większej aktywności erozyjnej brzegów wschodnich nastąpi 

zwiększenie erozji brzegów części zachodniej. Przy prognozowanym wzroście poziomu 

morza (WPM) i aktywności hydrodynamicznej nasili się niszczenie brzegów na wszystkich 

poziomach systemu. Erozja wyrównawcza klifów i wydm będzie się zwiększać i w efekcie 

prędkość erozji brzegów morza otwartego zostanie przyspieszona, proporcjonalnie do WPM 

i wielkości oddziaływania procesów hydrometeorologicznych.  
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Rys. 1.9 Zmiany linii brzegowej południowego Bałtyku: w okresach  (A) 1875-1978,  

(B) 1960-1983, (C) 1971-1983. 

Żródło: Zawadzka–Kahlau E., 1999, Tendencje rozwojowe polskich brzegów 

Bałtyku południowego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1-147 

Na tle czynników kształtujących rozwój poszczególnych poziomów struktury systemu 

brzegowego stopniowy wzrost poziomu morza, wynoszący w minionym stuleciu 0,2 m, jest 

najbardziej prawdopodobną przyczyną nasilania się procesów erozyjnych polskich wybrzeży. 

Rosnąca w ostatnich dekadach liczba znaczących spiętrzeń sztormowych statystycznie 
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bardziej zwiększa średnie poziomy morza, niż wynikałoby to z eustatycznej natury tego 

procesu.  

Procesy narastającej erozji brzegu coraz bardziej wpływają na planowanie systemów 

ochrony brzegu i są spowodowane zwiększającym się deficytem osadów na przybrzeżu i 

brzegach morskich. Mała odporność form przybrzeża, prawie zawsze łączącą się z maleniem 

odporności brzegu i z nasilaniem się jego niszczenia, obserwowano najczęściej w ostatnich 

dekadach, na coraz większej długości brzegu. Utrzymanie się spadku odporności w skali 

średniookresowej, nawet krótkiego odcinka przybrzeża, będzie skutkować nagłą erozją brzegu 

lub zniszczeniem jego umocnienia.  

Brzegi wydmowe o dużych zasobach osadów mimo lokalnie silnej erozji dysponują 

pewnym potencjałem wyrównawczym .W warunkach wzrostu poziomu morza i znaczących 

sztormów, morze będzie wkraczać na teren przyległego lądu powoli, co należy traktować jako 

„pełzającą klęskę”. Brzegi klifowe niszczone są nieodwracalnie i mimo większej odporności 

na działanie czynników hydrodynamicznych. Obecnie są chronione na odcinkach 

zurbanizowanych. Zmniejszanie się odporności przybrzeża przy każdym prognozowanym 

WPM będzie oznaczało zwiększoną erozję wszystkich typów brzegów. Szybki transport 

odbrzegowy osadów z erodowanych brzegów zwiększy straty lądu, a mechanizmy odbudowy 

brzegu będą stopniowo słabnąć. Częściową stabilizację brzegu może zapewnić sztuczne 

zasilanie, wyrównujące straty i zmniejszające deficyty osadów brzegowych.  

Jeśli nie nastąpi zmiana świadomości rosnących zagrożeń i zmiana filozofii w 

ochronie brzegów morskich, społeczeństwo będzie ponosić coraz większe obciążenia, 

chroniąc odcinki, które i tak będą podlegać nieuchronnemu niszczeniu. 

Ocena zmian 

Problemem jest narastające oddziaływania budowli hydrotechnicznych na abrazję brzegu w 

powiązaniu ze wzrostem intensywności procesów hydrodynamicznych.  

Analiza zmian brzegowych południowego Bałtyku wykazała nasilenie erozyjnych zmian 

brzegowych na wszystkich poziomach systemu brzegowego.  

Zmiany zachodziły przy podnoszeniu się poziomu morza średnio o 10,6 cm/100 lat. 

W ostatnich dekadach względny wzrost poziomu morza przebiegał z większą prędkością, 

wzrosły również wezbrania sztormowe związane ze zmianą cyrkulacji atmosferycznej na 

bardziej zachodnią, powodującą wzrost prędkości wiatrów.  
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2. Ocena prognozowanych zmian klimatycznych w ekosystemie Morza 

Bałtyckiego oraz w strefie brzegowej (plaże, wydmy, klify, ujścia 

rzek) 

2.1. Scenariusze zmian warunków meteorologicznych 

Średnia temperatura powietrza 

Scenariusze wskazują, iż średnia roczna temperatura powietrza na polskim Wybrzeżu 

w okresie 2011-2030 nie zmieni się istotnie w stosunku do wartości średnich z okresu 

referencyjnego 1971-1990. Przewidywany dla scenariuszy emisyjnych B1 i A1B wzrost 

temperatury nie przekroczy 0,1°C. Nieznacznie większe zmiany mogą wystąpić w przypadku 

scenariusza A2, dla którego spodziewane jest ochłodzenie w stosunku do okresu 

referencyjnego (Miętus i in., 2012).  

W sezonie zimowym zaznaczają się znaczne różnice pod względem kierunku i skali 

zmiany temperatury powietrza w zależności od scenariusza emisyjnego. W przypadku 

scenariusza B1 na terenie całego Wybrzeża spodziewany jest istotny wzrost średniej 

temperatury powietrza w stosunku do okresu referencyjnego, średnia wartość anomalii 

wyniesie niemal 0,4°C. Na przeciwny kierunek zmian temperatury wskazuje z kolei projekcja 

dla scenariusza A1B – w tym przypadku na całym Wybrzeżu średnia temperatura ulegnie 

obniżeniu, średnio o niemal 0,2°C. Natomiast w przypadku scenariusza emisyjnego A2 może 

wystąpić zróżnicowanie pod względem znaku zmiany między wschodnią i zachodnią częścią 

polskiego Wybrzeża. Ocieplenie zaznaczy się przede wszystkim w zachodniej części obszaru 

badań (do 0,15°C w Świnoujściu, Szczecinie). Warto zauważyć, iż w przypadku każdego 

rozpatrywanego scenariusza emisyjnego rozkład przestrzenny zmian temperatury przyczyni 

się do zwiększenia kontrastów termicznych w sezonie zimowym na polskim Wybrzeżu.  

W przypadku wiosny projekcje opracowane dla wszystkich scenariuszy emisyjnych 

wskazują na wyraźny spadek średniej temperatury powietrza w stosunku do okresu 

referencyjnego na polskim Wybrzeżu. Największego spadku należy spodziewać się w 

przypadku scenariusza B1 i A2 – ponad 0,3°C, nieco mniejszego z kolei w przypadku 

scenariusza A1B – ponad 0,2°C.  

Pewne rozbieżności w zależności od scenariusza emisyjnego odnotowano dla sezonu 

letniego oraz jesiennego. Generalnie w tych sezonach spodziewane zmiany temperatury na 

Wybrzeżu są niewielkie i wynoszą do ±0,2°C w stosunku do okresu referencyjnego. 
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Sumy opadów 

Scenariusze opracowane na podstawie modelu rocznego wskazują, iż roczne sumy 

opadów w okresie 2011-2030, będą zbliżone do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990. 

Dla scenariusza emisyjnego B1 spodziewany jest nieznaczny wzrost sum opadów na polskim 

Wybrzeżu, nieprzekraczający jednak 5%. Dla scenariuszy A1B i A2 przewidywany wzrost 

sum opadów nie przekroczy 3% (Miętus i in. 2012). 

Symulowane przez model ECHAM-5 zmiany regionalnego pola barycznego w sezonie 

zimowym będą skutkowały dość znaczącym wzrostem sum opadów od 5% na wschodnim 

wybrzeżu do 7,5% w zachodniej jego części w przypadku scenariusza B1. Scenariusz A1B – 

przewiduje stosunkowo niewielkie spadki (poniżej 5%). W scenariuszu A2 następuje podział 

Wybrzeża na strefę spadku sum opadów (część wschodnia), z maksymalnymi wartościami 

rzędu 2,5%, oraz bardziej rozległą strefę wzrostu opadów, w zachodniej jego części 

przekraczającego 5% w stosunku do okresu referencyjnego. 

W sezonie wiosennym na polskim Wybrzeżu spodziewany jest wzrost sum opadów  

w stosunku do okresu referencyjnego, lokalnie przekraczający 5% (B1, A2), jedynie  

w przypadku scenariusza A1B rezultaty wskazują, iż sumy opadów nie ulegną istotnej 

zmianie.  

Wyniki dla sezonu letniego w przypadku poszczególnych scenariuszy emisyjnych 

przedstawiają zróżnicowany obraz zmian sum opadów w okresie 2011-2030. W przypadku 

scenariusza B1 można spodziewać się dość wyraźnego (rzędu 2,5%) wzrostu sum opadów  

w zachodniej części Wybrzeża oraz zbliżonych do średniej z okresu referencyjnego  

w środkowej jego części, przy czym w rejonie Zatoki Gdańskiej sumy mogą być nieznacznie 

mniejsze niż w okresie 1971-1990. W przypadku scenariusza A1B zaznacza się strefa wzrostu 

opadów na Wybrzeżu. Rezultaty dla scenariusza emisyjnego A2 wskazują z kolei, iż średnie 

sumy opadów w okresie 2011-2030 będą zbliżone do wartości z okresu referencyjnego.  

Stosunkowo nieznaczne zmiany sum opadów w okresie 2011-2030 przewidywane są 

dla sezonu jesiennego. Na nieznaczny wzrost sum opadów wskazuje scenariusz emisyjny B1. 

W przypadku scenariusza A1B można spodziewać się dość wyraźnego (powyżej 5%) spadku 

opadów na Wybrzeżu. Ogólny spadek sum opadów przewiduje również scenariusz emisyjny 

A2, jednak skala zmian jest w tym przypadku wyraźnie mniejsza (poniżej 5%). 

Liczba dni z opadem 

Wszystkie symulacje wskazują, iż w skali roku liczba dni z opadem w okresie  

2011-2030 będzie zbliżona do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990. W przypadku 
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scenariuszy emisyjnych B1 i A1B może wystąpić nieznaczny wzrost liczby dni z opadem na 

polskim Wybrzeżu przekraczający 2%. Rezultaty dla scenariusza A2 wskazują, iż nie należy 

spodziewać się zauważalnych zmian tego elementu (Miętus i in. 2012). 

 

2.2. Scenariusze zmian poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża 

Spośród zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu istotnymi z ekologicznego  

i gospodarczego punktu widzenia w rejonie polskiego Wybrzeża Polski są zmiany średniego 

poziomu morza.  

 

Scenariusz 2011-2030 

Tabela 2.1 Przewidywane zmiany (cm) średniego (Hśr) poziomu morza na polskim 

wybrzeżu w skali roku w okresie 2011-2030 dla trzech scenariuszy emisyjnych 

(wartości pokazują zmiany w stosunku do wartości średnich z okresu 

referencyjnego 1971-1990) 

Element 
Scenariusz 

emisyjny 
Świn. Kołob. Ustka Łeba Wład. Hel Gdynia 

Gdańsk 

Port 

Gdańsk 

uj. 

Wisły 

Hśr 

B1 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 

A1B 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 

A2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Żródło: Jakusik E., . Wójcik, . Pilarski, D. Biernacik, M. Miętus, 2012, Poziom morza w 

polskiej strefie brzegowej – stan obecny i spodziewane zmiany w przyszłości, w: Wibig J. i 

Jakusik E. (red), 2012, Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku 

Południowym – spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w 

gospodarce krajowej, Seria: Monografie IMGW-PIB, Warszawa, s.146-169, 11 poz. biblio. 

 

Scenariusze opracowane na podstawie zmian regionalnego pola barycznego 

symulowanych przez model ECHAM5 oraz uwzględniające globalne zmiany średniego 

poziomu morza wskazują, iż średni roczny poziom morza w okresie 2011-2030 wzrośnie  

o ok. 4-5 cm w stosunku do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990 (tab. 2.1). 

Największy wzrost jest przewidywany w przypadku scenariusza emisyjnego A1B – na 

wszystkich rozpatrywanych stacjach przekroczy 5 cm (Jakusik i in. 2012). Stosunkowo 

najmniejszej zmiany można spodziewać się w przypadku scenariusza A2, zgodnie z którym 

wzrost średniego rocznego poziomu morza nieznacznie przekroczy 4 cm (tab. 2.1). 

Rezultaty dla sezonu zimowego wskazują na wzrost średniego poziomu morza, jednak 

skala zmian zależy od scenariusza emisyjnego. Największy wzrost średniego poziomu morza 

przewiduje się w przypadku scenariusza B1 – o ok. 5,5-6,0 cm w stosunku do okresu 
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referencyjnego. Nieco mniejsze zmiany przedstawia scenariusz A1B – ok. 4,5 cm. Wyraźnie 

najmniejszych zmian można się spodziewać w przypadku scenariusza A2, poziom będzie 

jedynie o ok. 1-2 cm wyższy niż w okresie referencyjnym, a w ujściu Wisły zmiany nie 

przekroczą 1 cm (Jakusik i in. 2012).  

Dla sezonu wiosennego, niezależnie od scenariusza, wskazują na wzrost poziomu 

morza wzdłuż całego Wybrzeża. W przypadku scenariusza B1 jest spodziewany wzrost o ok. 

3 cm w stosunku do okresu referencyjnego. Nieco większe zmiany mogą nastąpić w 

przypadku scenariuszy A2 (ok. 3-4 cm) i A1B (4-5 cm). 

Stosunkowo duży wzrost poziomu morza jest spodziewany w sezonie letnim. W 

przypadku scenariusza A1B średnia wartość w okresie 2011-2030 może być o ponad 6 cm, a 

w Łebie i Władysławowie o niemal 7 cm większa niż w okresie referencyjnym. Nieco 

mniejsze zmiany poziomu średniego, rzędu 4-5 cm, są przewidywane w przypadku 

scenariuszy B1 i A2. Interesująco przedstawiają się rezultaty dla ujścia Wisły. Niezależnie od 

scenariusza spodziewane zmiany poziomu maksymalnego są znacząco większe (o ok. 3 cm). 

Wyniki te wskazują, iż zakres zmienności poziomu morza w okresie 2011-2030 w tym 

miejscu wzrośnie bardziej niż w innych częściach Wybrzeża. 

Dla sezonu jesiennego przewiduje się również znaczny wzrost średniego poziomu 

morza. W przypadku scenariusza B1 średni poziom morza wzdłuż całego Wybrzeża wzrośnie 

o ok. 5,5 cm w stosunku do okresu referencyjnego. Nieco mniejszy wzrost średniego poziomu 

morza wskazuje scenariusz emisyjny A1B (ok. 5 cm), a wyraźnie największy – scenariusz A2 

(ok. 6,5 cm). W przypadku scenariuszy emisyjnych A1B i A2 zaznaczają się jednak wyraźnie 

mniejsze wartości zmiany w zachodniej części Wybrzeża oraz w ujściu Wisły (Jakusik i in. 

2012).  

Scenariusz 2081-2100 

Scenariusze opracowane dla okresu 2081-2100 pokazują, iż średni roczny poziom 

morza wzrośnie w stosunku do wartości średnich z okresu 1971-1990 (tab. 2.2) w zależności 

od scenariusza. Najmniejszy wzrost jest spodziewany dla scenariusza emisyjnego B1, ale 

nawet w tym przypadku wyniesie ok. 20 cm. W przypadku scenariusza emisyjnego A1B 

przewidywany wzrost średniego poziomu morza dochodzi do ok. 25 cm, a w przypadku A2 – 

ok. 28 cm. Bardzo duże mogą być zmiany maksymalnego poziomu morza. Wzrost może 

wynieść od ok. 25 cm (B1) do ok. 35 cm, a w zachodniej części Wybrzeża nawet do ok. 38 

cm (A2).  

Scenariusze przyszłych zmian poziomu morza zostały opracowane na podstawie 

scenariuszy klimatycznych, uwzględniające globalne zmiany średniego poziomu morza. Na 
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podstawie wspomnianych scenariuszy zostały opracowane mapy terenów zalewowych dla 

rejonu Zatoki Gdańskiej, (projekt Wisła Śmiała), rejonu Półwyspu Helskiego (projekt 

Theseus), map dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (projekt ISOK), 

obszarów przybrzeżnych przedstawiono na przykładzie obszaru pilotażowego w Karwi 

(projekt KLIMAT). 

 

Tabela 2.2 Przewidywane zmiany (cm) średniego (Hśr), minimalnego (H5%) oraz 

maksymalnego (H95%) poziomu morza na polskim wybrzeżu w skali roku  

w okresie 2081-2100 dla trzech scenariuszy emisyjnych (wartości pokazują 

zmiany w stosunku do wartości średnich z okresu referencyjnego 1971-1990) 

 

Źródło: Jakusik E., R. Wójcik, M. Pilarski, D. Biernacik, M. Miętus, 2012 Poziom morza w 

polskiej strefie brzegowej – stan obecny i spodziewane zmiany w przyszłości w Warunki 

klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i 

wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Wibig J. i Jakusik 

E. (red.), IMGW PIB, Warszawa 2012, ss. 146-169 

 

Mapy terenów zalewowych dla rejonu Zatoki Gdańskiej, które pokazują zagrożenia 

powodziowe na Wyspie Portowej i Wyspie Sobieszewskiej (rys. 2.1). (projekt Wisła Śmiała). 
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Rys. 2.1 Mapa WS-2, Wyspa Portowa i  Sobieszewska w rejonie Wisły Śmiałej 

Źródło: projekt Wisła Śmiała, www.baltyk.pogodynka.pl  

 

Dla rejonu Półwyspu Helskiego opracowano scenariusze zmian poziomu morza oraz 

erozji do roku 2100 oraz analizę metod ochrony brzegów i zmniejszania zagrożenia strefy 

przybrzeżnej w ramach projektu Theseus (Ostrowski in. 2014). 

W oparciu o scenariusze zmian poziomów morza (na podstawie scenariuszy 

klimatycznych IPCC – B1, A1B, A2) oraz prognozowanych zjawisk erozyjnych (do roku 

2030 oraz 2100 ) stwierdzono, że najbardziej narażony obszar znajduje się u podstawy 

Półwyspu, nie tylko ze względu na wzrost poziomu morza i fal, ale przede wszystkim w 

infrastrukturę krytyczną na tym obszarze. (rys. 2.2 i 2.3).  

http://www.baltyk.pogodynka/
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Rys. 2.2 Wyniki scenariusza A1B dla okresu 2021-2050 z uwzględnieniem wpływu 

falowania.  

Źródło: projekt Theseus 

 

 

Rys. 2.3 Lokalizacja możliwych przerwań na Półwyspie Helskim w scenariuszu A2 dla 

okresu 2051-2080  z uwzględnieniem wpływu falowania.  

Źródło: projekt Theseus 

 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) została opracowana w ramach 

projektu ISOK. Jej celem było wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których 

wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Poniższe rysunki przedstawiają mapy 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla województwa 

zachodniopomorskiego i pomorskiego (rys. 2.4 i 2.5). 
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Rys. 2.4 Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. 

zachodniopomorskiego.  

Źródło: projekt ISOK, www.kzgw.gov.pl 
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Rys. 2.5. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. 

Pomorskiego.  

Źródło: projekt ISOK, www.kzgw.gov.pl 

Zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego (ISOK) przedstawiające obszary 

zagrożone powodzią o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia: 

1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

0,2%, (czyli wystąpi raz na 500 lat); 

2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

1%, (czyli raz na 100 lat), 

3. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

10%, (czyli raz na 10 lat); 

Obszary zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie 1% i 10%, stanowią obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, dla których 

obowiązują zakazy zabudowy.  

Poniższe rysunki pokazują przykładowe mapy zagrożenia powodziowego od strony 

morza o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat dla Kołobrzegu i Helu (rys. 2.6 i 

2.7). 
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Rys. 2.6 Fragment mapy zagrożenia powodziowego od strony morza o 

prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat w rejonie Kołobrzegu. 

Źródło: projekt ISOK, www.kzgw.gov.pl 

 

Rys. 2.7 Fragment mapy zagrożenia powodziowego od strony morza o 

prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat w rejonie Helu.  

Źródło: projekt ISOK, www.kzgw.gov.pl 
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Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, 

określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty 

narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia. Wszystkie mapy są dostępne na stronie internetowej http://www.kzgw.gov.pl/  

w zakładce: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji 

kartograficznej.  

Ocenę bezpośredniego zagrożenia powodzią obszarów przybrzeżnych przy 

uwzględnieniu oddziaływania morza i zmian klimatycznych przedstawiono na przykładzie 

obszaru pilotażowego w Karwi (projekt KLIMAT). Zagrożenie erozyjne obszaru 

pilotażowego – Mierzei Karwieńskiej – mieści się w klasie średniej (0,5-1,0 m/rok) 

(Zawadzka-Kahlau 2011). Jednak brzegi o najniższym stopniu odporności powodują, że nisko 

położone obszary są szczególnie zagrożone w obecnie występujących sytuacjach 

sztormowych i przy prognozowanym podnoszeniu się poziomu morza. Przerwanie wąskiego 

wału wydmowego, lokalnie wzmacnianego nasypem ziemnym, może spowodować zalanie 

Niziny Karwieńskiej. 

Należy dodać, że mapy zostały wykonane dla określonego wcześniej obszaru 

pilotażowego w rejonie Karwi stanowią jednak ilustrację prawdopodobnych zmian na 

wybrzeżu płaskim w innych rejonach wybrzeża. 

 

 

Rys. 2.8 Karwia, mapa terenu zagrożonego powodzią dla scenariusza A1B, 1950-2009, 

2011-2030 i 2081-2100 (projekt KLIMAT)| 

Źródło: Kowalska B., M. Sztobryn, M. Mykita, K. Krzysztofik, A. 

Kańska,2012, Ocena bezpośredniego zagrożenia powodzią obszarów 

przybrzeżnych przy uwzględnieniu oddziaływania morza i zmian klimatycznych 

(na przykładzie obszaru pilotażowego w Karwi) w Warunki klimatyczne i 

oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i 

http://www.kzgw.gov.pl/
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wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, 

Wibig J. i Jakusik E. (red.), IMGW PIB, Warszawa 2012, ss. 233-250 

Dysponując numerycznym modelem terenu oraz wyznaczonymi wartościami 

poziomów wody o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w rejonie Karwi 

przygotowano mapy potencjalnego zagrożenia powodzią dla wody o prawdopodobieństwie 

przewyższenia 10% oraz 1% dla obecnych warunków. Opierając się na wynikach zmian 

poziomów morza, wykonano mapy terenów bezpośredniego zagrożenia rejonu Karwi dla 

danych scenariuszowych A1B, A2 oraz okresów 2011-2030 i 2081-2100 (rys. 2.8). 

 

Ocena zmian 

Prognoza zmian brzegowych wskazuje na dalszy wzrost zagrożenia Półwyspu Helskiego i 

nasilenia zmian erozyjnych w centralnej części wybrzeża (Władysławowo – Jarosławiec). 

Prawdopodobne zagrożenia powodziowe dla polskiego wybrzeża, dla rejonu Zatoki 

Gdańskiej, Półwyspu Helskiego, Gdańska, przedstawiono na mapach terenów zalewowych, 

wykonanych na podstawie scenariuszy Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są 

mapy ryzyka powodziowego, określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz 

przedstawiające obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia (http://www.kzgw.gov.pl/ ). 

 

2.3. Przewidywane zmiany występowania zlodzenia Bałtyku w XXI 

wieku 

Zanikanie pokrywy lodowej spowodowane ociepleniem klimatu silniej naraża brzeg 

morski na erozję zimą, tj. w okresie sztormowym na Bałtyku.  

Rezultaty scenariuszy opracowanych na podstawie przyszłych zmian pola średniej 

temperatury powietrza z poziomu 2 m n.p.g. w rejonie basenu Morza Bałtyckiego (rys. 2.9) 

wskazują, iż w okresie 2011-2030 w przypadku scenariuszy emisyjnych B1 i A1B można 

spodziewać się mniejszej niż w okresie referencyjnym liczby dni ze zlodzeniem (Sztobryn  

i in. 2012) Rezultaty dla scenariusza B1 wskazują na spadek rzędu 20% na wszystkich 

analizowanych punktach pomiarowych, przy czym wartość zmiany wzrasta nieznacznie  

w kierunku wschodnim. W przypadku scenariusza A1B skala zmian jest znacznie bardziej 

zróżnicowana i wynosi od niespełna 2% w Helu do niemal 20% w Świnoujściu i Gdyni. 

Jedynie w przypadku scenariusza emisyjnego A2, spodziewany jest wzrost liczby dni ze 

http://www.kzgw.gov.pl/
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zlodzeniem wzdłuż całego wybrzeża – od około 11% w Świnoujściu do ponad 30% w Ustce  

i Helu (Sztobryn i in. 2012). 

 

 

 

Rys. 2.9 Spodziewane zmiany liczby dni ze zlodzeniem na polskim wybrzeżu w okresie 

2011-2030 opracowane na podstawie zmian średniej temperatury powietrza z 

poziomu 2m n.p.g. (T2) symulowanych przez model ECHAM5. Wartości 

przedstawiają zmiany w % w stosunku do wartości średniej z okresu 

referencyjnego 1971-1990.  

Źródło: Sztobryn M. i in., 2012, Występowanie zlodzenia na Bałtyku – stan 

obecny i spodziewane zmiany w przyszłości, w: Wibig J. i Jakusik E. (red.), 

Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym, 

IMGW PIB, Warszawa, s. 189-215.  

 

2.4. Prognoza zmian brzegowych w wyniku zmian poziomu morza 

Obliczenia prognozowanych zmian linii brzegowej dla przyjętych wariantów wzrostu 

poziomu morza, na tle uśrednionych zmian zaobserwowanych w ostatnim stuleciu, wskazują, 

że największe zmiany erozyjne wystąpią w centralnej i zachodniej części Półwyspu Helskiego 

oraz na odcinku Jarosławiec – Sarbinowo (tab. 2.3). Ze względu na konfigurację Półwyspu 

Helskiego postępujące zmiany będą zachodzić zarówno od strony otwartego morza, jak i 

Zatoki Gdańskiej, a zwężający się półwysep będzie najbardziej zagrożonym rejonem na 

polskim wybrzeżu. 

Prognoza zmian brzegowych wykonana na podstawie uśrednionych danych z 

ostatniego 20-lecia wskazuje na dalszy wzrost zagrożenia Półwyspu Helskiego i na nasilenie 
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się zmian erozyjnych w centralnej części wybrzeża (Władysławowo – Jarosławiec). Wyraźne 

nasilenie zagrożenia brzegów zaobserwuje się w Zatoce Gdańskiej i na Mierzei Wiślanej. Na 

odcinku Sarbinowo – Międzyzdroje przewidywane tempo zmian będzie najmniejsze. Jednak 

przy tempie zmian brzegowych obserwowanych w ostatniej dekadzie, nawet w świetle 

prognozowanego WPM = 0,3 m/100 lat, nastąpią istotne zmiany zagrażające bezpieczeństwu 

coraz większych odcinków brzegu. Najmniejsze zmiany wynosiłyby 0,6m/rok, a maksymalne 

2 m/rok. W wariancie 0,6m/100 lat na zachodnim wybrzeżu, w rejonach morfodynamicznych 

Jarosławiec – Sarbinowo i Sarbinowo – Międzyzdroje, przewidywane średnie tempo zmian 

będzie zbliżać się do 1 m/rok. Dla odcinków brzegu, na których już obecnie brak naturalnej 

formy wydmowej, zabezpieczenie brzegu, przy prognozowanej prędkości zmian, 

wymuszałoby zastosowanie kilku różnych typów umocnień rozmieszczonych wzdłuż 

brzegów. 

Prognoza dla WPM = 1,0 m/100 lat, przy utrzymaniu się prędkości zmian 

zachodzących w ostatniej dekadzie, wskazuje na skokowy wzrost niszczenia brzegów w wielu 

rejonach morfodynamicznych. Największe przewidywane tempo zmian wystąpi w centralnej 

części wybrzeża (4 m/rok) i na Półwyspie Helskim (1,7 m/rok). Prognoza wpływu WPM = 

0,6 i 1,0 m/100 lat przewiduje dla wielu odcinków również znaczne zagrożenie, co będzie 

wymuszać nowe środki zaradcze. 

Podsystemy brzegów morskich, wschodni i zachodni  

Cofanie się brzegów dla różnych wariantów podnoszenia się morza na wschód i 

zachód od Linii Teissyre'a-Tornquista osiągnie wartość przekraczającą 3 m/rok (tab. 2.3). 

Tabela 2.3 Prognozowana prędkość zmian linii brzegowej przy WPM = 0,3, 0,6  

i 1,0 m/100 lat 

Okres 

Część zachodnia Część wschodnia 

średnia 

zmiana 
klify wydmy 

średnia 

zmiana 
klify Wydmy 

(m/rok) 

WPM = 0,3 m/100 lat 

100-lecie 0,15 0,28 0,11 0,15 0,68 0,07 

20-lecie 0,26 0,27 0,26 1,03 1,18 0,97 

10-lecie 0,8 0,97 0,68 1,72 1,86 1,71 

WPM = 0,6 m/100 lat 

100-lecie 0,23 0,41 0,16 0,21 0,99 0,11 

20-lecie 0,37 0,39 0,28 1,49 1,71 1,40 
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10-lecie 1,15 1,40 0,99 2,48 2,68 2,46 

WPM = 1,0 m/100 lat 

100-lecie 0,32 0,57 0,22 0,30 1,37 0,15 

20-lecie 0,52 0,55 0,52 2,07 2,37 1,95 

10-lecie 1,60 1,95 1,37 3,45 3,72 3,42 

Źródło: Zawadzka–Kahlau E., 1999, Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku 

południowego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1-147. 

 

Przyjmując tempo zmian ze stulecia, wariant optymistyczny nie wskazuje na znaczne 

zagrożenie ani brzegów klifowych, ani wydmowych (0,15 m/rok). Jednak przy tempie zmian 

zachodzących w ostatniej z badanych dekad (1971–1983) wystąpi postęp zniszczeń 

brzegowych w części zachodniej do 0,8 m/rok, a w części wschodniej do 1,7 m/rok. 

Przy WPM = 0,6 m/100 lat nastąpi gwałtowny przyrost zmian erozyjnych, który na 

wielu odcinkach brzegów wydmowych zachwieje naturalną odporność i coraz 

intensywniejsze będzie ich zagrożenie.  

Przy WPM = 1,0 m/100 lat, na tle średniego tempa zmian zachodzących w ostatnim 

stuleciu, erozja wzrośnie do 0,32 m/rok, a według wyników w ostatniej z badanych  

dekad do 1,6 m/rok w części zachodniej i do 3,4 m/rok w części wschodniej. Jeśli prognozy 

staną się realnością, wymuszą wprowadzenie nowych systemów i metod zabezpieczenia 

brzegów w najbliższych dekadach. 

 

Straty lądu 

Prognozowane straty lądu, obliczone na podstawie ustaleń opracowanych w układzie 

rejonów morfodynamicznych, wskazują na coraz większą erozję brzegu w zależności od 

prędkości podnoszenia się poziomu morza (tab. 2.4 i 2.5). 

Nawet przy minimalnej prędkości podnoszenia się poziomu morza przewidywane 

straty lądu, przy założeniu zmian zachodzących w ostatnim stuleciu, w obrębie wydzielonych 

rejonów morfodynamicznych wyniosą 6,4 ha/rok. Odpowiednio dla WPM = 0,6 m/100 lat 

straty ogólne oszacowano na 10,5 ha/rok, a dla WPM = 1,0 m/100 lat przewidywane ubytki 

lądu wzrosną do 15,5 ha/rok. Największe straty lądu będą na odcinku Jarosławiec – 

Sarbinowo (5,6 ha/rok) i Sarbinowo – Międzyzdroje (3,9 ha/rok).  
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Tabela 2.4 Prognozowana prędkość przemieszczania się linii brzegowej rejonów 

morfodynamicznych przy wzroście poziomu morza 

Rejon 

Wzrost poziomu morza/100 lat 

+0,3 m +0,6 m +1,0 m +0,3 m +0,6 m +1,0 m +0,3 m +0,6 m +1,0 m 

zmiany w 100-leciu zmiany w 20-leciu zmiany w 10-leciu 

(m/rok) 

Mierzeja Wiślana +0,12 +0,03 0,07 0,55 0,79 1,10 0,91 1,31 1,82 

Zatoka Gdańska +0,08 +0,02 0,05 0,28 0,41 0,57 ,053 0,77 1,07 

Półwysep Helski — część 
zatokowa 

0,26 0,38 0,76 — — — — — — 

Półwysep Helski — część 
odmorska 

0,13 0,19 0,27 0,48 0,70 0,97 0,85 1,22 1,70 

Km. H 0.0-28.0 0,46 0,66 0,92 0,50 0,72 1,00 0,87 1,26 1,75 

Władysławowo — Jarosławiec   0,003  0,007  0,015 1,18 1,71 2,37 2,00 2,88 4,00 

Jarosławiec — Sarbinowo 0,46 0,66 0,82 0,46 0,68 0,95 0,55 0,79 1,10 

Sarbinowo — Międzyzdroje 0,18 0,27 0,37 0,20 0,29 0,40 0,58 0,84 1,17 

Źródło: Zawadzka–Kahlau E., 1999, Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku 

południowego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1-147. 

 

Tabela 2.5 Prognozowane straty lądu rejonów morfodynamicznych przy różnych 

wariantach wzrostu poziomu morza 

Rejon 

Wzrost poziomu morza/100 lat 

+0,3 m +0,6 m +1,0 m +0,3 m +0,6 m +1,0 m +0,3 m +0,6 m +1,0 m 

zmiany w 100-leciu  zmiany w 20-leciu  zmiany w 10-leciu  

(tys. m2/rok) 

Mierzeja Wiślana 

Zatoka Gdańska 

Półwysep Helski — cześć zatokowa 

Półwysep Helski — część odmorska 

Km H 0,0-28.0 

Władysławowo — Jarosławiec 

Jarosławiec — Sarbinowo 

Sarbinowo — Międzyzdroje 

  +6,45 

  +1,45 

  8,27 

  5,12 

13,62 

-0,03 

27,9   

19,5   

   +1,72 

   +0,8   

12,06 

  7,4   

19,62 

-0,008 

40,32 

28,1   

  4,3   

  1,8   

16,7   

10,25 

27,25 

 0,02 

56,0   

39,0   

  30,8   

  13,12 

— 

  17,5   

  14,25 

145,0   

  29,5   

  15,12 

  44,46 

  18,9   

— 

  25,2   

  20,52 

208,8   

  42,5   

  21,78 

  61,75 

  26,25 

— 

  35,0   

  28,5   

290,0   

  59,0   

  30,25 

  95,5   

  23,32 

— 

  30,62 

  25,0   

195,0   

  31,9   

  43,5   

137,7   

  33,84 

— 

  44,1   

  36,0   

280,8   

  46,08 

  62,64 

191,0   

  47,0   

— 

  61,25 

  50,0   

390,0   

  64,0   

  87,0   

OGÓŁEM 64,48 104,9     155,32    250,54 382,16 524,75 444,84 641,16 890,25 

 

Źródło: Zawadzka–Kahlau E., 1999, Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku 

południowego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1-147. 
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Gdyby przyjąć straty lądu z ostatniego 20-lecia, przy WPM = 0,6 m/100 lat mogą 

zachodzić łączne straty 25 ha/rok. Największy udział ubytków będzie obserwowany na 

odcinku Władysławowo – Jarosławiec. Biorąc za podstawę wielkość strat lądu w 

dwudziestoleciu 1960–1983 przy WPM = 1,0 m/100 lat straty lądu oceniono na 52,4 ha/rok. 

Przeszło 50% powierzchni lądu ubędzie na odcinku Władysławowo – Jarosławiec.  

Straty lądu ocenione dla ostatniej z badanych dekad (1971–1983) rzutują na wielkość 

prognozowanych strat w różnych wariantach podnoszenia się poziomu morza. Przy  

WPM = 0,6 m/100 lat ubytki lądu oceniono na 44,4 ha/rok, a przy 1 m/100 lat na 89 ha/rok. 

Znaczne straty lądu wystąpią na Mierzei Wiślanej (19 ha/rok) i w centralnej części wybrzeża, 

na odcinku Władysławowo – Jarosławiec (39 ha/rok). 

Przewidywany dalszy wzrost poziomu morza nawet w wariancie minimalnym  

(30 cm/100 lat) spowoduje przyrost długości odcinków erodowanych, wzrost prędkości 

niszczenia i większe straty osadów brzegowych. Wzrost zagrożenia brzegów i zaplecza 

powinien wpłynąć na zmianę dotychczasowego podejścia do ochrony brzegów, by zachować 

te elementy systemu brzegowego lub infrastrukturalnego nadbrzeży i zaplecza, które uzyskają 

priorytet ochrony w łącznej klasyfikacji jakości strefy brzegowej i zaplecza.  

Największe zagrożenia będą obejmować zainwestowane niziny nadbrzeżne, 

ochronione wąska, pojedynczą wydmą. Koszty społeczne wynikające z obserwowanych 

obecnie i prognozowanych zmian brzegowy powinny być objęte szczegółową analizą, 

uwzględniającą wartości chronionych obiektów i terenów w stosunku do kosztów ochrony 

brzegów (patrz Załącznik). Należy przyjąć zarówno warianty adaptacyjne do zmian 

klimatycznych jak i wariant odstąpienia od ochrony w rejonach na odcinkach gdzie nie uda 

się powstrzymać abrazji i zalewania nizin nadbrzeżnych. 

2.5. Ocena prognozowanych zmian warunków termohalinowych  

Wielkość i kierunek zmian zasolenia przekładają się na zasoby żywe morza, w tym na 

stan organizmów dennych (zoobentosu i fitobentosu) i pelagicznych (ryby). Prognoza dla 

Morza Bałtyckiego (ICES 2010) mówi o spadku zasolenia sięgającego od 8% do nawet 50% 

obecnej jego wartości do roku 2100. W przypadku utrzymywania się tendencji prowadzącej 

do spadku zasolenia w rejonie Głębi Bornholmskiej pogorszeniu ulegną warunki do 

bytowania dorsza. Z jednej strony wlewy bardziej zasolonych wód oddziałują pozytywnie na 

rozmnażanie dorsza. Z drugiej natomiast bardzo silny wlew może prowadzić do stagnacji,  

a w efekcie do pogorszenia warunków sprzyjających bytowaniu dorsza.  
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Zasolenie warstwy powierzchniowej w Zatoce Gdańskiej (Gdynia) i Zatoce 

Pomorskiej (Międzyzdrojów) pełni ważną rolę w transporcie morskim. Przy wzroście tonażu  

i zanurzenia jednostek, wpływających do portów polskiego wybrzeża oraz spadkowej 

tendencji zasolenia, wymagane może być zwiększenie głębokości torów podejściowych do 

zespołu portów Szczecin-Świnoujście jak również portów w Gdańsku i Gdyni, w celu 

utrzymania obsługi jednostek już wpływających jak również nowych, o większej wyporności 

i zanurzeniu.  

Zakresy i kierunek prognozowanych zmian wartości temperatury wody na 

powierzchni morza pozostaje w zgodzie z wynikami prognoz zgodnie ze scenariuszami zmian 

klimatycznych B1, A1B i A2. Przewidywany wzrost temperatury dla dwóch pierwszych 

scenariuszy nie przekroczy +0,1C, dla ostatniego przewidywany jest natomiast nieznaczny 

spadek (rozdz. 1).  

Uwzględnienie redukcji dopływu azotu z obszaru Polski do Bałtyku zgodnego z BPD 

w symulacji dla okresu 2000-2030 przeprowadzonej z wykorzystaniem modelu ProDeMo 

(Kraśniewski i in. 2012) pokazało istotne zmniejszenie poziomu ładunków form całkowitych 

azotu. Jednakże wątpliwe jest przywrócenie poziomu stężeń z okresu „czystego” morza, czyli 

w 1900-1950 roku.  

W odniesieniu do fosforu całkowitego, planowana w Bałtyckim Planie Działań 

redukcja ładunku fosforu może skutkować zmniejszeniem jego zawartości w rejonie Zatoki 

Pomorskiej i Głębi Gdańskiej do poziomu występującego w latach 1900-1950. Pomimo 

spadku zawartości soli biogennych w morzu, modelowanie pokazało, że prawdopodobny jest 

wzrost liczebności i biomasy fitoplanktonu. Analizy wykazały większą zależność liczebności 

i biomasy fitoplanktonu od warunków meteorologicznych aniżeli od stężenia substancji 

biogenicznych (ibid).  

Produktywność fitoplanktonu jest pierwszym ogniwem złożonego łańcucha 

pokarmowego, na którego szczycie znajduje się między innymi dorsz, stanowiący ważny 

element polskiego rybołówstwa. Badania wykonane z wykorzystaniem modelu ProDeMo 

pokazały, że w odniesieniu do produktywności fitoplanktonu istotną rolę odgrywają warunki 

meteorologiczne, natomiast redukcja zawartości substancji biogennych ma mniejsze 

znaczenie.  

Prognozy dla temperatury wody i zasolenia przy dnie, opracowane w ramach realizacji 

projektu KLIMAT, pokazały, że sprzyjające warunki dla bytowania dorsza będą występowały  

w rejonie płd.-wsch. stoku Głębi Gotlandzkiej oraz w Głębi Bornholmskiej (Kamińska i 

Krzymiński 2012).  
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3. Ocena zmian w obszarach przyległych (rolnictwo, osadnictwo, 

turystyka) w aspekcie oddziaływania zjawisk klimatycznych 

Wstęp 

Sektory takie jak turystyka, rolnictwo i osadnictwo są uważane za wysoce wrażliwe na 

obserwowane zmiany klimatu, gdyż są bezpośrednio związane ze środowiskiem oraz pogodą.  

W tej część pracy dokonano oceny zmian w obszarach przyległych w aspekcie 

oddziaływania zjawisk klimatycznych na rolnictwo, osadnictwo i turystykę, poddając analizie 

zjawiska pogodowe mające wpływ lub powodujące szkody w wymienionych sektorach. 

Dokonano charakterystyki liczby dni z silnym mrozem, upałem i przymrozkami, długości 

trwania okresu wegetacyjnego, pokrywy śnieżnej, zachmurzenia i usłonecznienia, silnego 

wiatru i niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych takich jak: mgła, burze, gołoledź, grad 

oraz występowanie susz i trąb powietrznych.  

Spodziewane w XXI wieku zmiany klimatu Ziemi spowodują dla polskiego wybrzeża 

narastające perturbacje związane przede wszystkim z takimi zjawiskami jak gwałtowne burze 

i ulewne deszcze powodujące szybko nasilające się fale powodziowe. Z drugiej strony można 

się spodziewać długotrwałych okresów suszy – przy wysokich temperaturach w okresie 

letnim. Brak podjęcia działań zapobiegawczych może spowodować wiele tragedii ludzkich  

z powodu zniszczenia ich dobytku, a nawet śmierci w czasie gwałtownej powodzi i znaczące 

straty materialne w budownictwie i infrastrukturze. 

Silnego wpływu zmian klimatu należy spodziewać się w sektorze rolnictwa, na zbiory, 

hodowlę i lokalizację upraw. Niektóre z nich mogą być korzystne, np. wydłużenie sezonu 

wegetacyjnego, wynikające ze wzrostu temperatury, inne nie, jak np. zwiększone ryzyko 

zdarzeń ekstremalnych: deficytu wody lub nadmiernych opadów albo fal upałów. Łagodne 

zimy przyczynią się do większej przeżywalności szkodników, a przesunięcia stref roślinnych 

mogą spowodować pojawienie się szkodników do tej pory nieznanych w naszym kraju. 

 

DZIAŁAŁANIA ADAPTACYJNE POWINNY POLEGAĆ NA MONITOROWANIU ZMIAN  

I DOSTOSOWANIU UPRAW DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW, INTENSYFIKACJI ZWALCZANIA 

SZKODNIKÓW I ZMIANIE LOKALIZACJI UPRAW, LUB ZMIANIE ODMIAN NA LEPIEJ 

DOPASOWANE DO AKTUALNIE PANUJĄCYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W MIARĘ 

POTRZEBY. WYMAGA TO MONITOROWANIA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH  

I ZWIĘKSZENIA ELASTYCZNOŚCI POLEGAJĄCEGO NA DOSTOSOWYWANIU UPRAW DO 

AKTUALNEGO STANU KLIMATU  
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Innym sektorem o dużej wrażliwości na warunki klimatyczne jest turystyka.  

W opracowaniu wskazano, że zwiększająca się roczna suma godzin ze słońcem oraz wyższa 

temperatura powietrza sprzyjają wzrostowi atrakcyjności wypoczynku nad polskim morzem. 

W przypadku turystyki wodnej wzrasta zagrożenie większej częstotliwości burz, silnych 

wiatrów z gwałtownymi porywami oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi.  

W opracowaniu wykazano, że w miesiącach od maja do września warunki solarne  

w Gdyni i Helu są najkorzystniejsze dla kąpieli słonecznych. W Kołobrzegu z kąpieli 

słonecznych można korzystać od maja do sierpnia, jednakże maj przedstawia się pod tym 

względem najkorzystniej.  

Zmiany klimatu mogą wywrzeć też negatywne skutki dla zdrowia ludzi. Fale upałów 

powodują, że warunki bioklimatyczne ulegają znacznemu pogorszeniu, szczególnie  

w miastach, gdzie w warunkach pogodowych typowych dla fal upałów, w godzinach 

nocnych, rozwija się intensywna miejska wyspa ciepła (Fortuniak 2000). Działania 

adaptacyjne powinny polegać na monitorowaniu wystąpienia niebezpiecznych dla zdrowia fal 

upałów ze wskazaniami działań dla służb miejskich i służby zdrowia. Wśród nich 

najważniejsze to ostrzeżenia dla szczególnie zagrożonych, zmniejszenie godzin pracy 

pracowników pracujących na zewnątrz budynków, zabezpieczenie większej ilości napojów, 

przygotowanie odpowiednio klimatyzowanych pomieszczeń w żłobkach, przedszkolach, 

szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej i innych budynkach, w których mogą przebywać 

osoby szczególnie zagrożone. 

 

JEDNYM Z KONIECZNYCH DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH JEST RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ 

EDUKACYJNA, INFORMOWANIE SZEROKIEJ SPOŁECZNOŚCI O TENDENCJACH ZMIAN 

KLIMATU I WYNIKAJĄCYCH Z NICH ZAGROŻEŃ, TAK ABY KAŻDY MIAŁ ŚWIADOMOŚĆ 

KONIECZNOŚCI PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH W SFERZE DZIAŁALNOŚCI 

JAKĄ PODEJMUJE. WŚRÓD NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ JEST RÓWNIEŻ BUDOWANIE WIEDZY, 

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI I DOSTĘPU DO WIARYGODNYCH DANYCH NA TEMAT 

PRAWDOPODOBNEGO ODDZIAŁYWANIA ZMIAN KLIMATU, POWIĄZANYCH ASPEKTÓW 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ORAZ NA TEMAT KOSZTÓW I KORZYŚCI 

POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW W ZAKRESIE ADAPTACJI. POTRZEBNA JEST SZERSZA 

WIEDZA, POWSTANIE SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI, INFORMATYCZNEGO 

NARZĘDZIA POŁĄCZONEGO Z BAZĄ DANYCH NA TEMAT ODDZIAŁYWANIA ZMIAN 

KLIMATU. NA PRZYKŁAD POWINIEN POWSTAĆ SYSTEM DORADZTWA ROLNICZEGO 

ZACHĘCAJĄCY DO WPROWADZANIA NOWYCH METOD PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

ROLNICZEGO I TECHNOLOGII UŁATWIAJĄCYCH ADAPTACJĘ DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ 

WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH (ZIELONA KSIĘGA, 2007) 
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Charakterystyka dni termicznych  

Istotną informacją klimatologiczną jest liczba dni charakterystycznych  

z występowaniem temperatury powietrza powyżej lub poniżej określonych progów 

termicznych. 

Dni gorące i upalne  

Najwięcej dni gorących i upalnych występuje w Świnoujściu (tab. 3.1). Maksymalny 

czas trwania fal upału wynosi od 3 do 5 dni. W przypadku fal gorąca czas ich trwania jest 

zdecydowanie dłuższy i może wynosić od 12 do 19 dni, jak to miało miejsce w roku 1994. To 

właśnie w dużych aglomeracjach miejskich upały mają znaczący, negatywny wpływ na świat 

przyrody i człowieka oraz infrastrukturę gospodarczą i komunikacyjną. Wysoka temperatura 

powietrza niszczy nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne. Powoduje 

wysychanie ściółki leśnej, a w efekcie pożary lasów, potęguje zjawisko suszy atmosferycznej, 

gruntowej i hydrologicznej.  

Upał najbardziej zagraża osobom chorym, seniorom, dzieciom i kobietom w ciąży. 

Skutkiem przegrzania i odwodnienia organizmu są zawroty głowy, osłabienie, problemy 

żołądkowe, gorączka i bole mięśni, omdlenia, problemy z krążeniem krwi. W wyniku upałów 

może dojść do udaru cieplnego wskutek zbyt długiego przebywania na słońcu lub w gorącym 

pomieszczeniu. Kolejnym następstwem upału i przegrzania organizmu jest szok termiczny, 

gdy nastąpi kontakt rozgrzanego ciała z zimnym środowiskiem. 

 

Tabela 3.1 Liczba dni z temperaturą maksymalną (tmax) ≥25°C i ciągi dni 3-dniowe i 

dłuższe z tmax≥25°C w okresie 1971-2010 

Nazwa 

stacji 

Liczba dni z 

tmax≥25°C 

Liczba ciągów  

3-dniowych  

i dłuższych z 

tmax ≥25°C 

Maksymalna 

długość ciągu – 

liczba dni z 

tmax ≥25°C 

Rok 

maksymalnych 

ciągiem dni 

gorących 

Hel 420 40 18 1994 

Kołobrzeg 564 51 12 1994 

Świnoujście 680 67 19 1994 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

(geneza, skutki, częstość występowania); część 3 – województwa: 16 zachodniopomorskie, 

Meteorologiczna Osłona Kraju, IMGW PIB, Warszawa. 

 



53 

 

Dni mroźne i przymrozkowe 

W okresie zimowym istotne jest zróżnicowanie minimalnej dobowej temperatury 

powietrza. Średnia roczna liczba dni mroźnych (tmax<0°C) w okresie 1981-2010 wahała się 

od 19 dni w Kołobrzegu do 23 dni i na Helu (tab. 3.2).  

 

Tabela 3.2 Średnia roczna liczba dni mroźnych (t max<0) w okresie 1981-2010 na 

wybranych stacjach I i II rzędu 

Stacja Liczba dni 

Łeba 22 

Ustka 20 

Hel 23 

Świnoujście 20 

Kołobrzeg 19 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska 

meteorologiczne (geneza, skutki, częstość występowania); część 3 – 

województwa: 16 zachodniopomorskie, Meteorologiczna Osłona Kraju, 

IMGW PIB, Warszawa. 

 

Suma liczby dni silnie mroźnych (-25°C<tmin<-20°C) w okresie trzydziestoletnim 

(1981-2010) kształtowała się od jednego dnia w Świnoujściu, Kołobrzegu i Ustce do 7 dni  

w Łebie. Na Helu dni silnie mroźne w tym okresie w ogóle nie wystąpiły. Najwięcej dni  

z silnym mrozem przypada na styczeń. 

Temperatura minimalna w przedziale od -30°C do -25°C jest podstawą do wydawania 

drugiego stopnia ostrzeżenia przez służbę prognoz meteorologicznych IMGW-PIB. Liczba 

dni spełniających te kryteria jest niewielka. Na przestrzeni trzydziestoletniego okresu 

 (1981-2010) w obszarach nadmorskich nie wystąpiły w ogóle. Dni ze szczególnie niskimi 

temperaturami (tmin<-30°C) notowane są rzadko. W ciągu trzydziestoletniego okresu 

obserwacji (1981-2010) na polskim wybrzeżu nie odnotowano ani jednego dnia silnie 

mroźnego.  

Silny mróz jest przyczyną wielu strat w gospodarce, zwłaszcza w produkcji rolnej  

i sadownictwie, powodując wymarzanie zbóż ozimych i drzew owocowych. Zaburza 

normalną pracę systemów energetycznych i komunikacyjnych oraz zakładów przemysłowych. 

Mróz może powodować rozległe awarie: trakcji i torów kolejowych, magistrali 

ciepłowniczych, instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, wodociągów, sieci kanalizacyjnej  

i linii przesyłowych wysokiego napięcia. Może to doprowadzić do sparaliżowania życia na 

terenach zurbanizowanych, miejskich oraz wiejskich. Z powodu braku wody może obniżyć 

się stan sanitarno-higieniczny. Awarie w oczyszczalniach ścieków mogą spowodować 
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katastrofę ekologiczną. Niska temperatura ma również negatywny wpływ na transport 

żywności.  

Silny mróz stanowi również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 

zwierząt. Ważnym czynnikiem potęgującym negatywne warunki termiczne jest wiatr. Bardzo 

negatywnym skutkiem długotrwałego mrozu jest również zamarzanie rzek oraz zbiorników 

wodnych. Powoduje to utrudnienia żeglugi, transportu wodnego itp. Stanowi potencjalne 

zagrożenie powodziowe, którego wystąpienie zależy od warunków pogodowych w okresie 

odwilży. 

Bardzo ważną charakterystyką klimatologiczną jest liczba dni z przymrozkiem  

tj. z występowaniem ujemnej temperatury minimalnej, zwłaszcza w okresie wiosennym  

i jesiennym (tab. 3.3). W kwietniu w pasie nadmorskim liczba dni przymrozkowych wynosi 

od 2 do 10, natomiast w październiku od 1 do 6. Liczby te należy uznać za przeciętne w skali 

całej Polski, jednakże należy liczyć się z istotnymi zagrożeniami dla rolnictwa.  

Przymrozki są zjawiskiem powodującym straty ekonomiczne w niektórych działach 

rolnictwa, zwłaszcza w sadownictwie i ogrodnictwie. Mogą spowodować zniszczenia 

bezpośrednio wpływające na wielkość i jakość oczekiwanych plonów. Wcześniejsza 

informacja o wystąpieniu przymrozków daje możliwość zminimalizowania ich skutków. 

Znane są metody ochrony roślin sadowniczych i upraw przed przymrozkami. Wszystkie są 

jednak kosztowne i cechują się zróżnicowaną skutecznością. 

 

Tabela 3.3 Daty ostatnich i pierwszych przymrozków oraz długość okresu 

bezprzymrozkowego na wybranych stacjach I i II rzędu (1981-2010)  

(min – najwcześniejsza data lub najkrótszy okres bezprzymrozkowy, 

max – najpóźniejsza data lub najkrótszy okres bezprzymrozkowy lub najdłuższy 

okres bezprzymrozkowy) 

Stacja 

Ostatni 

przymrozek 

Pierwszy 

przymrozek 

Długość okresu 

bezprzymrozkowego 

m
in

 

śr
ed

n
ia

 

m
ax

 

m
in

 

śr
ed

n
ia

 

m
ax

 

ro
k
 

m
in

 

śr
ed

n
ia

 

m
ax

 

ro
k
 

Ustka 28.03 17.04 29.04 10.10 05.11 21.12 2010 168 203 256 2006 

Łeba 06.04 02.05 26.05 24.09 20.10 19.11 1993 119 171 204 2002 

Hel 31.03 21.04 15.05 17.09 11.11 12.06 1986 165 204 254 2000 

Kołobrzeg 18.03 16.04 01.05 09.10 04.11 14.12 1994 173 201 243 1986 

Świnoujście 26.03 16.04 29.04 14.10 07.11 07.12 2002 175 205 277 2006 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

(geneza, skutki, częstość występowania); część 3 – województwa: 16 zachodniopomorskie, 

Meteorologiczna Osłona Kraju, IMGW PIB, Warszawa. 
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Długość okresu wegetacyjnego  

W okresie 2001-2010 długość okresu wegetacyjnego na obszarze badań wynosiła od 

220 dni w Gdańsku Rębiechowie do 237 dni w Ustce (tab. 3.4). Północna część obszaru 

badań charakteryzowała się zdecydowanie dłuższym okresem wegetacyjnym, zwłaszcza 

stacje nadmorskie, w porównaniu do stacji położonych w głębi lądu. W porównaniu z danymi 

opublikowanymi w pracy Nieróbcy i in. (2013) różnica w długości okresu wegetacyjnego  

w stosunku do lat 2001-2009 wyniosła od 3 do 9 dni, a w odniesieniu do okresu 1971-2000 

różnica ta wyniosła na stacji w Ustce 19 dni i w Łebie 22 dni. W porównaniu z danymi 

zawartymi we wspomnianej publikacji początek okresu wegetacyjnego, przypadający na 

całym obszarze badań na ostatnie dni marca, nie uległ zmianie. Wydłużenie okresu 

wegetacyjnego nastąpiło natomiast ze względu na przedłużenie go do początków listopada  

a na stacjach nadmorskich nawet do drugiej połowy listopada. Wzrost długości okresu 

wegetacyjnego na analizowanym obszarze może być spowodowany wzrostem temperatury 

powietrza obserwowanym w Polsce, w tym na pobrzeżach i pojezierzach na przełomie XX  

i XXI wieku (Limanówka i in. 2012). W odniesieniu do stacji położonych na Pobrzeżu 

Słowińskim wzrost długości okresu wegetacyjnego może dodatkowo być wspomagany 

stwierdzonym przez Koźmińskiego i Świątek (2012) przyspieszeniem początku oraz 

wydłużeniem w sezonie jesiennym okresu ocieplającego oddziaływaniem Morza Bałtyckiego 

na tereny położne w jego sąsiedztwie. 

Tabela 3.4 Daty początku i końca oraz czas trwania okresu wegetacyjnego w latach  

2001-2010 wraz ze średnią liczbą dni przymrozkowych w okresie 

wegetacyjnym. 

Stacja 

Okres wegetacyjny 
Czas trwania 

[dni] 

Średnia liczba dni  

z przymrozkiem 

przygruntowym 
początek koniec 

Ustka 29.03. 20.11. 237   6,0 

Łeba 30.03. 19.11. 235 21,9 

Gdańsk-

Rębiechowo 
31.03. 05.11. 220   8,4 

Żródło: Malinowska M., E. Jakusik, 2014, Charakterystyki wybranych zagrożeń 

klimatycznych we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego i ich 

wpływ na rolnictwo, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Warszawa, 

nr 66, 376–392. 
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Pokrywa śnieżna 

Intensywne opady śniegu stwarzają zagrożenie dla wielu dziedzin gospodarki. 

Największe zagrożenie powstaje przy długotrwałych, intensywnych opadach powodujących 

znaczny przyrost pokrywy śnieżnej. Najczęstszym skutkiem są utrudnienia komunikacyjne, 

nieprzejezdność dróg, brak dojazdu do obszarów zamieszkałych. Opady śniegu mogą 

zdecydowanie ograniczać widzialność, co m.in. skutkuje utrudnieniami w transporcie 

lotniczym i drogowym. W konsekwencji powodują zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Śnieg, zwłaszcza mokry, przy znacznej pokrywie, obciąża dachy powodując niekiedy 

katastrofy budowlane. Dodatkowo powoduje poważne szkody w drzewostanie, uszkodzenia 

napowietrznych linii energetycznych. Ponadto, podczas nagłego ocieplenia w warunkach 

zalegania grubej pokrywy śnieżnej wzrasta ryzyko powodzi roztopowych. 

 

Tabela 3.5 Daty wystąpienia ostatniej i pierwszej pokrywy śnieżnej w okresie 1981-2010 

Stacja 
Najpóźniejszy termin wystąpienia 

ostatniej pokrywy śnieżnej 

Najwcześniejszy termin wystąpienia 

pierwszej pokrywy śnieżnej 

Ustka 02.05.1985 24.10.2003 

Łeba 21.04.1991 24.10.1997, 24.10.2003 

Hel 24.04.1981 02.11.2006 

Kołobrzeg 24.04.1981 24.10.2003 

Świnoujście 23.04.1988 24.10.2003 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

(geneza, skutki, częstość występowania); część 3 – województwa: 16 zachodniopomorskie, 

Meteorologiczna Osłona Kraju, IMGW PIB, Warszawa. 

 

Liczba dni z pokrywą śnieżną w poszczególnych latach (1981-2010) podlegała bardzo 

dużym wahaniom od 2 do 107 dni w ciągu roku. W okresie tym pokrywa najwcześniej 

pojawiała się w drugiej połowie października, najpóźniej zanikała na początku maja – 2 maja 

1985 roku w Ustce (tab. 3.5). W ujęciu miesięcznym, dni ze śniegiem najczęściej notowano  

w styczniu i lutym. Na polskim wybrzeżu w latach 1981-2010 maksymalne wartości pokrywy 

śnieżnej zmieniały się od 40 cm do 70 cm. 

 

Zachmurzenie i usłonecznienie 

Elementem meteorologicznym, który silnie wpływa na dopływ promieniowania 

słonecznego oraz na sumy usłonecznienia jest zachmurzenie (Woś 1999).  

Średnie roczne zachmurzenie ogólne w okresie 1981-2010 wynosiło 4,6 oktanta  

w Świnoujściu, 5,0 oktanta w Helu, 5,1 oktanta w Ustce oraz 5,3 oktanta w Łebie. Największe 
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średnie miesięczne zachmurzenie na Wybrzeżu występuje od listopada do lutego, osiągając 

wartości od 5,2 do 6,4 oktanta. (tab. 3.6). Wiosną zachmurzenie maleje stopniowo z miesiąca 

na miesiąc, w maju osiąga minimum – od 3,9 oktanta w Świnoujściu do 4,4 oktanta w Łebie. 

Niewielkim zachmurzeniem charakteryzuje się także sierpień.  

 

Tabela 3.6 Średnie miesięczne i roczne zachmurzenie (w skali 0-8), 1981-2010 

Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Hel 6,0 5,8 5,0 4,4 4,0 4,4 4,1 4,1 4,5 4,9 6,0 6,2 5,0 

Łeba 6,2 6,1 5,4 4,7 4,4 4,9 4,6 4,6 5,0 5,2 6,1 6,4 5,3 

Ustka 5,9 5,8 5,2 4,6 4,2 4,6 4,4 4,4 4,6 5,0 5,9 6,2 5,1 

Świnoujście 5,4 5,2 4,8 4,1 3,9 4,2 4,0 3,9 4,3 4,4 5,3 5,5 4,6 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

 

Zachmurzenie w zachodniej części polskiego Wybrzeża jest mniejsze niż w jego 

części centralnej i wschodniej. Porą roku charakteryzującą się największym zachmurzeniem 

jest zima, najmniejsze zachmurzenie na Wybrzeżu jest obserwowane latem.  

Z punktu widzenia rekreacji ważne jest określenie, przez ile dni w danej miejscowości 

lub w danym regionie występuje niebo bezchmurne, ile jest dni o zachmurzeniu równym  

i mniejszym niż 50% oraz dni o zachmurzeniu całkowitym (100%).  

Udział liczby dni pogodnych i liczby dni pochmurnych w analizowanym wieloleciu 

przedstawiał się następująco: 28,1/138,6 w Łebie, 29,9/107,5 w Ustce, 35,8/111,7 w Helu 

oraz 42,3/82,8 w Świnoujściu. Najpogodniejszym miesiącem na Wybrzeżu był maj: liczba dni 

pogodnych wyniosła od 4,0 w Łebie do 6,0 w Świnoujściu. Pogodnym miesiącem był także 

kwiecień (od 3,1 w Ustce do 4,7 w Helu i Świnoujściu) i lipiec (od 3,2 w Łebie do 4,9  

w Świnoujściu). Najwięcej dni pochmurnych na Wybrzeżu wystąpiło w grudniu i styczniu.  

W grudniu odnotowano 12,0 dni pochmurnych w Świnoujściu, 15,3 w Ustce, 17,5 w Helu  

i 19,3 w Łebie. W styczniu liczba dni pochmurnych wyniosła od 12,5 w Świnoujściu poprzez 

15,6 w Ustce, 15,9 w Helu do 19,0 w Łebie. 

Należy podkreślić, że w zachodniej części Wybrzeża jest więcej dni pogodnych,  

a mniej pochmurnych niż w części wschodniej. Zdecydowanie częściej na polskim Wybrzeżu 

występują dni pochmurne w porównaniu z pogodnymi. Liczba dni pogodnych jest na 

poszczególnych stacjach Wybrzeża kilkakrotnie (dwu-, a nawet pięciokrotnie) mniejsza niż 

dni pochmurnych. 

Ze względu na dostępność danych z okresu 1981-2010 charakterystyki usłonecznienia 

do rekreacji na polskim Wybrzeżu opracowano w oparciu o dane z trzech stacji: Gdyni, Helu  
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i Kołobrzegu. Średnia suma roczna usłonecznienia rzeczywistego za lata 1981-2010 wynosiła 

od 1676,7 godzin w Kołobrzegu, poprzez 1773,1 godzin w Gdyni, do 1816,6 godzin w Helu 

(tab. 3.7). Najwyższe miesięczne sumy usłonecznienia odnotowano w lipcu oraz w maju. 

Najmniejsze sumy miesięczne usłonecznienia zanotowano w grudniu. Najwyższą dobową 

sumę usłonecznienia w analizowanym wieloleciu 1981-2010 zanotowano na Wybrzeżu w 

Helu w dniu 6 lipca 1987 roku i wyniosła ona 17,4 godziny. 

Tabela 3.7 Średnie miesięczne i roczne wartości usłonecznienia, 1981-2010 

Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Sumy usłonecznienia (godz.) 

Gdynia 47,9 62,7 123,0 183,8 257,3 240,9 263,1 233,1 155,5 116,6 52,2 37,0 1773,1 

Hel 35,0 60,6 121,7 190,6 271,6 256,3 272,9 248,1 162,1 111,5 45,3 40,9 1816,6 

Kołobrzeg 42,4 62,6 115,7 183,2 248,2 225,2 244,1 222,6 145,9 107,3 47,5 31,9 1676,7 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

 

W wieloleciu 1981-2010, w porównaniu z okresem 1971-2000, roczne usłonecznienie 

było większe o od 17,4 h w Kołobrzegu poprzez 83,4 h w Gdyni do 179,5 h w Helu. Warto 

podkreślić, że na wszystkich stacjach wystąpił dodatni trend liniowy rocznych sum godzin ze 

słońcem – od 98 h/10 lat w Gdyni do 173 h/10 lat w Helu. Spośród rozpatrywanych miesięcy 

największy przyrost usłonecznienia odnotowano kwietniu, lipcu i we wrześniu na wszystkich 

stacjach, natomiast spadek wystąpił w styczniu na Helu oraz w lutym, maju, sierpniu  

i grudniu w Kołobrzegu.  

 

Silny wiatr  

Występowanie silnego wiatru niesie za sobą znaczne straty w wielu dziedzinach 

gospodarki. Przede wszystkim są to straty w drzewostanie, budownictwie, łączności, 

rolnictwie i energetyce oraz utrudnienia komunikacyjne wynikające z ograniczenia 

przejezdności dróg. Bardzo często silny wiatr powoduje zagrożenie dla życia ludzkiego. 

Silny wiatr w strefie brzegowej Bałtyku, wiejący z sektora północnego, może być 

przyczyną powstawania powodzi sztormowych tzw. „cofki”. Sztormowy wiatr wiejący ku 

brzegowi utrudnia odpływ rzek uchodzących do morza, powodując spiętrzenie wody  

w odcinkach ujściowych. Wezbrania sztormowe powstają najczęściej w okresie jesienno-

zimowym. 

Kierunki wiatru nad obszarem polskiego wybrzeża Bałtyku odzwierciedlają warunki 

cyrkulacyjne, ale są też modyfikowane przez czynniki lokalne. Na analizowanym obszarze 

przeważa wiatr z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego.  
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Najwyższe średnie wieloletnie prędkości wiatru występują na środkowym Wybrzeżu 

(Łeba, Ustka), najniższe na Wybrzeżu zachodnim (stacja w Świnoujściu). Średnia roczna 

prędkość wiatru w wieloleciu 1981-2010 wynosiła: 5,0 ms
-1

 w Łebie, 4,5ms
-1

 w Ustce,  

4,1ms
-1

 w Helu i 3,6ms
-1

 w Świnoujściu. Najwyższe średnie roczne prędkości wiatru 

zanotowano na stacji w Łebie w 1990 roku (6,2ms
-1

), w Ustce w 2007 (5,9ms
-1

), natomiast na 

stacji w Helu i w Świnoujściu w 1986 roku (odpowiednio 4,8ms
-1

 i 4,7ms
-1

). 

Najwyższe średnie miesięczne prędkości wiatru na Wybrzeżu notowane są przeważnie 

w styczniu – jedynie na stacji w Świnoujściu jest to kwiecień. Najniższe z kolei występują  

w maju (Ustka, Hel), bądź sierpniu (Świnoujście, Łeba). Obszar nadmorski jest szczególnie 

narażony na częste występowanie silnego wiatru. Najwięcej dni z silnym wiatrem,  

tj. o prędkości powyżej 11 ms
-1

 (≥6B) notuje się w okresie od grudnia do marca, jedynie na 

stacji w Świnoujściu w kwietniu. Najrzadziej silne wiatry notuje się w okresie od maja do 

sierpnia (nie częściej niż 4 dni w ciągu miesiąca). 

 

Tabela 3.8 Ekstremalne godzinowe prędkości wiatru [ms
-1

] na stacjach polskiego 

wybrzeża oraz daty ich wystąpienia, 1981-2010. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ekstr. 

Świ

no-

ujśc

ie 

17 19 18 22 16 19 19 17 15 17 19 19 22 

  

9.01. 

1987 

3.02. 

1985 

19.03.

2001 

10.04.

1986 

9.05. 

1996 

11.06.

1988 

18.07.

1989 

31.08.

1995 

1.09. 

1995 

3.10. 

1989 

30.11.

1990 

6.12.

2003 
10.04.

1986 

Ust

ka 
21 18 19 19 17 19 19 17 21 24 26 23 26 

  

30.01.

2000 

23.02.

1992 

21.03.

2004 

6.04. 

2003 

6.05. 

2009 

23.06.

2001 

24.07.

2010 

28.08.

2001 

8.09. 

2001 

14.10.

2009 

18.11.

2004 

4.12.

1999 
18.11.

2004 

Łeb

a 25 24 24 22 18 19 16 18 19 20 25 26 26 

  

15.01.

1989 

8.02. 

1990 

25.03.

1989 

11.04.

1988 

20.05.

1991 

16.06.

1998 

8.07. 

2007 

10.08.

2005 

15.09.

1987 

21.10.

1986 

25.11.

1981 

4.12.

1999 
4.12. 

1999 

Hel 19 16 17 14 14 12 16 13 14 15 18 23 23 

  

29.01.

2002 

4.02. 

1999 

17.03.

1988 

8.04. 

1995 

22.05.

1991 

15.06.

1982 

13.07.

1987 

9.08. 

1998 

8.09. 

2001 

31.10.

2001 

24.11.

1984 

4.12.

1999 
4.12. 

1999 

Źródło: opracowanie własne, dane: IMGW-PIB 

 

W analizowanym wieloleciu na wybrzeżu zanotowano kilka dni charakteryzujących 

się wystąpieniem wiatru o bardzo dużej prędkości (tab. 3.8). Ekstremalne godzinowe 

prędkości wiatru przekraczały 20 ms
-1

 i wynosiły: 26 ms
-1

 w Ustce (18.11.2004) oraz Łebie 

(4.12.1999), 23 ms
-1

 na stacji w Helu (4.12.1999) oraz 22 ms
-1

 w Świnoujściu (10.04.1986).  

W sezonie sztormowym maksymalne porywy wiatru na wybrzeżu mogą przekraczać 

nawet 35 ms
-1

, czyli ponad 125 kmh
-1

 – może zdarzyć się to raz na trzy do pięciu lat. W Łebie 
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i na Helu 4.12.1999 roku zanotowano wiatr o prędkości ponad 40 ms
-1

. W Ustce maksymalne 

porywy wynosiły 35 ms
-1

 (18.11.2004), a w Świnoujściu 30 ms
-1

 (4.11.1985).  

Na polskim wybrzeżu Bałtyku zdarzają się też trąby powietrzne. W ostatnich latach 

zjawisko zaobserwowano: 10 sierpnia 2002 roku w okolicach Jastarni pojawiła się trąba 

wodna, 31 lipca 2005 roku w okolicach Jastrzębiej Góry, 1 i 2 września 2010 roku  

w Kołobrzegu. 

Niebezpieczna zjawiska meteorologiczne – mgła  

Mgła powoduje znaczne utrudnienia komunikacyjne w ruchu lądowym, morskim  

i lotniczym. Najbardziej dotkliwe straty i utrudnienia związane są z zamkniętymi czasowo 

lotniskami. Mgła utrzymująca się nad danym obszarem przez kilkadziesiąt godzin często 

prowadzi do paraliżu komunikacyjnego lotniska. Także w ruchu drogowym z powodu mgły 

wzrasta liczba wypadków, często dochodzi na drogach do karamboli. Mgła osadzająca szadź 

na antenach czy liniach napowietrznych może powodować poważne problemy i zakłócenia  

w pracy tych urządzeń. Pod ciężarem intensywnie osadzającej się szadzi gałęzie łamią się  

i zrywają linie napowietrzne. 

Tabela 3.9 Średnia miesięczna liczba dni z mgłą na wybranych stacjach I i II rzędu  

w okresie 1981-2010 

Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Świnoujście 3,1 3,1 3,5 2,5 1,2 0,7 0,3 0,4 1,1 3,0 4,1 3,7 

Hel 2,4 2,8 4,0 4,3 2,5 1,7 1,0 1,1 1,5 2,9 3,0 2,5 

Łeba 3,3 3,5 4,7 5,7 5,5 4,4 5,5 6,3 4,7 4,6 3,4 3,4 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

(geneza, skutki, częstość występowania); część 3 – województwa: 16 zachodniopomorskie, 

Meteorologiczna Osłona Kraju, IMGW PIB, Warszawa. 

 

Przebieg roczny występowania mgły na polskim wybrzeżu jest zróżnicowany. Średnia 

roczna liczna dni z mgłą mieściła się w przedziale od niespełna 27 w Świnoujściu do ponad 

55 w Łebie. W rozkładzie miesięcznym na zachodnim wybrzeżu mgły najczęściej pojawiały 

się w okresie jesiennym, od października do grudnia. Najrzadziej odnotowano w czerwcu  

i w lipcu. Na wschodnim wybrzeżu, na Helu mgły najczęściej występowały w kwietniu  

i marcu, średnio 4 dni w miesiącu. W Łebie dominowały mgły w sierpniu i kwietniu, średnio 

6 dni w miesiącu (tab. 3.9).  

 

 Niebezpieczna zjawiska meteorologiczne – gołoledź  

Opady marznące, w zależności od ich natężenia, mają negatywny wpływ na 

gospodarkę, przede wszystkim na infrastrukturę i komunikację. Obok sytuacji, kiedy 
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gołoledź, powodująca śliskość na drogach, mostach i chodnikach, paraliżuje bądź utrudnia 

komunikację, mamy do czynienia z awariami sieci energetycznej, trakcji kolejowej. 

Na polskim wybrzeżu Bałtyku w okresie 1981-2010 średnia liczba dni z gołoledzią  

w ciągu roku na stacjach I i II rzędu mieściła się w przedziale od 2 do 7 dni. W przebiegu 

miesięcznym gołoledź najczęściej występowała od listopada do marca, choć zdarzały się 

wyjątki jak ten z kwietnia 1989 roku i maja 1983 roku na Helu (tab. 3.10).  

Tabela 3.10 Liczba dni z gołoledzią na wybranych stacjach I i II rzędu w okresie  

1981-2010 

Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Hel 16 14 2 1 1 0 0 0 0 0 1 18 53 

Łeba 37 16 2 0 0 0 0 0 0 0 4 27 86 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

(geneza, skutki, częstość występowania); część 3 – województwa: 16 zachodniopomorskie, 

Meteorologiczna Osłona Kraju, IMGW PIB, Warszawa. 

 

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne - burze 

Burze, to kolejne zjawisko meteorologiczne, którego wystąpienie może wyrządzić 

duże szkody w uprawach, głównie ze względu na fakt, że burzom oprócz wyładowań 

elektrycznych (błyskawic i piorunów) towarzyszą zwykle intensywne opady (deszczu lub 

śniegu), opady gradu, silne porywy wiatru (czasem huraganowe) trąby powietrzne. Na 

polskim wybrzeżu w okresie 1981-2010 średnia liczba dni z burzą na stacjach I i II rzędu 

wynosiła od 12,9 w Ustce do 23,2 w Łebie. W ujęciu miesięcznym burze najczęściej 

pojawiały się w lipcu, nieco rzadziej w czerwcu i sierpniu. W miesiącach chłodnych 

występowały sporadycznie lub nie były w ogóle notowane (tab. 3.11). 

Tabela 3.11 Średnia liczba dni z burzą na wybranych stacjach I i II rzędu w okresie  

1981-2010 

Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Hel 0,1 0,1 0,1 0,9 2,9 4,1 4,6 3,8 1,6 0,2 0,0 0,0 18,6 

Łeba 0,0 0,1 0,1 1,1 3,6 3,9 5,2 4,7 2,6 1,2 0,5 0,1 23,2 

Ustka 0,0 0,0 0,1 0,7 1,8 2,1 3,1 2,6 1,5 0,7 0,3 0,0 12,9 

Świnoujście 0,1 0,1 0,1 0,7 2,7 3,1 3,7 2,9 1,4 0,3 0,0 0,0 15,0 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

(geneza, skutki, częstość występowania); Meteorologiczna Osłona Kraju, IMGW PIB, 

Warszawa. 

 

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne – grad 

Na polskim wybrzeżu liczba dni z gradem w okresie 1981-2010, charakteryzowała się 

dużym zróżnicowanie od 7 dni w Świnoujściu do 28 dni w Łebie. W ciągu roku najwięcej 
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takich dni (4) odnotowano w 1995 w Łebie. W ujęciu miesięcznym również zaznaczała się 

wyraźna różnorodność. W Łebie dominowały opady gradu w kwietniu i wrześniu, w Helu  

w kwietniu, a w Świnoujściu w maju (tab. 3.12).  

Najgroźniejsze skutki występowania gradu to zniszczenia w rolnictwie, sadownictwie, 

uszkodzenia pokryć dachowych, samochodów, utrudnienia w komunikacji, transporcie (ruch 

drogowy itp.), zagrożenie dla zdrowia ludzi, zagrożenia dla życia zwierząt (zwłaszcza dla 

ptaków). 

Tabela 3.12 Liczba dni z gradem w poszczególnych miesiącach półrocza ciepłego 

(kwiecień-wrzesień) w okresie 1981-2010 na wybranych stacjach I i II rzędu 

Stacja IV V VI VII VIII IX Suma 

Łeba 10 4 0 3 1 10 28 

Hel 6 2 2 2 3 4 19 

Świnoujście 1 2 1 1 1 1 7 

Źródło: Limanówka D. (red.), 2014, Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

(geneza, skutki, częstość występowania); część 3 – województwa: 16 zachodniopomorskie, 

Meteorologiczna Osłona Kraju, IMGW PIB, Warszawa. 

 

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne - susze 

Według prof. H. Lorenc (2011) w okresie badawczym 1951-1981 (tj. 30 lat) – 

okresów posusznych było 6 (co 5 lat susza); a w okresie 1982–2011 (29 lat) - okresów 

posusznych było 18 (co 2 lata susza). Susze występują w cyklach – po kilka lat pod rząd. Od 

roku 1982 obserwujemy permanentne letnie susze, jedynie z dwoma 4–5letnimi okresami,  

w których susze nie wystąpiły na większym obszarze kraju.  

W okresie analizowanych 60 lat za najbardziej katastrofalne uznaje się susze w roku: 

1951, 1969,1982, 1992,1994, 2006 i 2011. Na występowanie suszy zdecydowanie bardziej 

narażone jest wybrzeże zachodnie.  

Susza powoduje szkody w środowisku i gospodarce, a także wyraźną uciążliwość lub 

nawet zagrożenie dla ludności. Największe straty susza powoduje w rolnictwie; a skutki suszy 

dotykają najczęściej niezamożnych i nieubezpieczonych rolników. Oprócz tych skutków 

należy wymienić jeszcze: przesuszenie gleby i tym samum straty w rolnictwie; niski poziom 

wód w ciekach wodnych, do których odprowadza się ścieki, może spowodować wysokie 

skażenie środowiska; obniżenie poziomu wód podziemnych i brak wody w studniach 

przydomowych; wysokie temperatury powodują wysuszenie ściółki leśnej, co zwiększa 

groźbę pożaru; wielkoobszarowe pożary lasów, które powodują olbrzymie straty materialne  

i katastrofę ekologiczną oraz utrudnienia w korzystaniu z dróg przebiegających przez las; 
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niski poziom lustra wody w rzekach będzie ograniczał możliwość wykorzystania jej do celów 

gaśniczych; koszty organizacji dowozu wody do miejscowości, gdzie jej brakuje.  

 

PRZEWIDYWANIE NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH TAKICH JAK: 

BURZE, SILNY WIATR, TRĄBY POWIETRZNE, GRAD, GOŁOLEDŹ, PRZYMROZKI, MGŁA JEST 

NIEZWYKLE TRUDNE, A SKUTKI ICH WYSTĄPIENIA NA DANYM OBSZARZE SĄ 

ZDECYDOWANIE NEGATYWNE, ZARÓWNO DLA LUDNOŚCI JAK I GOSPODARKI 

NARODOWEJ (NP. ROLNICTWA CZY TURYSTYKI). NIEZWYKLE ISTOTNE JEST 

WCZEŚNIEJSZE OSTRZEGANIE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ ICH WYSTĄPIENIA. W TYM CELU 

NALEŻY ROZWIJAĆ SYSTEMY MONITORINGU OSTRZEŻEŃ, PROWADZIĆ SYSTEMATYCZNE 

POMIARY I OBSERWACJE GROŹNYCH ZJAWISK ZA POMOCĄ NAZIEMNEJ SIECI 

POMIAROWO-OBSERWACYJNEJ, RADARÓW METEOROLOGICZNYCH ORAZ SYSTEMU 

WYKRYWANIA I LOKALIZACJI BURZ. PROWADZONA W IMGW-PIB PAŃSTWOWA SŁUŻBA 

HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA (PSHM) W SPOSÓB CIĄGŁY ZAPEWNIA ORGANOM 

PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWU I GOSPODARCE NARODOWEJ BIEŻĄCE INFORMACJE  

O STANIE ATMOSFERY I HYDROSFERY, PROGNOZY I OSTRZEŻENIA, W SYTUACJACH 

NORMALNYCH, JAK I W STANIE ZAGROŻEŃ. NIEZBĘDNE JEST RÓWNIEŻ 

PRZYGOTOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA DO OGRANICZENIA SKUTKÓW STRESU 

TERMICZNEGO I NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ KLIMATYCZNYCH, STWORZENIE 

SYSTEMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ OCHRONY WRAŻLIWYCH GRUP LUDNOŚCI 

PRZED FALAMI UPAŁÓW. UTWORZENIE SYSTEMU MONITORINGU, OSTRZEŻEŃ PRZED 

EKSTREMALNYMI ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI GROŹNYMI DLA ZDROWIA (LUDZI  

I ZWIERZĄT), JAKOŚCI WODY I ŻYWNOŚCI W OKRESIE FAL UPAŁÓW 
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4. Analiza przyszłych zmian w strefach i obszarach, o których mowa  

w pkt 1 – 3, wraz z analizą niezbędnych zmian w gospodarce 

przestrzennej, uwzględniając konieczne zmiany w prawie  

Wstęp  

Spodziewane w XXI wieku zmiany klimatu Ziemi spowodują dla polskiego wybrzeża 

narastające perturbacje związane przede wszystkim z takimi zjawiskami jak gwałtowne burze 

i ulewne deszcze powodujące szybko nasilające się fale powodziowe. Z drugiej strony można 

się spodziewać długotrwałych okresów suszy – przy wysokich temperaturach w okresie 

letnim. W dalszej perspektywie należy spodziewać się dalszego podnoszenia się poziomu 

wód Bałtyku, co będzie powodowało zalewania miast i terenów przybrzeżnych. Brak podjęcia 

działań zapobiegawczych może spowodować wiele tragedii ludzkich z powodu zniszczenia 

ich dobytku, a nawet śmierci w czasie gwałtownej powodzi i znaczące straty materialne  

w budownictwie i infrastrukturze.  

W analizie wpływu WPM założono, że przyrost erozji brzegu w wariancie 

minimalnym (0,3m/100 lat) będzie o 25% większy dla każdego z rozważanych okresów,  

w wariancie najbardziej prawdopodobnym (ok. 0,6m/100lat) o 80%, a w wariancie 

maksymalnym (ok. 1m/100lat) o 150%. Prognozę wykonano z podziałem na większe 

jednostki tj. morfodynamiczne oraz brzegów wydmowych i klifowych, zarówno dla zmian 

linii brzegowej i podnóża wydm i klifów jak i powierzchni lądu. Uzyskane wyniki są również 

podstawą do oszacowania odporności brzegów w warunkach podnoszenia się poziomu morza. 

Założono, że zmiany brzegowe w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza będą 

przebiegać zgodnie z trendami występującymi obecnie w obrębie systemu brzegowego 

południowego Bałtyku. 

 

Zmiany odporności strefy brzegowej 

Brzegi wydmowe południowego Bałtyku charakteryzują się dużą zmiennością form na 

krótkich odcinkach i były coraz intensywniej erodowane w ostatnich dekadach XX w. 

Odporność brzegów wydmowych jest bezpośrednio związana z zasobami osadów, co pozwala 

wyznaczyć dopuszczalne granice cofania się brzegu. Procesy erozji coraz bardziej ograniczają 

planowanie systemów ochrony brzegu i są spowodowane narastającym deficytem osadów na 

przybrzeżu i brzegach morskich. Kształt profili i form przybrzeża i brzegu oraz wielkości 

przekroju bezpośrednio decydują o odporności strefy brzegowej na działanie czynników 

hydrodynamicznych. Na podstawie analizy morfometrycznej form brzegu i przybrzeża 
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oszacowano współczynniki odporności dla wybranych rejonów wybrzeża. Stwierdzono duże 

zróżnicowanie odporności przybrzeża brzegów wydmowych (mierzei) i klifowych. Małą 

odporność przybrzeża, prawie zawsze łączącą się z maleniem odporności brzegu i z 

nasilaniem się jego niszczenia, obserwowano najczęściej w ostatnich dekadach, przy różnej 

długości odcinków brzegowych. Utrzymanie się spadku odporności w skali średniookresowej, 

nawet krótkiego odcinka przybrzeża, może skutkować nagłą erozją brzegu lub zniszczeniem 

jego umocnienia. Brzegi wydmowe o dużych zasobach osadów mimo lokalnie silnej erozji 

dysponują odpowiednim potencjałem wyrównawczym, dzięki czemu morze będzie tam 

wkraczać na teren przyległego lądu powoli. Brzegi klifowe niszczone są nieodwracalnie i 

mimo większej odporności na działanie czynników hydrodynamicznych będą coraz częściej 

chronione w rejonach terenów zurbanizowanych. Zmniejszanie się odporności przybrzeża 

przy każdym prognozowanym WPM będzie oznaczało zwiększoną erozję wszystkich typów 

brzegów. Szybki transport odbrzegowy osadów z erodowanych brzegów zwiększy straty lądu, 

a mechanizmy odbudowy brzegu będą stopniowo słabnąć. Częściową stabilizację brzegu 

może zapewnić sztuczne zasilanie, wyrównujące straty i zmniejszające deficyty osadów 

brzegowych. 

Zmiany systemu brzegowego w aspekcie zagrożenia brzegów mierzei i klifów  

Litologia i morfologia brzegów wydmowych wpływa na większe ich zagrożenie  

w wyniku wzrastania prędkości erozji pod wpływem WPM, w porównaniu z brzegami 

klifowymi, które są najbardziej odporne na działanie tego czynnika. Prognozę rozwoju obu 

typów brzegów dla najbliższego stulecia oparto na analizie systemu brzegowego utworzonego 

w minionym stuleciu przez naprzemiennie rozmieszczane odcinki erozyjne i akumulacyjne. 

System brzegowy w ubiegłym stuleciu, przy WPM = 0,2 m/100 lat, przekształcił naturalne  

i antropogeniczne przeszkody wywołujące erozję brzegów. Są one nieregularnie 

rozmieszczone wzdłuż brzegów południowego Bałtyku. Ich podstawowe oddziaływanie na 

przebieg procesów systemu brzegowego polega na blokowaniu lub odsuwaniu od brzegu 

potoków osadów transportowanych wzdłuż brzegu. Znacznie słabiej oddziałują na transport 

odbrzegowy, wyprowadzający osady do mniej aktywnej strefy przybrzeża. 

Wzdłuż wybrzeży południowego Bałtyku występują dwa rejony brzegów morskich 

zróżnicowane pod względem hydrodynamicznym i morfodynamicznym. Są to: brzegi Zatoki 

Gdańskiej, w tym również Półwyspu Helskiego oraz brzegi morza otwartego z brzegami 

morskimi Półwyspu Helskiego. Rozmieszczenie zatok erozyjnych w okresie 1875–1979 

pozwoliło określić lokalizację przeszkód wywołujących erozję brzegów i kształtujących 

brzegowe układy erozyjno-akumulacyjne oraz całość systemu brzegowego. 
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Na tle systemu brzegowego i przeszkód dla transportu wzdłużbrzegowego zaznaczono 

odcinki brzegów wydmowych i klifowych, określając przebieg ich niszczenia w przeszłości, 

co umożliwiło prognozę ich rozwoju w najbliższym stuleciu przy WPM = 0,6 m. 

Antropogeniczne i naturalne przeszkody wywołujące efekty erozyjne systemu 

brzegowego kształtują brzegowe układy erozyjno-akumulacyjne, będące składowymi 

elementami wyższych poziomów systemu brzegowego (w określonej skali czaso-

przestrzennej).  

W minionym stuleciu chroniono brzegi przede wszystkim na odcinkach erodowanych, 

powstałych i rozwijających się pod wpływem przeszkód dla transportu osadów brzegowych 

Wprowadzenie w naturalny układ erozyjno-akumulacyjny elementów antropogenicznych 

(falochrony, systemy ostróg lub opasek) wywołuje różnorodne procesy dostosowawczo-

adaptacyjne w systemie geomorfologicznym brzegu. W zależności od przeważającego 

kierunku transportu osadów budowle ochrony brzegów i falochrony kształtują zasięg i rozwój 

zatok erozyjnych niszczących brzegi na długości, o której decyduje czas ich oddziaływania. 

Przeszkody antropogeniczne aktywują silną erozję brzegu na kierunku przeważającego 

transportu osadów. W rejonach o dwustronnym transporcie osadów brzeg niszczeje po obu 

stronach przeszkody wywołującej erozję. Przy nałożeniu się wpływu dwóch przeszkód może 

się nasilić erozja brzegu będącego pomiędzy nimi. Wpływ przeszkód może również wywołać 

akumulację lub odwrócenie układów brzegu. 

Wschodnia część Zatoki Gdańskiej jest odcinkiem mierzei, podczas gdy odcinek 

zachodni zbudowany jest również z klifów (km 79–120). Brzegi w części wschodniej  

w minionym stuleciu zaliczono do akumulacyjnych, na których wyznaczono jedynie trzy 

odcinki erozyjne długości 4 km. Podstawowy wpływ akumulacyjny miały osady rzeczne 

tworzące stożki usypowe nieaktywne Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, aktywny stożek Wisły 

Przekop oraz materiał transportowany z półwyspu Sambia. Po obu stronach od stożka 

usypowego Wisły Przekop powstały długie odcinki akumulacyjne, na których przedłużeniu 

zgodnie z ogólną zasadą litodynamiki rozwinęły się odcinki podlegające erozji. Na brzegach 

południowobałtyckich występuje wiele naturalnych i antropogenicznych przeszkód 

erozyjnych kształtujących morfodynamikę strefy brzegowej. Ich wpływ na kierunki i 

wielkość transportu osadów w przybrzeżu bliskim (aktywnym) spowodował fragmentację 

systemu brzegowego na układy erozyjno-akumulacyjne. 
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Procesy erozyjne związane z oddziaływaniem różnych przeszkód nie zagrożą Mierzei 

Wiślanej, nawet przy WPM = 1 m/100 lat. Niszczenie brzegów nastąpi głównie na odcinku od 

Portu Północnego do Władysławowa. Natomiast blokady transportu osadów przez platformy 

abrazyjne znacząco przyspieszą tempo niszczenia brzegów przyległych. 

 

Dwa porty w zatokowej części Półwyspu Helskiego – w Helu i Jastarni – wywołują 

rozwój zatok erozyjnych położonych na zachód od nich. W rejonie Kuźnicy czynniki 

naturalne aktywują erozję na dalszej części brzegów zatokowych Półwyspu Helskiego w 

kierunku zachodnim. Przy WPM = 0,6 m/100 lat erozja rejonu pogłębi się tak, że ochrona 

brzegów zatokowych Półwyspu Helskiego obejmie całą ich długość. 

Główną przyczyną permanentnych zjawisk erozyjnych na określonych odcinkach 

brzegów Półwyspu Helskiego jest ukształtowanie rzeźby dna, charakteryzujące się 

występowaniem skośnych do brzegu rynien umożliwiających dochodzenie do brzegu dużej 

energii fal z kierunku NW. Ich długookresowe, nakładające się działanie, jest powodem erozji 

brzegów morskich, aż do kolejnej wypukłości akumulacyjnej przybrzeża (km H 25,0). Przy 

WPM = 0,6 m/100 lat prawie cały odcinek brzegu morskiego Półwyspu Helskiego (km H 

0,0–23,5), jeśli przyjmie się wariant utrzymania brzegu, trzeba będzie objąć ochroną – 

początkowo przez sztuczne zasilanie, a następnie przez budowle trwałe. 

Na odcinku morza otwartego wyróżnia się dużą liczbę przeszkód dla transportu 

osadów stymulujących erozję, w tym porty morskie i systemy ochrony brzegów, wywołujące 

niszczenie brzegów na odcinkach zaprądowych.  

 

Przy WPM = 0,6 m/100 lat bezwzględnie zwiększy się erozja mierzei jeziora Sarbsko, 

Długiego, Gardno, Wicko, Kopań, Bukowo, Jamno, Resko i Mierzei Dziwnowskiej. Mierzeje 

były niszczone w ubiegłym stuleciu i znajdują się w zasięgu oddziaływania różnych 

przeszkód dla transportu osadów brzegowych. Najsilniejszej erozji należy oczekiwać na 

brzegach mierzei jeziora Gardno, Wicko, Kopań, Resko i Mierzei Dziwnowskiej. 

 

Brzegi klifowe morza otwartego, znajdujące się pod wpływem antropogenicznych 

przeszkód wywołujących erozję, będą niszczone ze wzrastającą intensywnością przy  

WPM = 0,6 m/100 lat. Zaliczyć tu trzeba klif dębiński, ustecki, jarosławiecki, odcinek od 

Ustronia Morskiego do Kołobrzegu i rejon Śliwino – Trzęsacz. Wzrośnie erozja klifu odcinka 
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Chłapowo – Jastrzębia Góra, ponieważ oddziałuje tu dwudzielna naturalna przeszkoda oraz 

zwiększy się wpływ erozji wyrównawczej wobec wysunięcia klifu w kierunku morza. 

Wszystkie antropogeniczne przeszkody wywołujące erozję powodują niszczenie przyległych 

brzegów, co będzie wymagało odbudowy transportu osadów przez sztuczne zasilanie i 

utrzymanie trwałej ochrony brzegów na odcinkach już chronionych. 

 

Ocena zagrożeń erozyjnych  i powodziowych obszaru nadbrzeżnego  

Zagrożenie brzegów i terenów nadbrzeżnych wynika zarówno z erozyjnego 

oddziaływania falowania sztormowego, jak i wzrostu poziomu morza w ubiegłym stuleciu. 

Efekt cofania się brzegów, określony w różnych skalach czasowych, pozwala określić rejony  

o zróżnicowanym zagrożeniu. Erozja plaż i wydm występująca w obszarach niskich terenów 

nizin nadbrzeżnych, wywołuje zagrożenie związane z powodzią wynikającą z podnoszenia się 

poziomu morza oraz wzrostu zasięgu wód morskich w ujściach rzecznych. Ocena sumy tych 

oddziaływań wskazuje na możliwe zagrożenia powodziowego środowiska przyrodniczego  

i walorów antropogenicznych, a także ludności zamieszkującej strefę ryzyka (rys. 4.1). 

Średnie oceny głównych elementów środowiska pasa nadbrzeżnego wyznaczono na 

podstawie topografii strefy brzegowej i zaplecza w aspekcie odporności brzegów na 

oddziaływanie czynników hydrodynamicznych i stanu obszarów zagrożonych w warunkach 

WPM oraz stanu rejonów zagrożonych przez erozję. Dla każdego z tych elementów przyjęto 

trzy klasy zagrożeń i rangi bezpieczeństwa brzegu (tab. 4.1). 

Tablica 4.1 Charakterystyka odporności pasa plażowo-wydmowego przy wzroście 

poziomu morza  

Forma Parametr Wielkość 
Klasa  Ranga 

odporności na WPM 

Plaża 
szerokość 

(m) 

poniżej 30 

30–50 

powyżej 50 

1 

2 

3 

mała 

średnia 

duża 

Plaża 
wysokość  

(m npm) 

poniżej 1,5 

1,5–2,0 

powyżej 2,5 

1 

2 

3 

mała 

średnia 

duża 

Wydma 
szerokość 

(m) 

do 30  

30–50  

powyżej 50 

1 

2 

3 

mała 

średnia 

duża 

Wydma 
wysokość 

(m npm) 

do 5  

5–8  

powyżej 8 

1 

2 

3 

mała 

średnia 

duża 

Źródło: Zawadzka–Kahlau E., 1999, Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku 

południowego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1-147. 
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Dno morskie i jego formy w postaci rew odgrywają rolę w refrakcji i dyfrakcji 

falowania, które rozpoczynają się od momentu, kiedy fala morska zaczyna oddziaływać na 

dno. W miarę zmniejszania się głębokości maleje prędkość fazowa fali. W zależności od 

konfiguracji dna następuje rozchodzenie się lub zbieganie promieni fal i zmiana ich 

parametrów. Wchodząc na coraz płytsze dno przybrzeżne, fala osiąga krytyczną stromość, 

traci stabilność i załamuje się. Podstawową rolę w wygaszaniu energii falowania odgrywa 

strefa rew i skłon brzegowy. Rozbudowany system rew zwiększa odporność strefy brzegowej 

na falowania i wezbrań sztormowych. 

 

Szerokość i wysokość plaży odzwierciedlają ilości osadów zgromadzonych w strefie 

nadwodnej profilu. Plaże o tendencjach akumulacyjnych w warunkach polskiego wybrzeża 

przekraczają z reguły 30 m szerokości, jak to jest na Mierzei Wiślanej czy Mierzei Łebskiej.  

W sytuacji znacznej erozji wału wydmy nadbrzeżnej występują chwilowe sytuacje pozornego 

rozszerzenia plaż, które odbywa się kosztem zwężenia pasa wydmowego. Plaża jest obszarem 

końcowej transformacji i wygaszania falowania. Intensywne sztormy przyczyniają się do 

całkowitej przebudowy wąskich plaż i do ich okresowego zaniku. W fazie zanikania sztormu 

następuje odbudowa plaż, w wyniku dobrzegowego transportu osadów. Z punktu widzenia 

odporności strefy brzegowej najcenniejsze są plaże szerokie (>40 m) i wysokie (>2 m npm). 

Takie parametry częściowo zabezpieczają przed spiętrzeniami sztormowymi, 

przekraczającymi średni poziom morza o 1,50 m. Plaże niższych klas nie powodują 

całkowitego wytracania energii nabiegającej fali, stwarzając sytuacje rozmywania wydmy 

przedniej i zagrożenia powodziowego jej zaplecza. 

Wydmy nadbrzeżne stanowią najważniejszą barierę zapewniającą bezpieczeństwo 

zaplecza w sytuacjach spiętrzeń sztormowych, powodujących niekiedy wielokrotne w ciągu 

roku podniesienie się poziomu morza o około 1,5–2,0 m ponad poziom średni. 

Pojedynczy wał wydmowy o małej lub średniej wysokości oraz szerokości u podstawy 

mniejszej niż 20 m przy obecnej prędkości niszczenia brzegów morskich nie stanowi  

w sytuacjach sztormowych wystarczającego zabezpieczenia dla nisko położonych terenów 

zaplecza. 
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Rys. 4.1 Rejony zagrożenia terenów nadmorskich. Źródło: Pruszak Z., E. Zawadzka, 2008. Potential implications of sea-level rise for 

Poland. Journal of Coastal Research 24(2): 410–422. 
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Strefa brzegowa zapewnia bezpieczeństwo terenom zaplecza w sytuacji występowania 

szerokich i wysokich wydm, o najwyższych klasach (i rangach), nie podlegających 

całkowitemu zniszczeniu w czasie kilku kolejno występujących sytuacji ekstremalnych 

spiętrzeń . Cofanie się wydm zależy od wielu czynników, takich jak: poziom spiętrzenia wód, 

wysokość nabiegania fali, uziarnienie osadów oraz ich objętość. Klasyfikacja obejmuje 

parametry wydmy nadbrzeżnej z uwzględnieniem kolejnych wałów wydmowych, jeżeli 

występują na brzegu. 

Wydma przednia jest najbardziej narażona na atak spiętrzeń sztormowych. W sytuacji 

jej przerwania lub zniszczenia może nastąpić zalanie lub podtopienie obniżeń między-

wydmowych. W ocenie jakości profili strefy brzegowej istotną rolę odgrywa wielkość wału 

wydmy przedniej, która stanowi zabezpieczenie również dla kolejnych wałów wydmowych, 

niezależnie od ich parametrów. 

Zgodnie z klasyfikacją geomorfologiczną wydmy nadbrzeżne sięgają 15 m n.p.m. 

(Bohdziewicz 1963). Wydmie o wysokości  8 m n.p.m. przypisano najwyższą rangę 

odporności, a plażom o wysokości powyżej 2,5-3 m. 

Jednym z warunków kontroli bezpieczeństwa obszarów nisko położonych jest 

wprowadzewnie monitoringu hydromorfologicznego, którego implementacja w Polsce 

powinna nastąpić do 2015 roku.  

Przedstawione poniżej zalecenia wynikają z wieloletnich doświadczeń w dziedzinie 

ochrony brzegów morskich oraz obserwacji zarówno pozytywnych jak i negatywnych 

efektów tej działalności. Brak świadomości narastających zagrożeń powoduje inwestowanie 

na terenach już obecnie zagrożonych. Aby zminimalizować negatywne skutki zmian 

klimatycznych dla społeczeństwa i gospodarki należy wprowadzić niezbędne regulacje w 

obszarach nadbrzeżnych i zastosować nową filozofię działań w ochronie brzegów 

uwzgledniającej również ochronę środowiska (Rekomendacje HELCOM, Projekt KLIMAT, 

Dubrawski, Zawadzka 2006, Łabuz 2012). 
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5. Wnioski końcowe i działania adaptacyjne 

 

Obserwowane i przewidywane zmiany klimatu mają wybitnie negatywny wpływ na 

funkcjonowanie stref brzegowych w Polsce, co zwykle powoduje utrudnienie funkcjonowania 

gospodarki morskiej. Oprócz oczywistego wpływu wzrostu poziomu morza, negatywne 

zjawiska obejmują przede wszystkim wzrost częstotliwości występowania i intensywności 

zjawisk ekstremalnych (silny wiatr, intensywny opad, burze, mgły, gołoledź itp.). 

W przypadku Morza Bałtyckiego odnosi się to do możliwego wzrostu ilości, intensywności 

oraz czasu trwania sztormów. Do tego może dochodzić wzrost nieregularności tych zdarzeń, 

tj. po długich okresach względnego spokoju mogą wystąpić serie szybko po sobie 

następujących sztormów uniemożliwiających regenerację brzegu. Dodatkowym elementem 

przyspieszającym proces erozji brzegów jest ocieplanie się zim, w wyniku czego należy 

oczekiwać redukcji pokrywy lodowej stanowiącej ochronę plaż przed falowaniem 

sztormowym a tym samym przed erozja brzegową.  

Scenariusze zmian poziomu morza pokazują, iż w okresie 2011-2030 średni 

roczny poziom morza wzdłuż całego wybrzeża, będzie wyższy o około 5 cm w stosunku 

do wartości z okresu referencyjnego tj. 1971-1990.  

Bardzo istotnym skutkiem zmian klimatu będzie wzrost częstotliwości powodzi 

sztormowych i częstsze zalewanie terenów nisko położonych oraz degradacja nadmorskich 

klifów i brzegu morskiego, co spowoduje silną presję na infrastrukturę znajdującą się na tych 

terenach. Szczególnie trudnym problemem mogą być narastające okresowe niedostatki wody 

pitnej, wywołane przez skażenie lub zasolenie wód gruntowych, stanowiących główne źródła 

wody pitnej dla wielu miejscowości np. Gdańska. Innym problemem może być zalewanie 

oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych przez wody powodziowe, co będzie 

prowadzić do niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska morskiego. 

Powinna wzrosnąć świadomość społeczna w odniesieniu do bezpośrednich 

skutków zagrożeń przybrzeżnych i długoterminowych kwestii zrównoważonego 

rozwoju. Alternatywnie, strategia ograniczonej ochrony powinna być brana pod uwagę 

łącznie z działaniami inżynieryjnymi, towarzyszącymi mu zakresem niestrukturalnych 

środków użytkowania gruntów i infrastruktury. Należy także poprawić planowanie 

przestrzenne i dostosowanie budynków do krótkoterminowej powodzi. Priorytetem 

powinno być wczesne ostrzeganie ludności na obszarach zagrożonych. Dialog społeczny 

powinien umożliwić ludziom uświadomienie sobie nieuchronności przyszłych zmian 
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klimatu. Zaleca się opracowanie programów edukacyjnych dla różnych odbiorców  

w celu zwiększenia świadomości zagrożenia powodziowego i zachowania ludności w jego 

obliczu.  

Powinna wzrosnąć świadomość społeczna w odniesieniu do bezpośrednich skutków 

zagrożeń przybrzeżnych i długoterminowych kwestii zrównoważonego rozwoju. 

Alternatywnie, strategia ograniczonej ochrony powinna być brana pod uwagę łącznie z 

działaniami inżynieryjnymi, towarzyszącymi mu zakresem niestrukturalnych środków 

użytkowania gruntów i infrastruktury. Należy także poprawić planowanie przestrzenne i 

dostosowanie budynków do krótkoterminowej powodzi. Priorytetem powinno być wczesne 

ostrzeganie ludności na obszarach zagrożonych. Dialog społeczny powinien umożliwić 

ludziom uświadomienie sobie nieuchronności przyszłych zmian klimatu. Zaleca się 

opracowanie programów edukacyjnych dla różnych odbiorców w celu zwiększenia 

świadomości zagrożenia powodziowego i zachowania ludności w jego obliczu. 

Inną negatywną konsekwencją zmian klimatycznych jest wzrost narażenia klifów na 

powierzchniowe ruchy masowe. Wzrost poziomu morza jest jednym z czynników 

przyspieszających ich recesję, jednak główną przyczyną przyszłego zmniejszenia się 

odporności klifów na zniszczenie jest przewidywana zmiana reżimu opadów 

atmosferycznych. Długie okresy suszy będą przerywane krótkimi okresami intensywnych 

opadów, przy stosunkowo niewielkiej zmianie ogólnej ilości opadów w skali roku. 

Zmienne warunki klimatyczne i środowiskowe wymuszają konieczność zmiany 

zasad i sposobów przeciwdziałania erozji morskiej, związanych z częściową rezygnacją z 

tradycyjnego podejścia, nie przynoszących spodziewanej, trwałej poprawy stanu brzegu. 

Przyjmując nadrzędność wpływu czynników naturalnych na tereny nadmorskie, o 

dużych wartościach społecznych, zainwestowanych gospodarczo i posiadających znaczące 

walory przyrodnicze, zalecana jest metoda stopniowej adaptacji do zmiennych warunków, 

uwzględniając wariant stopniowego odstąpienia oraz tylko lokalną ochronę najważniejszych 

gospodarczo i społecznie rejonów a nie ochronę „za wszelką cenę”.  

Podobnie jak większość krajów Polska nie posiada norm prawnych dotyczących 

poziomu odporności brzegów i zabezpieczeń zaplecza przed powodzią morską w następstwie 

erozji. Brak norm bezpieczeństwa dla aktywnej części pasa technicznego i brak zasad 

korzystania z pasa nadbrzeżnego utrudnia racjonalną ochronę oraz planowanie 

i projektowanie działań służących kompleksowej ochronie brzegów morskich.  

Przy prognozowanym wzroście poziomu morza (WPM) i  wzroście aktywności 

hydrologicznej (WAH) odcinki brzegu charakteryzujące się dziś słabą odpornością trzeba 
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będzie objąć odbudową do poziomu Tp = 100 lub ustabilizować położenie linii brzegowej 

zgodnie z okresem, w którym odporność brzegów określał poziom Tp = 100, jeśli nie będzie 

przeciwskazań wynikających z ochrony środowiska. Istotnym problemem jest 

rozstrzygnięcie, czy będą i czy mierzeje powinny być chronione i w jakim zakresie. Przy 

WPM = 0,6–1,0 m/100 lat możliwe jest przerywanie mierzei niektórych jezior. Traktując 

procesy przemieszczania się wydm nadbrzeżnych na teren nizin, jako nieuchronny proces w 

warunkach transgresji, w programie ochrony brzegów do 2050 r. odstąpiono od intensywnej 

ochrony brzegów mierzei na całej ich długości. Przyjęto koncepcję ochrony polderowej 

obszarów niskich między-jeziorowych nizin nadbrzeżnych i obszarów przyległych do jezior 

(Dubrawski i Zawadzka 2006). 

Stopień bezpieczeństwa profili strefy brzegowej lub alternatywnie, stopień ryzyka 

awarii brzegowej zależy od wielu czynników odmorskich, jak również od czynników 

odlądowych. W rozpatrywanym okresie strefa brzegowa będzie podlegać silnej erozji 

wywołanej wzrostem poziomu morza i aktywności hydrodynamicznej. Dzisiejsza odporność 

strefy brzegowej będzie się stopniowo zmniejszać, co w perspektywie 50 lat spowoduje 

zmiany stopnia bezpieczeństwa wzdłuż całej linii brzegowej. Dlatego formułując obecne 

normy bezpieczeństwa strefy brzegowej należy się kierować prognozowanymi zmianami 

klimatycznymi powodującymi postępujące zmiany brzegowe. 

 

Katalog działań niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa strefy brzegowej 

 

1. Wprowadzenie granicy bezpiecznego inwestowania do Ustawy o ochronie brzegów do 

2023 roku, określającej strefy bez możliwości prowadzania dalszej zabudowy, w tym 

zakazu rozwoju kompleksów mieszkalnych na nizinach nadbrzeżnych.  

2. Przestrzeganie granicy bezpiecznego inwestowania w planach zabudowy obszarów 

nadbrzeżnych, z uwzględnieniem konfiguracji terenu i prognoz zmian brzegu i 

wzrostu poziomu morza. Inwestowanie na obszarze Niziny Karwieńskiej jest 

przykładem lekceważenia wszelkich uwarunkowań przyrodniczych. 

3. Wprowadzenie strefy buforowej ograniczającej rozwój w planach zagospodarowania 

gmin nadmorskich. Stopniowy rozwój drugiej linii ochrony, w celu uzyskania strefy 

buforowej w warunkach ekstremalnych sztormów i wzrostu poziomu morza 

oddziałujących na niziny nadbrzeżne.  

4. Stopniowe odstępowanie od ochrony brzegów klifowych, stanowiących źródło 

osadów dla transportu wzdłuż brzegowego. 
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5. Zakaz dalszego rozwoju budownictwa blisko krawędzi klifu, w strefie przekraczającej 

od strony odmorskiej granicę bezpiecznego inwestowania. 

6. Stosowanie sztucznego zasilania brzegów w celu uzupełnienia bilansu osadów strefy 

brzegu i przybrzeża. 

7.  Formowanie sztucznych wydm odpowiadających parametrom sztormu stuletniego a 

lokalnie dwustuletniego, tworzących wały ochronne dla niskich terenów nizin 

nadbrzeżnych.  

8. Tworzenie zasobników materiału do sztucznego zasilania w celu wykorzystania ich w 

sytuacjach awaryjnych. 

9. Pełne wykorzystanie urobku pogłębiarskiego, równolegle ze stosowaniem osadów ze 

złóż podmorskich oraz tworzenie zasobników osadów na brzegu i w przybrzeżu na 

sytuacje katastrofalne, w wyniku przerwania pojedynczego wału wydmowego. 

Wprowadzanie ochrony polderowej obiektów ważnych gospodarczo.  

10. Rozwój i podwyższanie wałów ochronnych  i przed-wali wzdłuż brzegów zalewów. 

11.  Konserwacja i podwyższanie obwałowań w dolinach rzek przepływających przez 

niziny nadbrzeżne i stopniowy rozwój obwałowań ujściowych odcinków rzek 

Przymorza. 

12.  Wprowadzanie metod ochrony brzegów, powodujących wygaszanie falowania w 

strefie przybrzeżnej, takich jak progi podwodne z kamienia naturalnego lub sztuczne 

rafy, połączone ze sztucznym zasilaniem.  

13.  Podwyższanie rzędnej dróg i torów kolejowych na obszarach zagrożonych powodzią 

sztormową, w celu utrzymania ciągłości komunikacyjnej, w warunkach, gdy systemy 

ochrony brzegów nie będą spełniać wymogu zabezpieczenia terenów nadmorskich. 

 

Słabo umotywowane decyzje o ochronie brzegu pociągają za sobą negatywne procesy 

środowiskowe oraz ubożenie walorów naturalnych w tym zanik plaż, ze szkodą dla 

środowiska i walorów naturalnych brzegów morskich południowego Bałtyku. 

Pomimo rozwoju wielu gałęzi wiedzy, związanych z zagadnieniami dynamiki 

brzegów morskich, szereg działań, prowadzonych w tej bardzo dynamicznej strefie, jest 

wykonywanych z pominięciem podstawowych zasad ZZOP i rekomendacji HELCOM i 

opracowaniem OOŚ. 

Przestawione powyżej analizy i wnioski, odniesione do SPA do roku 2020 w zakresie 

kierunku działań 1.2. wskazują, że realizowane są działania priorytetowe  1.2.1 i 1.2.2, 

pomimo pewnych rozbieżności w ich ocenie przez różne grupy naukowców. Uwzględniany 
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jest wzrost poziomu morza i zagrożenia powodziowe w strefie nadmorskiej, z których wynika 

jednak konieczność zmiany podejścia do metod ochrony brzegów i filozofii w 

zagospodarowaniu obszarów przybrzeżnych, ponieważ część działań ochrony brzegów 

pozostaje w sprzeczności z zasadami ochrony środowiska.  

Aby sprostać prognozowanym zmianom klimatycznym, skutkującym nasileniem 

erozji i zagrożeń powodziowych należy wprowadzić regulacje prawne porządkujące 

zarządzanie przestrzenią w obszarach nadmorskich, dla dobra jej obecnych i przyszłych 

użytkowników. 

Wpływ zmian klimatu na wrażliwe sektory (rolnictwo, turystyka, osadnictwo) 

W aspekcie potrzeb produkcji roślinnej najważniejsze są zmiany charakterystyk 

dwóch podstawowych elementów klimatu tj. temperatury i opadów. Wykonane prognozy 

pokazują, że na skutek zwiększania się temperatury wydłuża się okres wegetacyjny.  

W okresie 2001 – 2010 okres wegetacyjny na wybrzeżu trwał od 220 do 237 dni, natomiast w 

dekadach następujących po roku 2020 ma trwać znacznie dłużej. Różnica długości okresu 

wegetacyjnego w odniesieniu do okresu 1971-2000 wynosi od 19 do 22 dni (wzrost).  

W związku z tym nastąpi przesunięcie zabiegów agrotechnicznych oraz zmiana 

produktywności upraw. W wyniku ww. zmian poprawią się warunki dla roślin ciepłolubnych 

takich jak kukurydza, słonecznik, soja, winorośle czy pszenica, dzięki czemu jakość plonów 

będzie lepsza od obecnie otrzymywanych. Rozpoczynający się wcześniej okres wegetacji 

zwiększy jednak zagrożenie upraw ze względu na występowanie późnych, wiosennych 

przymrozków. Jednocześnie wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się zagrożenie ze strony 

szkodników roślin uprawnych, które podobnie jak rośliny zareagują przyspieszeniem rozwoju 

i będą stanowić większe zagrożenie dla upraw.  

Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości i 

intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. 

Z obliczeń prognostycznych wartości niedoborów wody w glebie dla wybranych roślin 

wynika, że następuje ciągły proces przesuszania się gleby i zwiększania zagrożenia suszą. 

Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej, zarówno 

poprzez niszczenie plonów, jak i podtapianie terenów uprawowych. Przewidywany wzrost 

częstości występowania intensywnych opadów w okresie letnim wymaga podejmowania 

działań inwestycyjnych związanych z melioracją i odwadnianiem tych terenów. 

W zakresie produkcji zwierzęcej zmiany klimatyczne, a tym samym zwiększenie 

zmienności plonowania upraw i pastwisk może wywołać braki pasz w gospodarstwach i 
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wzrost cen. Wzrost liczby dni bardzo upalnych będzie zwiększać ryzyko wystąpienia stresu 

cieplnego u zwierząt, co może spowodować zmniejszenie produktywności stad. Zmiana 

warunków termicznych w okresie wegetacyjnym jak i w warunkach zimy może doprowadzić 

do zwiększenia częstości występowania dotychczas mniej znaczących jednostek 

chorobotwórczych, wpływających na zdrowie zwierząt gospodarskich. 

Działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie  

Według Sadowskiego (2013) w celu utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie 

konieczne będzie dostosowanie rolnictwa do spodziewanych zmian w agroklimacie polskiego 

wybrzeża jak i Polski.  

W produkcji roślinnej w celu efektywnego wykorzystania ocieplania klimatu powinny 

być przedsięwzięte następujące działania: 

a) zmniejszenie areału upraw tych roślin (odmian), które ze względu na częstsze susze 

zmniejszą produktywność; 

b) wprowadzenie do uprawy odmian roślin lepiej przystosowanych do zmieniających się 

warunków termicznych; 

c) prowadzenie regionizacji upraw w zależności od zasobów klimatyczno-glebowych; 

d) wspieranie prac hodowlanych mających na celu opracowanie odmian roślin uprawnych o 

różnych wymaganiach środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania 

roślin uprawnych do zmieniających się warunków klimatycznych. 

Na podstawie oceny dotychczasowego wpływu zmian klimatu na produkcję zwierzęcą 

niezbędne jest wprowadzenie szeregu działań adaptacyjnych w zakresie utrzymania i 

żywienia oraz samego stanu wiedzy i jego upowszechnienia. Działania w tym zakresie 

powinny dotyczyć: 

a) budowy infrastruktury monitoringu oddziaływania klimatu na produkcję zwierzęcą, oceny 

wrażliwości zwierząt na zmiany i skuteczności podejmowanych działań adaptacyjnych; 

b) wspierania rozwiązań technicznych budynków oraz budowli dla zwierząt zapewniającej 

ochronę przed stresem termicznym; 

c) wspierania technologii i rozwiązań racjonalizujących użytkowanie wody technologicznej 

oraz zabezpieczających zapotrzebowanie wody pitnej dla zwierząt; 

d) doradztwa technologicznego uwzględniającego aspekty dostosowania produkcji zwierzęcej 

do warunków większego ryzyka klimatycznego; 

e) wspierania prac badawczych i programów hodowlanych w celu selekcji zwierząt na 

większą odporność na stres termiczny wysokiej temperatury. 
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Działania te muszą być wspierane przez szeroki wachlarz badań podstawowych i 

rozwojowych oraz rozwój świadomości społecznej rolników w zakresie zmiany klimatu, ich 

skutków i przeciwdziałania im.  

Podstawowe badania związane z adaptacją rolnictwa prowadzone są w licznych 

ośrodkach naukowych zajmujących się naukami rolniczymi. Szczególny dorobek w zakresie 

zmian plonów roślin uprawnych ma Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, 

SGGW, IOŚ-PIB, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (Poznań). Badania 

specjalistyczne w zakresie adaptacji prowadzone są m.in. w Instytucie Ochrony Roślin w 

zakresie rozprzestrzeniania się szkodników i chorób roślin, a w zakresie trwałych użytków 

zielonych w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczych i in (Sadowski, 2013).  

Działania adaptacyjne do zmian klimatu w turystyce i w osadnictwie 

Według Sadowskiego (2013) adaptacja sektora turystyki do prognozowanych zmian 

klimatu powinna być przede wszystkim oparta na jakości oferty turystycznej, wymagać więc 

będzie zarówno działań o charakterze organizacyjno-administracyjnym, jak i podjęcia wielu 

przedsięwzięć inwestycyjnych. Można tu wyróżnić dwa generalne kierunki działań: 

a) podnoszenie jakości oferty i usług turystycznych; 

b) rozszerzanie oferty turystycznej w oparciu o zasoby dotychczas nie wykorzystane, ze 

szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji w regionach wrażliwych. 

Niemniej jednak uwzględniając fakt, że największe ryzyko, zarówno w sektorze 

turystyki jak i osadnictwa, związane jest z występowaniem ekstremalnych zjawisk 

pogodowych oraz ich skutkami, podstawowym działaniem adaptacyjnym jest utworzenie i 

wzmocnienie monitoringu zjawisk klimatycznych, a także stworzenie systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach. Kwestie adaptacji miast w tym zakresie związane są z 

odpowiednimi działaniami na poziomie planowania przestrzennego. 

Ponadto, konieczne są działania zmierzające do rozwoju alternatywnych form 

turystyki jak ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka, turystyka zdrowotna, turystyka 

motywacyjna oraz stworzenie spójnej strategii turystycznej dla wybrzeża Bałtyku.  

Turystyka związana jest z innymi sektorami gospodarki, również podatnymi na 

zmiany klimatu, takimi jak transport, ubezpieczenia, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo 

publiczne.  Problemami dotyczącymi wpływu zmian klimatu na sektor turystyki zajmuje się 

Instytut na rzecz Ekorozwoju. W sektorze służba zdrowia badania prowadzone są przez 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który koncentruje się na 

identyfikacji występowania chorób zależnych od klimatu i częstości ich występowania wraz z 
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tendencją zmian w czasie, a także nad wpływem miejskiej wyspy ciepła na zdrowie i  stresie 

termicznym (Sadowski, 2013).  

Problemy zmian klimatu i związanych z tym zmianami poziomu morza, falowania i 

zlodzenia w strefie brzegowej są przedmiotem analiz w IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, 

W Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku a także w Oddziale Państwowego 

Instytutu Geologicznego – PIB w Gdańsku. 

Nadzwyczajne zagrożenia: badania sprowadzają się do monitorowania takich zjawisk 

jak powodzie, susze, burze, huragany i analizy wyników. Jest to zadanie statutowe 

Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej w IMGW PIB. W zakresie suszy 

monitoring i badania prowadzi także IUNG-PIB. Monitoring jest także prowadzony przez 

inne służby w kraju m.in. urzędy morskie. 

W obszarze ochrony przeciwpowodziowej oraz ochronie wybrzeża badania 

realizowane są przez IMGW – PIB, w formie przygotowania map ryzyka zagrożenia 

powodziowego.  

Monitoring wdrażania i wskaźniki realizacji działań adaptacyjnych 

Monitoring zmian klimatu opiera się na wynikach pomiarów Państwowej Służby 

Hydrologiczno-Meteorologicznej w IMGW PIB oraz na regionalnych modelach 

klimatycznych.   

Przedmiotem monitoringu wpływu są lub powinny być: 

- w rolnictwie: skutki zmian klimatycznych i zjawisk ekstremalnych dla produkcji roślinnej i 

zwierzęcej, szczególnie w zaopatrzenie w wodę (susza), nadmierne nawodnienie, choroby i 

rozprzestrzenianie się szkodników;  

- turystyka i osadnictwo: zagrożenia zjawiskami klimatycznymi i pochodnymi groźnymi dla 

zdrowia (jakość wody i żywności w okresie fal upałów, liczba zawałów), wpływ zjawisk 

klimatycznych na infrastrukturę miejską zwłaszcza dużych miast (kanalizacja i systemy 

odwadniania budowli podziemnych, zanieczyszczenia powietrza i wody, zmiany wyspy 

ciepła), w strefie brzegowej: stan brzegów i strefy wód przybrzeżnych. sztormów i intruzji 

wód morskich.  

Konsekwencje zmian klimatycznych dla produktywności Bałtyku 

Konsekwencją wzrostu temperatury wody może być ekspansja organizmów 

tolerujących bytowanie w wodach o wyższej temperaturze. Inną konsekwencją może być 

zanikanie, a w skrajnych przypadkach wymieranie, organizmów odczuwających komfort 

termiczny w niższej temperaturze.  
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Produktywność fitoplanktonu, na podstawie symulacji z wykorzystaniem modelu, 

mimo redukcji zasobów soli biogenicznych, może wzrastać ze względu na prognozowany 

wzrost temperatury powietrza.  

Zmiany temperatury wody i zasolenia przy dnie, które podlegają zmianom w wyniku 

nieregularnych procesów naturalnych, wpływają znacznie na prognozę warunków 

korzystnych dla bytowania dorsza.  

Biorąc pod uwagę zmienność temperatury wody i zasolenia przy dnie, wywoływaną 

czynnikami naturalnymi, w pełni właściwa jest strategia przyjęta przez ICES i prowadzona 

przez IBSFC (International Baltic Sea Fishery Commission) – ustalania wysokości kwot 

połowowych na rok następny na podstawie szacowania zasobów w roku poprzednim. Polska 

prowadzi połowy dorsza w dwóch stadach bałtyckich: zachodnim i wschodnim. Historycznie 

oba stada były bardziej liczne niż obecnie. Kwoty połowowe na rok 2015 dla stada 

zachodniobałtyckiego i wschodniobałtyckiego wynoszą odpowiednio: 8 793 tony i 29 085 ton 

(ICES).   
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SŁOWNIK POJĘĆ 

Adaptacja - Inicjatywy i środki służące zmniejszeniu podatność naturalnych i ludzkich 

systemów na zaistniałe lub oczekiwane skutki zmian klimatu. Istnieją różne rodzaje adaptacji, 

np. wyprzedzająca i reaktywna, prywatna i publiczna czy autonomiczna i planowana. Do 

przykładów należą: wznoszenie zapór rzecznych lub wałów przybrzeżnych, zamiana bardziej 

wrażliwych roślin na bardziej odporne na zmiany temperatury itp. 

Anemometryczne warunki – warunki wietrzne opisane za pomocą prędkości i kierunku 

wiatru 

Anomalia– odchylenie od wartości typowej lub średniej. 

Ekstremalne zjawisko pogodowe - Zjawisko rzadko występujące na danym terenie i w danej 

porze roku. Pojęcie „rzadkie” jest szerokie lecz ekstremalne zjawisko pogodowe występuje 

zazwyczaj tak rzadko, że mieści się w przedziale wartości 10-ego lub 90-ego percentyla 

zaobserwowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa lub rzadziej. Termin ten określający 

pogodę ekstremalną w rozumieniu bezwzględnym może różnić się w zależności od miejsca 

występowania. Pojedyncze zjawiska ekstremalne nie mogą być w sposób prosty i bezpośredni 

przypisane antropogenicznej zmianie klimatu, ponieważ zawsze występuje określone 

prawdopodobieństwo, że analizowane zjawisko powstało w wyniku naturalnych procesów. 

Jeśli układ ekstremalnej pogody utrzymuje się przez pewien okres, np. porę roku, może być 

sklasyfikowany jako ekstremalne zjawisko klimatyczne, szczególnie jeżeli przekracza średnie 

lub sumaryczne wartości (np. susza lub ulewne deszcze w skali pory roku). 

Korzyści z adaptacji - uniknięte koszty związane ze szkodami lub odniesione korzyści z 

przyjęcia i wdrożenia działań adaptacyjnych. 

Koszty adaptacji - koszty planowania, przygotowywania, ułatwiania i wdrażania środków 

adaptacji, w tym koszty pośrednie. 

Model klimatyczny- numeryczna reprezentacja systemu klimatycznego oparta na fizycznych, 

chemicznych i biologicznych właściwościach jego składowych, ich interakcji i sprzężeń 

zwrotnych, obejmująca wszystkie lub wybrane jego znane cechy. System klimatyczny może 

być reprezentowany przez modele o różnym stopniu złożoności, tj. do każdej jego składowej 

bądź kombinacji składowych można zidentyfikować spektrum lub hierarchię modeli, 

różniących się takimi aspektami, jak np. liczba wymiarów przestrzennych, stopień 

reprezentowania wprost fizycznych, chemicznych lub biologicznych procesów, lub poziom 

zastosowanej parametryzacji empirycznej. Sprzężone Atmosferyczno-Oceaniczne Modele 

Ogólnej Cyrkulacji (Coupled Atmosphere-Ocean General Circulation Models, AOGCMs) 

umożliwiają przedstawienie systemu klimatycznego w postaci najbardziej kompleksowej jaka 

obecnie jest dostępna. Modele klimatyczne są wykorzystywane jako narzędzie badawcze do 

obserwacji i symulacji klimatu oraz do celów operacyjnych, obejmujących miesięczne, 

sezonowe oraz roczne przewidywania klimatu. 

Norma klimatyczna - średnia wartość danego elementu klimatu z okresu przynajmniej 30 

letniego. Wg WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) okres standardowy (normalny) 

obejmuje lata 1961 - 1990, obecnie stosowany jest także okres 1971 - 2000. 

Pluwialne warunki – warunki opisujące zmiany charakterystyk opadu atmosferycznego 

Scenariusz - Prawdopodobny, często uproszczony opis przyszłości, oparty na wewnętrznie 

spójnym zestawie założeń odnośnie sił sprawczych i kluczowych związków. Scenariusze 

mogą wynikać z projekcji, często jednak bazują na dodatkowych informacjach z innych 

źródeł, niekiedy towarzyszy im fabuła narracyjna. 

Scenariusze emisyjne SRES są scenariuszami opracowanymi przez Nakičenoviča i Swarta 

(2000) i są wykorzystywane między innymi jako baza dla projekcji zmian klimatycznych w 
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Czwartym Raporcie Oceniającym IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu). Są 

one pogrupowane w cztery grupy/rodziny (A1, A2, B1, oraz B2), które opisują alternatywne 

globalne ścieżki rozwoju obejmując szeroki wachlarz wskaźników demograficznych, 

technologicznych i wynikających stąd emisji gazów cieplarnianych. Nie obejmują one 

dodatkowych działań „proklimatycznych”, poza obecnie wdrożonymi. Scenariusze emisji są 

szeroko wykorzystywane w ocenie przyszłych zmian klimatu oraz ich wpływu. 

SRES A1 Zakłada świat gwałtownego wzrostu ekonomicznego co powiązane jest ze 

wzrostem populacji z maksimum na połowę 21 wieku oraz szybkim wprowadzaniem nowych 

bardziej wydajnych technologii. Scenariusz A1 jest podzielony na trzy podgrupy opisujące 

alternatywne kierunku zmian technologicznych (A1FI –intensywne wykorzystanie paliw 

kopalnych, A1T – zmniejszenie wykorzystania tychże źródeł oraz A1B – zrównoważone 

wykorzystanie źródeł energii)  

SRES B1 Konwergentny świat z taką sama dynamiką wzrostu populacji jak w A1, jednakże z 

szybszymi zmianami struktur ekonomicznych nastawionymi na dominację usług i technologii 

informacyjnych W scenariuszu B2 zakłada się średni wzrost wielkości populacji i średni 

wzrost ekonomiczny, z naciskiem na lokalne rozwiązania prowadzące do rozwoju trwałego i 

zrównoważonego w aspektach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Scenariusz A2 

przedstawia bardzo niejednorodny świat, z wysokim wzrostem populacji, wolnym wzrostem i 

rozwojem ekonomicznym i gospodarczym oraz wolnymi zmianami technologicznymi. 

Skale przestrzenne i czasowe - klimat może ulegać zmianom w odniesieniu do różnych skal 

przestrzennych i czasowych. Skale przestrzenne wahają się od lokalnych (poniżej 100 tys. 

km
2
) poprzez regionalne (od 100 tys. do 10 mln km

2
) do kontynentalnych (od 10 do 100 mln 

km
2
). Skale czasowe wahają się od sezonowych do geologicznych (aż po setki milionów lat). 

Skutki wpływu zmian klimatu - wpływ zmian klimatu na systemy ludzkie i naturalne. W 

zależności od tego czy uwzględnia się proces adaptacji, rozróżnia się potencjalne i inne skutki 

wpływu zmiany klimatu: a) skutki potencjalne: dotyczą przewidywanej zmiany klimatu, nie 

obejmują adaptacji, b) skutki inne: uwzględniające również adaptację. 

Susza - w ogólnym znaczeniu susza jest „przedłużającym się brakiem lub wyraźnym 

niedoborem opadów”, „niedoborem objawiającym się deficytem wody dla niektórych 

działalności lub grup”, lub „okresem szczególnie suchej pogody pozbawionej opadów, 

powodującej poważne zachwianie równowagi hydrologicznej” (Heim, 2002). Susza rolnicza – 

odnosi się do deficytu wilgoci na głębokości około 1 metra gleby (strefa korzeniowa), 

przyczyniającego się do spadku wydajności upraw, susza meteorologiczna – to głównie 

dłuższy niedobór opadów, susza hydrologiczna zaś jest związana z niższym niż zazwyczaj 

poziomem przepływu cieków wodnych, poziomem jezior i wód podziemnych.  

Średni poziom morza- Średni poziom morza jest zazwyczaj definiowany jako średni 

względny poziom morza w okresie, takim jak miesiąc lub rok, wystarczająco długim, aby 

uśrednić zdarzenia krótkotrwałe, przejściowe takie jak fale lub pływy. Względny poziom 

morza jest mierzony przez pływomierz z uwzględnieniem terenu, na którym się on znajduje.  

Zmiana poziomu morza/podniesienie poziomu morza Poziom morza może ulec zmianie, 

zarówno globalnie jak i lokalnie, wskutek (i) zmian kształtu basenu oceanicznego, (ii) zmian 

całkowitej masy wody, oraz (iii) zmian gęstości wody. Poszczególne czynniki prowadzące do 

podniesienia się poziomu mórz spowodowanego globalnym ociepleniem obejmują: przyrost 

masy wód spowodowany topnieniem śniegów i lodów oraz zmianą gęstości wód 

spowodowaną ich ocieplaniem i zmianami zasolenia. O względnym podniesieniu poziomu 

morza mówimy lokalnie w przypadku podniesienia się poziomu oceanu względem lądu, 

czego przyczyną może być podniesienie oceanu i/lub zapadanie się lądu.  

Zmiany klimatu Przez zmiany klimatu rozumie się zmianę wartości średnich i/lub 

zmienności jego elementów, utrzymujące się przez dłuższy okres, najczęściej dziesięciolecia 

lub dłużej. Zmiany klimatu mogą być następstwem zarówno naturalnych procesów 
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wewnętrznych, jak i wymuszenia zewnętrznego lub trwałych zmian antropogenicznych w 

składzie atmosfery, lub w użytkowaniu gruntów. Warto zauważyć, że Ramowa konwencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) w swoim artykule 1 definiuje 

zmianę klimatu jako: „zmianę w klimacie spowodowaną pośrednio lub bezpośrednio 

działalnością człowieka, która zmienia skład atmosfery ziemskiej i która jest odróżniana od 

naturalnej zmienności klimatu obserwowanej w porównywalnych okresach”. Konwencja 

rozróżnia więc zmiany klimatu spowodowane działaniami człowieka zmieniającymi skład 

atmosfery od zmian klimatu wskutek czynników naturalnych.  
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Wstęp 

Problem ochrony brzegów morskich związany z narastającym zagrożeniami na 

brzegach południowego Bałtyku istnieje już od końca XIX wieku. Największe nakłady na tę 

działalność były ponoszone w latach 80.  

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju strefy przybrzeżnej, w myśl zasad Agendy 21, 

możliwe jest poprzez prowadzenie prawidłowej polityki wykorzystania ziemi, wód i działek 

budowlanych, opracowanie planów ZZOP, podjęcie wyprzedzających ocen dotyczących 

oddziaływania na środowisko i włączenie najnowszych wyników badań naukowych do 

procesu decyzyjnego, adaptację infrastruktury do zmieniających się warunków 

przyrodniczych oraz promowanie technologii zgodnych z ochroną środowiska  

i zrównoważonego rozwoju. Z kolei z Rekomendacji HELCOM (16/3) wynika uznanie zmian 

brzegowych za procesy naturalne, podlegające ochronie oraz zalecenie, aby środki ochrony 

brzegów nie były stosowane na terenach niezamieszkałych. 

Pomimo bieżących obserwacji i sygnałów o zagrożeniach, w polskim prawodawstwie 

nadal brakuje ustawy z zakresu bezpiecznego inwestowania w obszarze brzegu i na nizinach 

nadbrzeżnych, klifach i zapleczu wydm. Stwarza to lukę dla podejmowania decyzji, których 

koszty ponoszone są przez całe społeczeństwo. Wdrażanie projektów budowli i systemów 

ochrony hydrotechnicznej brzegów wykazało, że wywołują one szereg połączonych efektów 

w strefie brzegowej tj. na brzegu i w przybrzeżu, w tym także negatywnych. Na terenach, 

gdzie nie ma osadnictwa i jest to możliwe, niskie obszary przybrzeżnych terenów 

podmokłych należy przywrócić do stanu pierwotnego, poprzez zlikwidowanie grobli lub 

przeniesienie ich w głąb lądu. 

Obserwowana różnorodność, zasięg i trwałość zmian w rzeźbie nie pozwala na 

traktowanie z pełnym zaufaniem większości ze stosowanych metod twardej ochrony brzegów. 

Literatura światowa i krajowa dostarcza szeregu danych, wskazujących na negatywny wpływ 

opasek i ostróg, zaburzających procesy morfodynamiczne i litodynamiczne.  

Zasady ZZOP i ochrony środowiska są często pomijane, poprzez brak sporządzania 

Raportów OOŚ. Szeroko natomiast jest wykorzystywany fakt wdrażania przez administrację 

morską Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu wieloletniego "Programu ochrony 

brzegów morskich" (Dz. U. Nr 67, poz. 621), pod którego „szyldem” realizowane są projekty 

nie zawsze uzasadnione, ani nie umotywowane bezwzględną koniecznością. Pomijany jest  

w nich szeroki kontekst zachodzących procesów morfodynamicznych i litodynamicznych  

w obrębie systemu brzegowego na rzecz doraźnych, tzw. awaryjnych działań. W ten sposób 



 

 

rozszerzane są obszary zabudowywane hydrotechnicznie, które zmniejszają przestrzeń 

naturalnej wymiany osadów na brzegu i w przybrzeżu. 

Procesy brzegowe południowego Bałtyku powodują obecnie jedynie częściową 

odbudowę plaż po znaczących sztormach. Utworzenie strefy twardej ochrony wywołuje silne 

odbicia od umocnienia, powodując rozwój wklęsłego profilu przybrzeża, uniemożliwiającego 

odtwarzanie plaż, co niweczy ich rekreacyjny charakter na umocnionych odcinkach brzegów 

wydmowych i klifowych. 

Działania w zakresie ochrony brzegów 

W Programie ochrony do 2023 przyjęto ochronę brzegów morskich na długości 

211,4 km, tj. na 42% całkowitej ich długości. Z oszacowania poziomu bezpieczeństwa brzegu 

(Opracowanie Załącznik, tab. 1) wynika natomiast, że aby zapewnić odporność brzegu na 

sztorm 100-letni (Tp = 100), należy chronić 238,4 km brzegu, tj. 48% całkowitej długości. 

Wyniki te są bardzo zbliżone, co potwierdza przyjęte założenia programu ochrony brzegów. 

Przykładem nieprawidłowo podjętych działań ochrony brzegu jest rejon Ostrowa. 

Wybudowanie opaski gabionowej nie tylko bezpowrotnie zniszczyło niepowtarzalne walory 

przyrodnicze rejonu na zachód od klifu w Jastrzębiej Górze, ale pozbawiło ten rejon 

naturalnie rozwijających się plaż. W rezultacie wybudowania opaski w Ostrowie, na sezon 

letni trzeba odtwarzać plażę, która istniała wcześniej, przy zachodzącym procesie niszczenia 

wydm. W tym przypadku poprzez sztuczne zasilanie jest chroniona budowla hydrotechniczna, 

która miała chronić brzeg.  

Ocena efektów sztucznego zasilania na przykładzie Półwyspu Helskiego 

Odcinki brzegu Półwyspu Helskiego, które w ostatnim stuleciu znajdowały się  

w obrębie utrwalonych zatok erozyjnych, zostały objęte sztucznym zasilaniem w strefie 

wydmowo–plażowej. Ze względu na awaryjny charakter działań ochronnych i możliwości 

techniczne, w pierwszych latach stosowano dostępny materiał zasilający, który tylko w części 

był dopasowany do materiału macierzystego, dopracowując metody w kolejnych latach.  

Zasilanie Półwyspu Helskiego spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa brzegu  

i przyległych terenów na zapleczu, w wyniku odtworzenia zniszczonych wydm i poprawy 

bilansu osadów w strefie przybrzeżnej.  

Zasięg spiętrzeń sztormowych przy poziomie ≥ 570 cm powodował zalewanie około 

1/3 szerokości zasilanej plaży. Gdyby plaże nie były poszerzane, zasięg przekraczałby 1/2 ich 

szerokości. Przy wyższych poziomach następowałoby całkowite zalanie plaż i przelewy 

spiętrzeń sztormowych. Dostarczony w dużych ilościach materiał zasilający brzegi stanowi 



 

 

zapas na abrazję w warunkach sztormowych. Energia hydrodynamiczna rozładowuje się na 

sztucznie uformowanych plażach i barierach piaszczystych, które zostały wcześniej 

zniszczone.  

Koszty ochrony w latach 2004-2012 

Budowle twarde wykonane w latach 2004-2012 miały zróżnicowane koszty  

w zależności od zastosowanej technologii. Głównie stosowano opaski narzutowe z kamienia 

lub gwiazdobloków.  

Środki na ochronę brzegu wydatkowane w latach 2007-2012 były poniżej kwot 

zaplanowanych w ustawie na jej finansowanie (Opracowanie Załącznik). W ramach projektu 

PO I i Ś (kwota przeznaczona na inwestycje wynosi 680 000 000 zł) planuje się ochronę 

brzegów w postaci wybudowania opasek i ostróg brzegowych, progów podwodnych, refulacji 

oraz rafy podwodne (A. Wypych-Namiotko, 6 czerwca 2012 r.).  

Analiza dokumentów powstałych po 10 latach funkcjonowania Ustawy  

o ochronie brzegów morskich.  

Zjawiska takie jak abrazja i akumulacja są naturalne dla środowiska morskiego, 

których nie należy traktować jako niebezpieczne. Zjawiska naturalne powinny być objęte 

ochroną, lecz nie poprzez ochronę techniczną brzegów morskich. Znacznym mankamentem 

Programu ochrony brzegów jest całkowite pominięcie problemu niewłaściwego 

zagospodarowania strefy brzegowej. Infrastruktura techniczna stosowana jest często  

w sprzeczności z obowiązującymi zasadami ochrony przyrody. Celowe byłoby 

ukierunkowanie technicznej ochrony brzegów w powiązaniu z prawidłowym 

zagospodarowaniem w pasie nadbrzeżnym, bez zagrożenia walorów przyrodniczych. 

Znaczącym problemem jest zabudowa w pasie technicznym, prowadzona często nielegalnie, 

powodująca następowe działania ochronne.  

Decyzje o ochronie brzegów powinny zawierać uwarunkowania morfodynamiki, 

ekologiczne i analizę ekonomiczną. Przykładem braku uwzględnienia powyższych elementów 

jest umocnienie klifu w Jastrzębiej Górze, które zmieniło krajobraz i ograniczyło korzystanie 

z naturalnej plaży.  

Założenia coraz bardziej rozszerzanej ochrony hydrotechnicznej nie są zgodne  

z istniejącymi zapisami o obszarach chronionych i celami ochrony środowiska na różnych 

poziomach. Rozszerzanie ochrony jest również sprzeczne z zasadą zachowania naturalnych 

warunków i morfologii brzegu oraz procesów dynamicznych zachodzących w jego obrębie 

(Zalecenia HELCOM). Odcinki brzegu znajdujące się poza obszarami zabudowanymi 



 

 

zgodnie z Zaleceniem HELCOM 16/3 powinny zachować dynamiczny charakter procesów 

naturalnych. Celem ochrony brzegu nie powinna być jego całkowita zabudowa, lecz ochrona 

infrastruktury i walorów różnego typu, tam gdzie jest to bezwzględnie konieczne. Nowe 

lokalizacje ochrony brzegu powinny zdecydowanie wynikać z uaktualnianej analizy wyników 

monitoringu.  

Zakres prac dla wyznaczenia nowych zagrożonych odcinków, które będą wymagać 

ochrony w XXI wieku powinien być opracowany w oparciu o analizę uzyskiwanych 

sukcesywnie wyników monitoringu. Jest to wstępny warunek umożliwiający przedstawienie 

uzasadnionych propozycji do zweryfikowania Projektu ustawy o zmianie ustawy  

o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2004-2023. 

Sugestie dotyczące wprowadzenia stref buforowych i granicy bezpiecznego 

inwestowania w obszarach nadbrzeżnych 

Przepisy z zakresu strefy buforowej (setback) dla strefy przybrzeżnej mówią, że 

zabroniony jest rozwój obiektów w strefie chronionej, przylegającej do brzegu i definiuje 

wyznaczenie nakazanej odległości od struktur brzegowych takich jak m.in. linia stałej 

wegetacji. 

Rozwój setback ma wiele funkcji. W świetle wykładni HELCOM wprowadza się 

strefę buforową między infrastrukturą brzegową a strefą brzegową, która rozszerza się lub 

zmniejsza w naturalny sposób, bez udziału umocnień brzegowych w tym opasek (seawalls)  

i innych struktur, które mogą narażać na niebezpieczeństwo cały system brzegowy. 

Wprowadzenie zasady setback redukuje zagrożenie beachfront podczas wysokich zdarzeń 

falowych i prowadzi do polepszenia estetyki i dostępu wzdłuż plaż. Odległość setback na 

świecie jest bardzo zróżnicowana.  

Spośród krajów europejskich tylko 4 formalnie określiły swoją definicję brzegu. 

Polska nie posiada takiej definicji, jednak została wyznaczona granica setback: 100-200 m 

obszaru w głąb lądu, a na niektórych odcinkach 1000 m, a pewne ograniczenia stosowane są  

w 2-5 km. Przegląd położenia istniejących obiektów wskazuje jednak, że granica ta jest 

respektowana tylko w teorii. W świetle narastających zagrożeń należy przeprowadzić 

kontrolę położenia obiektów, w celu ustalenia ich przyszłego zagrożenia.  

Zarówno trwałe jak i miękkie metody stabilizacji brzegu będą wymagać 

powtarzalnych wydatków. Obliczenie kosztów bieżącego utrzymania wskazuje, że ochrona  

i utrzymanie lokalizacji obiektu jest bardziej kosztowne od jego relokacji. Relokacja, jako 

sposób podejścia do ochrony infrastruktury, nie był nigdy konstruktywnie rozważany na 



 

 

zagrożonych brzegach w Polsce. W tej sytuacji postępuje dalsza zabudowa brzegów, 

ograniczająca naturalną wymianę osadów i wymuszająca kolejne działania ochronne. 

Granica bezpiecznego inwestowania (gospodarowania) 

Rezerwę na cofanie się brzegu (recesję) przyjmuje się na podstawie analizy aktualnego 

profilu brzegu na odcinkach zabudowanych (zagospodarowanych) lub niezabudowanych. Na 

brzegach z wysokim zapleczem istnieje niebezpieczeństwo erozji, a na brzegach z niskim 

zapleczem niebezpieczeństwo erozji i powodzi. Na brzegach południowego Bałtyku zdarzają 

się kombinacje poszczególnych typów wybrzeża, np. brzeg mierzei z wąską i niską wydmą 

lub wysoką i szeroką wydmą (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006). 

Rezerwa na cofanie się brzegu wynika z kształtu profilu brzegu, jego zabudowy oraz 

rodzaju i wielkości zagrożeń. Na brzegach wysokich niezabudowanych, gdzie brak zagrożeń 

wartości materialnych, dopuszczalny zasięg cofania się brzegu jest praktycznie 

nieograniczony. 

Na brzegach zagospodarowanych, w tym klifowych, istnieje potrzeba większej 

świadomości zjawisk geodynamicznych. Dopuszczalnym limitem brzegów wydmowych jest 

taki fragment wydmy na obszarze zagrożonym, który nie będzie zniszczony w wyniku 

oddziaływania sztormu o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 100 lat. Granice 

czasowe cofania się brzegu można ocenić na podstawie ogólnej kubatury wydmy  

i przewidywanego tempa erozji. Podstawą przyszłych ustaleń powinno być położenie linii 

brzegowej i podstawy wydmy, uśrednione dla poszczególnych odcinków i jednostek 

litodynamicznych. 

Wyznaczenie granic bezpiecznego inwestowania (gospodarowania) 

Na brzegach wysokich, niezabudowanych (klif, szeroka wydma) z wysokim 

zapleczem, z rezerwą osadów, granicę zagospodarowywania terenów wyznacza status prawny 

walorów przyrodniczych. Obecnie brak przepisów prawnych i metod określania odległości od 

brzegu dla budowy różnego typu obiektów, takich jak: domki letniskowe, hotele, autostrady. 

Na zabudowanym brzegu wielkości erozji i rezerwy osadów wyznaczają granice jego 

bezpiecznego zagospodarowywania. Jeżeli na brzegu znajdują się obszary zurbanizowane  

i trwałe systemy ochronne, wówczas zasięg zagospodarowywania terenu powinien 

obejmować jedynie obszary zapewniające bezpieczeństwo dla okresu 50–100 lat. 

Nie powinno się dopuszczać nowej zabudowy na brzegach mierzei. Nie dotyczy to 

tych odcinków brzegu, dla których przewidywane jest całkowite utrzymanie naturalnej lub 

sztucznej linii brzegowej.  



 

 

Elementem podstawowym dla wyznaczenia granicy bezpiecznego gospodarowania 

jest określenie linii naturalnej (granicy) zmienności brzegu, łącznie z prognozą dla 

konkretnego okresu i tempa WPM (wzrost poziomu morza). 

Do sprecyzowania norm bezpieczeństwa strefy brzegowej niezbędne jest wyznaczenie 

odporności brzegu na działanie czynników hydrodynamicznych, a następnie granic 

bezpiecznego gospodarowania w pasie przybrzeżnym. Jest to jedno z podstawowych zadań 

ochrony brzegów morskich do roku 2050. 

Dla niektórych odcinków brzegu z zapleczem o bardzo dużych wartościach 

gospodarczych, gęsto zaludnionych, normy bezpieczeństwa powinny gwarantować 

maksymalny stopień bezpieczeństwa. Natomiast na odcinkach brzegu z zapleczem o małych 

walorach i małych wartościach infrastrukturalno-przyrodniczych może on być mniejszy. Tym 

samym ważny staje się dobór kryteriów, które należy uwzględnić opracowując normy 

bezpieczeństwa. Do ich ustalenia konieczna jest znajomość występowania określonych 

warunków hydrodynamicznych, morfologicznych, znajomość odporności wału wydmowego 

na zniszczenie, a także ocena wartości ekonomicznej i przyrodniczej pasa nadbrzeżnego. 

Wobec skomplikowanego charakteru oddziaływania kompleksu czynników 

hydrometeorologicznych na brzegi powodujących rozwój erozji najczęściej określa się wpływ 

stanów morza i czas ich trwania. Poziomy morza osiągające linię podstawy wydmy/klifu 

inicjują jej erozję. Od długości okresu działania krytycznych stanów morza i od odporności 

brzegu zależy bezpieczeństwo zaplecza. 

Pomimo istnienia zakazu lokalizacji obiektów bliżej niż 20 m linii brzegu na brzegach 

Zatoki Puckiej obiekty stoją 2-4m od linii brzegowej (Skóra, 2012). Postulowane granice 

bezpiecznego inwestowania na brzegu polskim pozostają na poziomie nieosiągalnych planów. 

Zalecenia wynikające z respektowanie zasad ZZOP w krajach nadbałtyckich: 

Stan zainwestowania erodowanych brzegów oraz nizin nabrzeżnych objętych 

zagrożeniami powodzią morską i w ujściach rzek przymorskich w Polsce wymusza analizę 

wytypowanych odcinków strefy brzegowej w świetle kryteriów bezpiecznego inwestowania. 

Pociąga to za sobą następujące działania w celu respektowania zasad ZZOP w krajach 

nadbałtyckich: 

1. Ocena lokalizacji obiektów urbanizacyjnych w strefie nadbrzeżnej na tle wyznaczonych 

stref ochronnych w Polsce.  

2. Wyznaczenie obiektów wymagających stałej ochrony ze względu na złą lokalizację. 



 

 

3. Wyznaczenie obiektów wskazanych do przeniesienia ze względu na nieuchronność 

procesów erozji i rachunek ekonomiczny. 

 

Zalecana kolejność działań w celu uniknięcia błędów lokalizacji w przyszłości:  

1. Wyznaczenie linii maksymalnego historycznego cofnięcia linii brzegowej, podstawy 

wydmy i korony wydmy lub klifu. 

2. Wytypowanie obiektów, które będą zagrożone w określonych horyzontach czasowych.  

3. Określenie rachunku ekonomicznego kosztów ochrony obiektów w różnych horyzontach 

czasowych. 

4. Określenie kosztów relokacji najbardziej zagrożonych obiektów. 

5.  Analiza porównawcza różnic ochrony za wszelka cenę i relokacji. 

6. Podjęcie optymalnej decyzji. 

 

W dostępnych dokumentach funkcjonują rozważania dotyczące propozycji zmian 

polskiej strategii ochrony brzegów morskich i obowiązującego prawa w tym zakresie (Cieślak 

2011). Zmiany powinny dotyczyć: 

1. Wprowadzenia do ustawodawstwa zapisów o finansowaniu ochrony brzegów jako 

stałego elementu, a nie na zasadzie programu wieloletniego – ochrona brzegów wymaga 

systematycznych działań, realizowanych tak długo jak długo będzie istniał brzeg morski, 

a nie w ramach zamkniętego w czasie programu (choćby nawet wieloletniego). 

2 Prawnego usankcjonowania umownej linii brzegowej i bezpieczeństwa zaplecza. Brakuje 

dobrej podstawy prawnej do określania konkretnych wartości bezpieczeństwa. Zapis o 

poziomie bezpieczeństwa dotyczy nie tylko zagrożenia powodzią morską (również 

ustawy Prawo wodne), ale także zagrożenia erozją morską.  

3 Wzajemnego powiązania planów zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących 

obszarów morskich i lądowych, mimo że są one sporządzane przez różne organy. 

Rozwiązanie tego problemu jest zawarte w aktualnie procedowanym projekcie 

nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4 Dalsze udoskonalanie procesów powszechnego społecznego uczestnictwa w zarządzaniu 

strefą brzegową. 
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Ocena postępów we wdrażaniu istniejących 

programów ochrony wybrzeża  

Wstęp 

Problem ochrony brzegów morskich związany z narastającym zagrożeniami na 

brzegach południowego Bałtyku istnieje już od końca XIX wieku. Największe nakłady na tę 

działalność ponoszono w latach 80. Koszty umocnień do końca XX wieku, w cenach z 1998 

roku wyniosły 630 mln zł. Największe koszty ponoszono na budowę opasek (37%), sztuczne 

zasilanie 34%, a ostrogi 29% (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006). Większość (51%) 

wydatków miało miejsce w obrębie UM Gdynia, a 36% w UM Słupsk. Realizacja 

przedsięwzięć ochrony brzegu leży w gestii urzędów morskich. Od momentu zatwierdzenia 

przez Sejm RP Programu ochrony brzegów morskich finansowanie pochodzi z budżetu 

państwa, częściowo uzupełniane ze środków unijnych. 

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju strefy przybrzeżnej, w myśl zasad Agendy 21, 

możliwe jest poprzez prowadzenie prawidłowej polityki wykorzystania ziemi, wód i parcel 

budowlanych, opracowanie planów ZZOP, podjęcie wyprzedzających ocen dotyczących 

oddziaływania na środowisko i włączenie najnowszych wyników badań naukowych do 

procesu decyzyjnego, adaptację infrastruktury do zmieniających się warunków 

przyrodniczych oraz promowanie technologii zgodnych z ochroną środowiska  

i zrównoważonego rozwoju. Z kolei z tzw. Rekomendacji HELCOM wynika uznanie zmian 

brzegowych za procesy naturalne, podlegające ochronie oraz zalecenie, aby środki ochrony 

brzegów nie były stosowane na terenach niezamieszkałych. 

Jeżeli umacnianie brzegów jest niezbędnie konieczne, należy stosować materiały 

naturalne. Niskie obszary przybrzeżne, wszędzie tam gdzie nie ma osadnictwa i jest to 

możliwe, należy przywrócić do stanu pierwotnego, czyli przybrzeżnych terenów podmokłych, 

poprzez zlikwidowanie grobli lub ich przeniesienie w głąb lądu. Procedury planistyczne 

powinny uwzględniać interesy publiczne i ochrony środowiska. Nadmierne przeciwdziałanie 

naturalnym procesom erozji brzegów, w miejscach gdzie nie jest to bezwzględnie konieczne, 

wywołuje i utrwala długookresowe negatywne zmiany w systemie brzegowym, wymagające 

w konsekwencji prowadzenia dalszych prac ochronnych i ponoszenia rosnących nakładów 

materiałowych i finansowych. Niekontrolowana zabudowa terenów podmokłych powoduje 

nadmierne zagęszczenie i wykorzystanie turystyczne obszaru oraz potencjalne zagrożenia 
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powodziowe infrastruktury – zarówno obecnie, jak i w warunkach podnoszenia się poziomu 

morza. 

Pomimo bieżących obserwacji i sygnałów o zagrożeniach, w polskim prawodawstwie 

nadal brakuje ustawy z zakresu bezpiecznego inwestowania w obszarze brzegu i na nizinach 

nadbrzeżnych, klifach i zapleczu wydm, co stwarza lukę dla podejmowania decyzji, których 

koszty ponoszone są przez całe społeczeństwo. Wdrażanie projektów budowli i systemów 

ochrony hydrotechnicznej brzegów wykazało, że wywołują one szereg połączonych, a w tym 

także negatywnych, efektów w strefie brzegowej tj. na brzegu i w przybrzeżu. 

Obserwowana różnorodność, zasięg i trwałość zmian w rzeźbie nie pozwala na 

traktowanie z pełnym zaufaniem większości ze stosowanych metod twardej ochrony brzegów. 

Praktycznie każda ingerencja hydrotechniczna w aktywnej strefie brzegowej skutkuje 

rozwojem i utrwalaniem zaburzeń systemu morfologicznego. Zaprojektowanie i zabudowanie 

dowolnego odcinka brzegu powinno być poprzedzone wyznaczeniem trendów dla głównych 

środowiskowych elementów systemu brzegowego wraz z modelowaniem oddziaływania 

budowli na przylegle odcinki. 

Literatura światowa i krajowa dostarcza szeregu danych, wskazujących na negatywny 

wpływ opasek i ostróg zaburzających procesy morfodynamiczne i litodynamiczne. Należy to 

przyjąć już jako niezaprzeczalny fakt i ze świadomością negatywnych skutków ich 

oddziaływania, podejmować się stosowania tylko w sytuacjach wyższej konieczności. 

Oczywiście na polskim brzegu występują miejsca, które powinny być chronione ze względu 

na bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury, znajdującej się w strefie bezpośredniego zagrożenia.  

Decyzje powinny podlegać ocenom nie tylko inżynierów ale również 

hydrodynamików, geomorfologów i ekologów. Niestety, zasady ZZOP i ochrony środowiska 

są często pomijane, poprzez brak sporządzania Raportów OOŚ. Natomiast szeroko jest 

wykorzystywany fakt wdrażania przez administrację morską Ustawy z dnia 28 marca 2003r.  

o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz. U. Nr 67, 

poz. 621), pod którego „szyldem” realizowane są projekty nie zawsze uzasadnione, ani nie 

umotywowane bezwzględną koniecznością. Pomijany jest w nich szeroki kontekst 

zachodzących procesów morfodynamicznych i litodynamicznych w obrębie systemu 

brzegowego na rzecz doraźnych, tzw. awaryjnych działań. W ten sposób rozszerzane są 

obszary zabudowywane hydrotechnicznie, zmniejszając przestrzeń naturalnej wymiany 

osadów na brzegu i w przybrzeżu. Przykłady zaburzeń litodynamiki brzegów w wyniku 

oddziaływania twardych metod można by mnożyć. I choć reakcja brzegu powinna być znana 
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decydentom, ciągle powielane jest rutynowe i tradycyjne podejście do ochrony brzegów,  

z pomijaniem sugestii specjalistów z ważnych dziedzin. 

Systemy umocnień klifów na wybrzeżu zachodnim i środkowym spowodowały szereg 

znaczących zmian brzegów wydmowych. Brzegi charakteryzujące się względną stabilnością, 

w wyniku odcięcia źródła osadów z klifów, podlegają cofaniu wydmy przedniej  

i zmniejszaniu się szerokości plaż, a także odsłanianiem bruku abrazyjnego. Umocnienie klifu 

w Jastrzębiej Górze w postaci przypory zostało wykonane w 2000 roku, co wywołało również 

efekt wzmożonej abrazji brzegu na wschód i zachód od niej. Plaża na wysokości klifu jest 

sztucznie zasilana przed latem dla celów rekreacyjnych. 

Procesy brzegowe południowego Bałtyku powodują obecnie jedynie częściową 

odbudowę plaż po znaczących sztormach. Utworzenie strefy twardej ochrony wywołuje silne 

odbicia od umocnienia, powodując rozwój wklęsłego profilu przybrzeża, uniemożliwiającego 

odtwarzanie plaż, co niweczy ich rekreacyjny charakter na umocnionych odcinkach brzegów 

wydmowych i klifowych. Na znacznej długości już objętego zabudową „ochronionego” 

odcinka klifu w Jastrzębiej Górze, sąsiadującego z brzegiem wydmowym, występowały 

wysokie wydmy, będące otuliną Kępy Swarzewskiej. Proces ich niszczenia został 

zainicjowany od momentu braku dostawy osadów z kierunku wschodniego, po utworzeniu 

masywnej przypory na klifie. 

Działania w zakresie ochrony brzegów 

W Programie ochrony do 2023 przyjęto ochronę brzegów morskich na długości 

211,4 km, tj. na 42% całkowitej ich długości. Z oszacowania poziomu bezpieczeństwa brzegu 

(tab. 1) wynika natomiast, że aby zapewnić odporność brzegu na sztorm 100-letni (Tp = 100), 

należy chronić 238,4 km brzegu, tj. 48% całkowitej długości. Wyniki te są bardzo zbliżone, 

co potwierdza przyjęte założenia programu ochrony brzegów. 

W Zatoce Gdańskiej normy bezpieczeństwa brzegów (Tp = 100) trzeba będzie 

podnieść i utrzymać na długości 40,1 km (32%), na Półwyspie Helskim na długości 53,7 km 

(75%), a nad morzem otwartym na długości 144,4 km (47%). Dla części brzegów o poziomie 

bezpieczeństwa poniżej Tp = 100 proponuje się odstąpienie od ochrony. Chronione natomiast 

będą nawet odcinki o dużej odporności (powyżej Tp = 100) wobec ważnych powodów natury 

gospodarczej. 
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Tabela 1 Oszacowanie poziomu bezpieczeństwa polskich brzegów morskich (Dubrawski 

i Zawadzka-Kahlau 2006)  

Szacunkowy poziom 
bezpieczeństwa brzegu  

Tp 

Długość brzegu 

Zatoka 
Gdańska 

Półwysep 
Helski 

Morze 
otwarte Ogółem 

(lata) (km) 

< 20 

 2050 

 50 

 50100 

14,1 
13,8 
12,2 

 

16,5 

 
37,2 

 

  16,2 
  83,8 
  21,3 
  23,1 

  46,8 
  97,8 
  70,7 
  23,1 

< 20100 40,1 53,7 144,4 238,4 

 100 

 200 

 500 

12,6 
22,7 
48,9 

  4,5 
13,3 

 

  18,0 
124,3 
  16,8 

  35,1 
160,3 
  65,1 

 100500 84,2 17,8 259,1 261,1 

 20500 124,3   71,5 303,5 499,3 

 

W świetle opracowania Instytutu Morskiego (Boniecka i in.2013) na polskich 

brzegach morskich wykonano szereg umocnień i innych metod ochrony brzegu zgodnie  

z zaleceniami Ustawy o ochronie brzegów. Działania ochronne przeprowadzone w latach 

2004-2012 zestawiono zgodnie z kategorią zainwestowania brzegów. Najwyższa kategoria 

zainwestowania IV zlokalizowana jest w rejonie Kołobrzegu, Ustki i aglomeracji gdańskiej, 

stanowiąc 9% obszarów chronionych (tab.2). Około 80% obszarów chronionych posiada na 

zapleczu średnią i wysoką kategorię zainwestowania (Boniecka i in. 2013).  

Tabela 2 Waloryzacja brzegów wydmowych i klifowych wg kategorii zainwestowania 

oraz dotychczasowe formy ochrony (Boniecka i in. 2013)   

Kategoria 

zainwestowania 

Typ  brzegu Rejon km Ranga 

obiektów 

Typ ochrony 

IV (najwyższa) wydmowy 1. Gdańsk Brzeźno 
2. Gdańsk Jelitkowo- Sopot 

70,20-71,70 
 

6,2 sztuczne zasilanie 

 klifowy 1. Orłowo  

 

2. Ustka 

3. Kołobrzeg  

 

80,94-81,50 

 

232,15-233,32 

331,5-333,4 

 

3,9 

 

5,8 

5,6 

zasilanie, progi 

podwodne, 2 ostrogi 

opaska i zasilanie 

system umocnień 

III (wysoka) wydmowy Władysławowo 
Kuźnica 

Kuźnica –Jastarnia 

Jastarnia-Jurata 
Łeba 

 

Darłówko 
Sarbinowo 

Kołobrzeg 

Dźwirzyno 
Mrzeżyno 

Niechorze 

Dziwnów 
Dziwnów 

0,0-0,5 
9,5-13,5 

13,5-20,5 

20,5-23,5 
182,13-182,28 

181,10-183,0 

268-270,20 
306,31-307,53 

330,4-331,0 

345,1-345,5 
351,0-352,2 

365,5-367,2 

388,25-388,59 
388,67-388,89 

4,9 
4,2 

2,6-4,9 

3,6-4,1 
4,3 

 

4,3 
3,2 

3,3 

3,3 
3,8 

3,8 

4,9 
4,9 

opaska, zasilanie 
zasilanie 

zasilanie 

zasilanie 
opaska 

zasilanie 

 
opaska 

system umocnień 

zasilanie 
zasilanie 

zasilanie 

opaska gabionowa 
zasilanie 

 klifowy Puck 

Jastrzębia Góra 

 

Ustronie Morskie 

Rewal 
Rewal 

114,60-114,70 

133,66-134,27 

 

321,02-321,54 

369,74-372,75 
369,75- 371,35 

4,3 

3,6 

 

3,6 

4,16 
4,16 

zasilanie 

masywna przypora, 

zasilanie 

opaska 

opaska narzutowa 
zasilanie 
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Kategoria 

zainwestowania 

Typ  brzegu Rejon km Ranga 

obiektów 

Typ ochrony 

Trzęsacz 

Trzęsacz 

371,8-372,8 

372,82-373,8 
 

3,8 

3,8 

opaska 

zasilanie 

II (średnia) wydmowy Władysławo 

Chałupy -Kuźnica 

Rewa 
Kołobrzeg 

Kołobrzeg 

Dźwirzyno 
Mrzeżyno 

Niechorze  
 

0,5-4,5 

4,5-9,5 

100,38-100,94 
331,0-331,5 

335,36-335,51 

344,0-344,62 
350,05-351,0 

365,2-365,5 

2,6 

2,6 

2,9 
2,3 

 

2,6 
2,3 

2,3 

zasilanie, opaska 

zasilanie 

opaska, narzut, mur,,,m  
system umocnień 

opaska narzutowa 

zasilanie 
zasilanie 

zasilanie 

II klifowy Babie Doły 

Mechelinki 

Jarosławiec 
Ustronie Morskie 

 

92,63-92,86 

96,39,96,66 

253,16-254-30 
319, 52-319,9 

2,6 

2,6 

2,6 
2,3 

opaska 

opaska 

opaska, zasilanie 
zasilanie 

 

I (niska) wydmowy Ujście Wisły 
Rzucewo 

Ostrowo 

 
 

Wicie-Darłówko 

 
Kołobrzeg 

 

58,75-58,9 
109,46,109,8 

134,55-138,1 

136,09-136-26 
 

264,16-268,90 

 
328,9-330,28 

 

1,7 
2,0 

1,8 

1,8 
 

1,8 

 
1,4 

 

zasilanie 
wał kamienny 

wał umocniony 

opaska gabionowa, 
sztuczne zasilanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

wał kamienny i przeciw 

powodziowy 
opaska, zasilanie 

 

W świetle tab. 2 stosowano zarówno twarde jak i miękkie metody ochrony, głównie 

sztuczne zasilanie. Największe prace związane ze sztucznym zasilaniem prowadzono na 

Półwyspie Helskim. Na brzegach otwartego morza przeprowadzania ochronę w rejonach: 

Jastrzębia Góra, Ostrowo, Łeba, Ustka, Rowy, Jarosławiec, Darłówko, Chłopy, Sarbinowo, 

Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Dźwirzyno, Mrzeżyno, Niechorze, Rewal -Trzęsacz, Dziwnów. 

W obrębie Zatoki Gdańskiej chroniono Mechelinki, Rewę, Rzucewo, Puck oraz w Babie 

Doły, ze względu na wartości materialne, infrastrukturę punktowa i liniową, obszary użytków 

rolnych lub infrastrukturę hydrotechniczną (Boniecka i in. 2013). Autorzy monitoringu 

(Boniecka 2013), którzy sugerują, że budowle podnoszą atrakcyjność turystyczną obszaru, nie 

negując faktu podniesienia wzrostu atrakcyjności ekonomicznej chronionego obszaru. 

Największą atrakcyjność dla turystów jednak stanowią naturalne brzegi oddzielone szeroką 

strefą buforową od wszelkiego typu zabudowy. 

Analiza przytoczonego przykładu „ochrony brzegu” brzegu w Ostrowie i interpretacja 

wyników monitoringu jest zaprzeczeniem prawidłowych wniosków, a wręcz naginaniem 

stwierdzeń, tak aby były zgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy. Wybudowanie opaski 

gabionowej nie tylko bezpowrotnie zniszczyło niepowtarzalne walory przyrodnicze rejonu na 

zachód od klifu w Jastrzębiej Górze, ale pozbawiło ten rejon naturalnie rozwijających się plaż 

(rys. 1). 
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Rys. 1 Opaska gabionowa w rejonie Ostrowa do ujścia Czarnej Wody  

(fot. B. Płóciennik, 2012) 

 

System występujących wcześniej rew został odsunięty w kierunku morza, a plaża jest 

niszczona po każdym sztormie, mimo powtarzalnych działań związanych ze sztucznym 

zasilaniem. Opaska powoduje odbicia, przez co niweczy plażę. Efekty sztormów na przełomie 

2007/2008 spowodowały znaczące cofnięcie podstawy wydmy, której wysokość wynosiła 

ówcześnie 7,5–12 m n.p.m. Jedynie przy zejściach na plażę nie przekraczała 3–5 m n.p.m. Nie 

jest to jednak wysokość, przy której następowałyby przelewy, nawet w warunkach 

znaczących sztormów. Niszczone odcinki brzegu Mierzei Karwieńskiej zostały umocnione 

wałem ziemnym w Ostrowie w 1999-2000 roku i w Karwi II we wczesnych latach 20.,  

z budową kolejnych wałów stale w tym samym rejonie w latach 1962 i 1982-1984. Efekty 

działania tych umocnień były zróżnicowane. Rejon Ostrowa podlegał wyraźniejszej abrazji,  

a w Karwi II okresowo w XXI wieku tworzyły się wydmy inicjalne i wydma przednia. 

W ostatnich latach w ramach działań na rzecz Gospodarki odpadami i ochrony 

powierzchni ziemi, działanie 2.2.: „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości 

przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, wykonano prace na brzegach Ostrowa do ujścia 

Czarnej Wody, obejmujące konstrukcję ochronną podciętych wysokich wydm, wejścia na 

plażę i obudowę ujścia tego cieku. Ingerencja w środowisko nazwana „przywracaniem 

terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych” na kilku odcinkach przybrała charakter 

działań zupełnie odwrotnych do celu zamierzonego przez twórców „Przyszłości ochrony 

polskich brzegów morskich”, wypaczając jej pierwotną ideę. Pod hasłem „ochrony brzegu” 

projektuje się rozszerzanie zasięgu twardych budowli, które w znaczący sposób zaburzają 

przebieg procesów litodynamicznych. Do takich działań można zaliczyć całkowite 
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zniszczenie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych plaż na zachód od Jastrzębiej Góry,  

km 135,5–138,1 w wyniku budowy opaski gabionowej między Jastrzębią Górą, Ostrowem  

i ujściem Czarnej Wody. Ostatnie porównywalne pomiary wykonano na tym odcinku w latach 

2004-2008. Wysoka wydma w tym okresie była niszczona, ale proces nie zagrażał żadnym 

obiektom na jej zapleczu. Nie można więc znaleźć uzasadnienia dla zabudowy tego odcinka. 

Rzeźba terenu sąsiadującego z niszczonym brzegiem nie została uwzględniona w tworzeniu 

koncepcji „odtwarzania walorów przyrodniczych”. Zrealizowano inwestycję raczej 

unicestwiającą te niepowtarzalne walory. W świetle realizacji tej inwestycji można odnieść 

wrażenie, że wiedzę z zakresu morfodynamiki i litodynamiki brzegów, hydrodynamiki, ZZOP 

i wielu innych można było pominąć, realizując cele, które są sprzeczne z nadrzędnymi 

zaleceniami ochrony brzegu, wynikającymi z zasad HELCOM, które były wytycznymi dla 

autorów „Przyszłości ochrony polskich brzegów morskich” (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 

2006). 

W rezultacie wybudowania opaski w Ostrowie, na sezon letni trzeba odtwarzać plażę, 

która istniała wcześniej, niezależnie od niszczenia wydm. Ten jeden przykład powinien 

wystarczyć jako koronny dowód negatywnych, pochopnych decyzji dla środowiska  

i procesów morfodynamicznych. W tym przypadku poprzez sztuczne zasilanie jest chroniona 

budowla hydrotechnicza, która miała chronić brzeg (rys. 2). 

 

Rys. 2 Zasilanie na przedpolu opaski gabionowej w Ostrowie w celu uzyskania plaż 

na sezon letni, utraconych po wybudowaniu opaski, w wyniki odbić od niej, 

2012, (fot. PRC i P). 

 

Ocena efektów sztucznego zasilania na przykładzie Półwyspu Helskiego 

Oddziaływanie materiału narefulowanego na brzegu jest możliwe do oceny pod kątem 

efektów bezpośrednich, tj. w trakcie i po zasilaniu, oraz odległych w czasie. Efektem 

bezpośrednim jest powstrzymanie rozmywania macierzystej wydmy i zabezpieczenie 
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przyległego pasa lądu przed przelewami. Efektem litodynamicznym, przesuniętym w czasie, 

jest stopniowa poprawa bilansu osadów strefy brzegowej, co w okresie stabilizacji warunków 

hydrodynamicznych powodowało semi-naturalne odtwarzanie plaż i inicjowanie procesów 

wydmotwórczych brzegów zasilanych oraz rejonów przyległych. 

Wyróżniono pozytywne i negatywne efekty sztucznego zasilania. Do skutków 

pozytywnych zaliczono podniesienie rzędnej plaży, odtworzenie wału wydmy nadbrzeżnej, 

wzbogacenie strefy brzegowej w deficytowe osady, co prowadziło do odtworzenia systemu 

rew i plaż. 

Skutki negatywne są pochodnymi zbyt gwałtownego rozmywania refulatu  

i przenoszenia mas piasku do przybrzeża. Przyczynia się to do tworzenia poprzecznych ławic 

podwodnych, powodujących rozmywanie dna po „zaprądowej” stronie wschodniej. Nasilenie 

tego rodzaju zjawiska może następować przy zastosowaniu w nadmiarze zbyt drobnego 

materiału zasilającego. Zaburzenie dotychczasowego rozkładu energii w strefie brzegowej  

i tworzenie się nowych trajektorii ruchu rumowiska przyczynia się do wytworzenia nowego 

rytmu zmian, w obrębie systemu erozyjno-akumualcyjnego brzegów i przybrzeża. Kolejne 

etapy badań potwierdziły negatywne oddziaływanie nadmiaru odprowadzanego refulatu na 

wzdłużbrzegowy transport osadów. Wpłynęło na doprecyzowanie projektowania geometrii 

kolejnych obszarów refulacji, dostosowanej do kształtu wypełnianych zatok abrazyjnych.  

Odcinki brzegu Półwyspu Helskiego, które w ostatnim stuleciu znajdowały się  

w obrębie utrwalonych zatok erozyjnych, zostały objęte sztucznym zasilaniem w strefie 

wydmowo–plażowej. Ze względu na awaryjny charakter działań ochronnych i możliwości 

techniczne, w pierwszych latach stosowano dostępny materiał zasilający, który tylko w części 

był dopasowany do materiału macierzystego, dopracowując metody w kolejnych latach. 

Z punktu widzenia zaburzeń ekosystemu obszaru przybrzeżnego prace refulacyjne 

należy prowadzić bezpośrednio po zimowych sztormach. Wydmy powinny być stosunkowo 

szybko umacniane biologicznie. Biotechniczna stabilizacja wydm stanowi czynnik 

ograniczający ilości materiału transportowanego eolicznie do przybrzeża i na zaplecze wydm. 

Zasilanie Półwyspu Helskiego spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa brzegu  

i przyległych terenów na zapleczu, w wyniku odtworzenia zniszczonych wydm i poprawy 

bilansu osadów w strefie przybrzeżnej. Średnia szerokość strefy nadwodnej wzrosła o 14 m  

w tym wydmy o 10 m. Na odcinku nasady półwyspu okresowo plaże i wydmy poszerzano  

o 35 m. W centralnej części szerokości zwiększyły się o 13 m w tym plaż o 5 m. Rzędna 

wydm została podniesiona do 4-5 m n.p.m. Największe podniesienie rzędnej wydm, średnio  

o 2 m, wykonywano na odcinku km H 0,0-4,5 (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006). 
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Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę, że materiał usypany na brzegu będzie podlegał 

odprowadzaniu w wyniku procesów hydrodynamicznych, tym bardziej, że ulegają im brzegi 

naturalne.  

Zasięg spiętrzeń sztormowych przy poziomie ≥ 570 cm powodował zalewanie około 

1/3 szerokości zasilanej plaży. Gdyby plaże nie były poszerzane, zasięg przekraczałby 1/2 ich 

szerokości. Przy wyższych poziomach następowałoby całkowite zalanie plaż i przelewy 

spiętrzeń sztormowych. Dostarczony w dużych ilościach materiał zasilający brzegi stanowi 

zapas na abrazję w warunkach sztormowych. Energia hydrodynamiczna rozładowuje się na 

sztucznie uformowanych plażach i barierach piaszczystych, które zostały wcześniej 

zniszczone (rys 3). 

 

 

Rys. 3 Stopień abrazyjny świadczący o zasięgu spiętrzenia sztormowego; ubytek 

plaży, przy braku przelewu na zaplecze sztucznej wydmy (Zawadzka 2006)  

Obliczenia prowadzone wiele lat przed rozpoczęciem stosowania sztucznego zasilania, 

na podstawie profili niwelacyjnych w części nasadowej półwyspu, w okresie 1965-1975, 

wykazały maksymalne straty 6-33m
3
/rok/m brzegu (Zawadzka-Kahlau 2012). Znaczące 

ubytki 18-58 m
3
/rok/m brzegu rejestrowano na w rejonie Kuźnicy. Procesy abrazji 

spowodowały zanik wydm nadbrzeżnych na wielu odcinkach półwyspu. Średnie wartości 

użytego materiału do zasilania w rejonie Kuźnicy w latach 1989-1995 wynosiły nawet ponad 

1000m
3
/m. Świadczy to o ogólnym deficycie osadów i dominacji procesów abrazyjnych. 
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Sumaryczna zmiana objętości pasa brzegu i przybrzeża, do strefy rew, wynosiła  

w latach 1989–1995 1,8 mln. m
3
, tj. około 28% całej objętości materiału użytego do zasilania 

w okresie 1989–1994. Około 12,5% materiału pozostało na plażach i wydmach. Do strefy 

tarasów przybrzeżnych przemieściło się 15,5% materiału. Pozostała część materiału, w ilości 

72%, została odprowadzona poza zasięg objęty pomiarami (Zawadzka 1996). Z tego powodu 

pojawiały się protesty przeciwko sztucznemu zasilaniu na rzecz umocnień twardych, których 

odziaływanie opisano powyżej, na przykładzie opaski w Ostrowie. Znaczne ilości materiału 

okresowo zakumulowane zostały w rozwijających się tarasach brzegowych, które  

w końcowym okresie zasilania obejmowały 3/4 długości badanego odcinka brzegu. Tarasy 

zwiększały stabilność plaż i wydm przez wygaszenia energii falowania. 

Nastąpiła zdecydowana zmiana w kształcie i objętości rew, których liczba wzrosła  

o 11,8% w stosunku do 1989 r., a powierzchnia o 22%. Zniknęły odcinki bez rew. Rozwinęły 

się rewy masywne, których wyraźny wzrost nastąpił po czwartym roku sztucznego zasilania, 

w okresie użycia dużych ilości refulatu. Wiązało się to ze zmniejszeniem udziału rew małych 

i średnich. W okresie ostatnich dwóch lat prac zasileniowych, kiedy ilości dostarczanego 

materiału refulacyjnego zostały ograniczone, procentowy udział rew poszczególnych klas 

zaczął się stabilizować na poziomie przed sztucznym zasilaniem, wskazując na dominujący 

wpływ procesów hydrodynamicznych. Skład materiału zasilającego wiązał się z zasilaniem 

stref o zmniejszonej aktywności hydrodynamicznej. Stopniowa redukcja masywnych rew, 

powstałych z drobnych słabo związanych osadów i ograniczania zasilania, powodowała 

większe zagrożenie erozyjne brzegu. 

Obserwowane zmiany morfo- i litodynamiczne strefy brzegowej, w sytuacji 

sztucznego zasilania, mają charakter zmian adaptacyjnych wewnątrz istniejącego, 

utrwalonego układu hydro-geomorfologicznego Półwyspu Helskiego. Zmniejszające się ilości 

materiału zasilającego system erozyjno-akumulacyjny brzegów i przybrzeża wywołują 

powolny powrót stanu brzegu i dna do stanu przed zasilaniem. W sytuacji przeważających 

wiatrów z sektora zachodniego i generowanych przez nie prądów oraz układu makro-form 

głębszego przybrzeża i strefy rew, istnieje naturalna predyspozycja do odprowadzania części 

osadów warstwy dynamicznej, uzupełnianych refulatem, w kierunku wschodnim  

i północnym.  

Wymusza to konieczność powtarzalnych zasileń części zachodniej i centralnej, dla 

zapewnienia względnej stabilności permanentnie niszczonych odcinków, szczególnie przy 

stosowaniu zbyt drobnego piasku zasilającego. W warunkach dominacji wiatrów wschodnich 
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następuje okresowa stabilizacja procesów erozyjnych w obrębie systemu erozyjno-

akumulacyjnego, z tendencjami do odbudowy plaż. 

Koszty ochrony w latach 2004-2012 

Budowle twarde wykonane w latach 2004-2012 miały zróżnicowane koszty  

w zależności od zastosowanej technologii. Głównie stosowano opaski narzutowe z kamienia 

lub gwiazdobloków. W roku 2007 kwota zaplanowana z budżetu państwa na finansowanie 

zadań ustawy, przeznaczona do wykorzystania przez urzędy morskie zgodnie z przyjętym 

harmonogramem wynosiła 26 000 000 zł. Finansowe wykonanie zadań w 2007 roku  

w ramach realizacji ustawy przez urzędy morskie wyniosło 19 606 830 zł. W roku 2008 

kwota zaplanowana z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawy wynosiła 26 000 000 

zł, w ramach realizacji ww. ustawy wydatkowano 20 456 229 zł. W roku 2009 zaplanowano 

42 162 000 zł na finansowanie zadań ustawy. Finansowe wykonanie zadań w 2009 roku przez 

urzędy morskie wyniosło 39 971 436 zł. W roku 2010 kwota zaplanowana z budżetu państwa 

na finansowanie zadań ustawy wynosiła 38 076 000 zł, przy czym zrealizowano zadania na 

kwotę 33 461 200 zł. W roku 2011 kwota zaplanowana z budżetu państwa na finansowanie 

zadań ustawy przeznaczona do wykorzystania przez urzędy morskie wynosiła 54 805 000 zł, 

wydatkowano 53 762 186 zł. W roku 2012 kwota zaplanowana z budżetu państwa na 

finansowanie zadań ustawy wynosi 69 600 000 zł. Kwota wydatków w 2013 roku w ramach 

programu będzie znana po zakończeniu prac nad ustawą budżetową na 2013 rok. Obecnie 

realizowane są również inwestycje w ramach PO I i Ś w kwocie 680 000 000 zł. W ramach 

projektów planuje się opaski i ostrogi brzegowe, progi podwodne, refulację oraz rafy 

podwodne (A. Wypych-Namiotko, 6 czerwca 2012 r.)  

Najdroższe było wykonanie 1 mb opaski na odcinku Rewal-Trzęsacz (5,88 tys. zł- 

8,42 tys. zł), a najniższe w Dziwnowie (1,09 tys. zł). Wały z gruntu zbrojonego (Mechelinki, 

Rewa, Ostrowo) kształtowały 3,2 do 5,6 tys. zł za mb. Koszt budowy 1 m
3
 progu 

podwodnego wynosił około 4,0 tys. zł. Najwyżej wyceniono przebudowę systemu ochrony 

brzegów w Kołobrzegu. Koszt realizacji systemu umocnień w Kołobrzegu to ok. 88 mln zł 

(Boniecka i in. 2013). Przedsięwzięcie zrealizowano w celu odbudowy i stabilizacji plaż, 

zachowania i funkcjonowanie infrastruktury turystycznej uzdrowiska i spełniając oczekiwania 

społeczne. Zagwarantowano również wzrost poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

wysoko zainwestowanego zaplecza, zlokalizowanego w obszarach zagrożonych  

i zapobieganie jego stopniowej destrukcji. Przywołany przykład dobitnie świadczy  

o konieczności ponoszenia konsekwencji z powodu lokalizacji infrastruktury sanatoryjnej  
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i innych obiektów z rejonach podlegających zagrożeniom naturalnym, spotęgowanym 

oddziaływania portu. Takie przykłady na polskich brzegach są liczne. W związku  

z nasilającymi sytuacjami zagrożenia coraz większej ilości obiektów znajdujących się w stref 

postuluje się zwrócenie uwagi na problem inwestowania na nizinach nadbrzeżnych, które 

będą zagrożone w warunkach sztormowych i podnoszenia się poziomu morza. 

Oszacowanie kosztów finansowych działalności rzecz sztucznego zasilania jest bardzo 

złożone, ponieważ obserwujemy ciągłe zmiany cen ze względu na zmiany technologii.  

W latach 90. koszt 1 m
3
 materiału do refulacji na Półwyspie wahał się od 9 do 19 zł  

w zależności od stosowanej technologii i odległości od źródeł materiału zasilającego. W tym 

czasie koszt 1m
3
 w USA wynosił 3-4 USD. W pierwszym okresie zasilania do 2000 roku na 

Półwyspie Helskim od nasady do Jastarni, na długości 14,5 km brzegu użyto ok. 9,8 mln m
3
 

×13,75 zł, co kosztowało średnio 856 643 zł/rok/1km. Dane dla projektu zasilania z 2004 

roku wykazały, że planowano użycie 699 237 m
3
 na 5,5 km brzegu (km4-9,5), 127 m

3
/m, za 

9 615 042 zł, czyli 13,75/m
3
, co kosztowałoby 1 748 189 zł /1 km. Wskazywałoby to średnio 

na dwukrotny wzrost cen prac zasilania na 1 km w stosunku do wcześniejszej dekady.  

W efekcie prac ochronnych w 2004 roku użyto do zasilania brzegu półwyspu ok. 790 tys. m
3
 

piasku, czyli około 150 tys. m
3
/km. Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku 

strat sztormowych ubytek plaż lub wydm wyceniany jest przez Urząd Morski na 25 zł/m
3
. 

Przyjmując tę wartość, uzyskalibyśmy znacząco większe koszty. Do 2012 roku w ramach 

realizacji Programu ochrony brzegów Półwyspu Helskiego wydatkowano ponad 27 mln zł 

(Boniecka i in. 2013). 

Aby uzmysłowić sobie skalę tych wydatków w stosunku do potencjalnych korzyści 

wynikających z istnienia atrakcyjnych plaż i podniesienia bezpieczeństwa brzegu i jego 

zaplecza, należy się odnieść do danych z literatury światowej. Zasilanie erodowanych plaż  

w Miami wyniosło 65 milionów US dolarów. Przyniosło to 2 miliardy zysków z powodu 

odwiedzenia tego regionu przez 2 miliony turystów rocznie. Podatki przyniosły 130 milionów 

dolarów US (Williams i Micallef 2009).  

Na tym tle można się pokusić o obliczenie, jaki przyrost zysków uzyskują gminy na 

półwyspie, dzięki atrakcyjnym plażom. Korzyści wynikające ze sztucznego zasilania to 

rozszerzenie możliwości ekonomicznych rejonu, ustalenie optymalnej wewnętrznej 

funkcjonalności i minimalnego wpływu na środowisko, uzyskanie struktur łączących 

przybrzeżne z wymogami technicznymi i rekreacyjnymi rejonu. 

Część środowiska naukowego jest przeciwna hydrotechnicznej ochronie brzegów bez 

uwzględniania walorów przyrodniczych. Z ostatnich ocen z zakresu krytycznego podejścia do 
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ochrony brzegów morskich w Polsce i ich wpływu na środowisko przyrodnicze należy 

wymienić opracowanie Łabuza (2013). Autor zaleca powstrzymanie dalszej zabudowy  

w pasie technicznym oraz na terenach zalewowych i podtapianych oraz unikania budowy  

w rejonach aktywnych i stromych zboczy klifów. Z wnioskiem tym należy się zgodzić, 

ponieważ dotychczasowa zabudowa generuje ponoszenie znaczących środków 

przeciwdziałających ich zagrożeniu.  

 

Analiza dokumentów powstałych po 10 latach funkcjonowania Ustawy  

o ochronie brzegów morskich.  

Przeanalizowano główne dokumenty i opracowania naukowe wykonywane na zlecenie 

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Urzędu Morskiego w 

Szczecinie pod kątem wdrażania założeń obowiązującego Programu ochrony brzegów 

morskich oraz nowsze opracowania związane z realizacją monitoringu brzegów morskich tj: 

1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany programu wieloletniego na lata  

2004-2023 p.n.: „Programu ochrony brzegów morskich” ustanowionego ustawą z dnia  

28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów 

morskich”, Instytut Morski w Gdańsku 2012. Dokument podlegał konsultacjom 

społecznym, w wyniku których wnioski przedstawione przez autorów nie zostały uznane 

przez środowisko naukowe. Na kolejnych posiedzeniach, które miały miejsce w urzędach 

morskich zgłoszono szereg uwag, które zsyntezowano poniżej.  

2. Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących Prognozy oddziaływania na 

środowisko dla zmiany programu wieloletniego na lata 2004-2023 pn: „Programu ochrony 

brzegów morskich” ustanowionego ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, Instytut Morski  

w Gdańsku 2012. 

3. Monitoring i badania dotyczące aktualnego stanu brzegu morskiego – ocena skuteczności 

systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowiązywania 

wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich, Instytut Morski w Gdańsku 2013. 

4. Raport „Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze 

polskich brzegów morskich” (Łabuz 2012).  

Poniżej omówiono wyniki dyskusji naukowych świadczące o skrajnie odmiennym 

podejściu do ochrony brzegów reprezentowane przez specjalistów z różnych dziedzin. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany programu wieloletniego na lata 

2004-2023 pn: „Programu ochrony brzegów morskich” ustanowionego ustawą z dnia  

28 marca 2003r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów 

morskich”, Instytut Morski w Gdańsku 2012. 

Opracowany przez Instytut Morski dokument, stanowi prognozę oddziaływania na 

środowisko rozszerzonego programu ochrony brzegów morskich. Prognoza miała również na 

celu porównanie Programu ochrony brzegów morskich, zwanego Programem, ustanowionego 

ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Program ochrony 

brzegów morskich” (Dz. U. z 2003 r. Nr 67, poz. 621), zwanej dalej ustawą o ustanowieniu 

programu wieloletniego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 

nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr RZP 

B/2011/11/02, z uwzględnieniem w Prognozie projektowanych zmian z Projektem ustawy  

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego.  

Zgodnie z zaleceniami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i pismem 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w Prognozie przeanalizowano możliwe do 

zastosowania typy umocnień brzegowych pod kątem ich oddziaływania na środowisko wraz  

z propozycjami rozwiązań jak najmniej szkodliwych dla środowiska, zasadność stosowania 

umocnień brzegowych poza terenami zurbanizowanymi, działania przewidziane do realizacji 

w Programie z określonym w ustawie o ochronie przyrody zakazami dotyczącymi czynności 

na obszarach chronionych. Projekt o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 

nie zawiera podstaw merytorycznych do wprowadzenia zmian w Programie w zakresie 

rodzaju zadań oraz długości odcinków wskazanych do ochrony brzegów, skoncentrowany jest 

głównie na identyfikacji lokalizacji odcinków brzegu przewidzianych do ochrony oraz 

charakterze kluczowych inwestycji, jakie powinny zostać wykonane do 2023 roku, 

pozwalających na realizację przyjętej koncepcji ochrony brzegów, oraz wynikającego z niej 

celu głównego, tj. zabezpieczenia brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.  

W świetle uwag dr Czochańskiego (UG) zjawiska takie jak abrazja i akumulacja są 

naturalne dla środowiska morskiego, których nie należy traktować jako niebezpieczne. 

Zjawiska naturalne powinny być objęte ochroną, lecz nie poprzez ochronę techniczną 

brzegów morskich. Znacznym mankamentem Programu ochrony brzegów jest całkowite 

pominięcie problemu niewłaściwego zagospodarowania strefy brzegowej. Infrastruktura 

techniczna stosowana jest często w sprzeczności z obowiązującymi zasadami ochrony 

przyrody. Celowe byłoby ukierunkowanie technicznej ochrony brzegów w powiązaniu  

z prawidłowym zagospodarowaniem w pasie nadbrzeżnym, bez zagrożenia walorów 
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przyrodniczych. Znaczącym problemem jest zabudowa w pasie technicznym, prowadzona 

często nielegalnie, powodująca następowe działania ochronne. Doktor Czochański uważa, że 

Program ochrony brzegów jest nastawiony na antropogeniczną interwencję w środowisko, nie 

starając się znajdować rozwiązań łagodzących jednoczesne skutki oddziaływania budowli, 

pomimo powoływania się na zalecenia HELCOM. Krytykowana jest argumentacja, 

wskazująca, że walory przyrodnicze mogą być chronione przez budowle ochronne. 

Uwagi doktor Gerstmann można sprowadzić do zacytowania zdania, że stwierdzenia 

użyte przez autorów Prognozy, „dyskwalifikują opracowanie jako odpowiedzialne i poprawne 

merytorycznie”. Jako kuriozalne uważa ona umacnianie brzegu na 102 km Zalewu 

Wiślanego. Decyzje o ochronie brzegów powinny zawierać uwarunkowania morfodynamiki, 

ekologiczne i analizę ekonomiczną. W ochronie brzegów klifowych jak i wydmowych 

popełniono błędy projektowe. Przykładem jest umocnienie klifu w Jastrzębiej Górze, które 

zmieniło krajobraz i ograniczyło korzystanie z naturalnej plaży. Szereg działań urzędów 

morskich, tak jak w przypadku rejonu na wschód od portu Łeba powoduje nieodwracalne 

szkody w środowisku przyrodniczym. Doktor Gerstmann uważa, że z samego procesu 

zalewania wybrzeży niskich i podcinania wysokich nie powinna wynikać konieczność 

ochrony hydrotechnicznej, jeśli nawet na terenach zagrożonych potencjalnym zalewaniem 

występują walory przyrodnicze o cechach unikatowości. Tylko poprzez przyjęcie innej 

filozofii ochrony brzegów uwzgledniającej analizę ekonomiczną przedsięwzięć oraz zmian  

w polskim prawie dotyczących ubezpieczeń obiektów tworzonych na zagrożonych terenach. 

Zgodnie z uwagami doktora Łabuza należy zmierzać do zachowania form 

nadmorskich takich jak wydmy czy plaże. Ochronie powinny podlegać tereny zamieszkałe  

i zainwestowane o ile są zagrożone powodzią sztormową lub cofaniem się lądu. Natomiast 

ochrona Poligonu Wicko budzi poważne zastrzeżenia, ze względu na zaburzanie procesów 

litodynamicznych. 

W Programie nie znajdujemy uzasadnienia dla rozszerzenia zakresu ochrony na 

klifowych odcinkach brzegów, które zgodnie z Zaleceniami HELCOM, jako źródła osadów 

nie powinny być objęte nowymi środkami ochrony brzegów z wyjątkiem sytuacji, gdy plany 

zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stanowią inaczej. Prognoza zawiera również 

szereg innych zasadnych uwag do Projektu ustawy.  

W opinii autorów Prognozy istnieją wskazania ochronne dla obszarów nisko 

położonych mających znaczenie gospodarcze, odcinków mierzei, charakteryzujących się 

pojedynczym wałem wydmowym, na zapleczu których występuje zabudowa osadnicza oraz 

ważne o znaczeniu strategicznym. Projekt zakłada rozszerzenie ochrony brzegów na prawie 
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50% ich długości, zwiększając długość odcinków przewidzianych do ochrony o ponad 80 km 

w stosunku do Programu ochrony brzegów, co z punktu widzenia IMGW nie ma rzetelnego 

uzasadnienia. 

W założeniu Programu przewidywano selektywną, przyczółkową ochronę,  

o uzasadnionych, niezbędnych lokalizacjach, natomiast w Projekcie przewidywana jest 

ochrona na długich odcinkach, bez zachowania odcinków o charakterze naturalnym. 

Propozycja nie wynika ze szczegółowej analizy dynamiki brzegów na nowych, planowanych 

odcinkach, opracowanej w „Elementach monitoringu” (Dubrawski 2008). Propozycja jest 

oderwana również od systemu abrazyjno–akumulacyjnego, występującego na brzegach 

południowego Bałtyku. Realizacja nieselektywnej ochrony spowoduje znaczące zaburzenie 

naturalnego systemu brzegowego. 

Założenia coraz bardziej rozszerzanej ochrony hydrotechnicznej nie są zgodne  

z istniejącymi zapisami o obszarach chronionych i celami ochrony środowiska na różnych 

poziomach. 

Takie podejście jest również sprzeczne z zasadą zachowania naturalnych warunków  

i morfologii brzegu i procesów dynamicznych zachodzących w jego obrębie (Zalecenia 

HELCOM). Odcinki brzegu znajdujące się poza obszarami zabudowanymi zgodnie  

z Zaleceniem HELCOM 16/3 powinny zachować dynamiczny charakter procesów 

naturalnych. 

Celem ochrony brzegu nie powinna być jego całkowita zabudowa, lecz ochrona 

infrastruktury i walorów różnego typu, tam gdzie jest to bezwzględnie konieczne. Program 

zakładał ochronę 179,1 km a Projekt zwiększa ten zakres o ponad 80 km. Nieuzasadniona jest 

ochrona przeważającej długości brzegów w celu uzasadnienia większych nakładów. Należy 

raczej zmierzać do jej intensyfikacji, w najbardziej zagrożonych lokalizacjach. 

Uzasadnieniem takiego podejścia powinna być szczegółowa analiza wyników 

monitoringu strefy brzegowej, wykonanego w latach 2004-2006, która raczej nie była 

wyznacznikiem w pracach nad Projektem. Bez tych analiz nie ma podstaw do rozszerzania 

zakresu Programu i nie ma pełnego uzasadnienia zdanie Autorów Prognozy, że „nie 

wprowadzenie zmian do Programu wywoła podobne skutki do zdefiniowanych w przypadku 

nie podejmowania działań przewidzianych Programem jednakże w mniejszej skali”.  

Nowe lokalizacje powinny zdecydowanie wynikać z uaktualnianej analizy 

monitoringu. W tym miejscu zasadne jest przytoczenie wniosku: „monitorowania brzegów 

morskich, a także czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu 

morskiego południowego Bałtyku, na całej długości, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, 
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mających na celu wskazanie koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do 

zachowania linii brzegowej brzegu morskiego” (Boniecka i in. 2013). 

Bez realizacji tego podejścia, w postaci wykonania studium aktualnej dynamiki 

brzegów morskich południowego Bałtyku na podstawie bieżącego monitoringu, nie należy 

wprowadzać tak zasadniczych zmian, jakie są zamierzone w Projekcie. Od momentu 

zakończenia prac nad „Strategią ochrony brzegów” i opracowania „Elementów monitoringu”, 

oprócz wycinkowych badań dynamiki brzegów, nie prowadzono ocen w systemu abrazyjno- 

akumulacyjnym brzegów południowego Bałtyku. W tej sytuacji zalecane jest położenie 

największego wysiłku na wykonanie powtórnych badań na całym brzegu morskim, do czego 

niezbędne jest pozyskiwanie zwiększonych środków i wykonanie analiz porównawczych,  

w świetle których możliwe będzie zweryfikowanie zasadności założeń Projektu.  

Zakres prac dla wyznaczenia nowych zagrożonych odcinków, które będą wymagać 

ochrony w XXI wieku powinien być opracowany przez zespół w oparciu o analizę 

uzyskiwanych sukcesywnie wyników monitoringu. Jest to wstępny warunek umożliwiający 

przedstawienie uzasadnionych propozycji do zweryfikowania Projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2004-2023. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wskazał ponad zakres Prognozy 

wynikający z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, trzy zagadnienia, które 

należało przeanalizować w niniejszym dokumencie: o możliwe do zastosowania typy 

umocnień brzegowych pod kątem ich oddziaływania na środowisko wraz z propozycjami 

rozwiązań jak najmniej szkodliwych dla środowiska, o zasadność stosowania umocnień 

brzegowych poza terenami zurbanizowanymi, o działania przewidziane do realizacji w 

Programie z określonym w ustawie o ochronie przyrody zakazami dotyczącymi czynności na 

obszarach chronionych.  

Główny Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia  

w Prognozie również oddziaływania wprowadzonych zmian w Programie na zdrowie ludzi.  

Układ Prognozy opracowano na podstawie materiałów zawierających informacje  

i zalecenia co do metodyk sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym na 

obszary Natura 2000, dokumentów planistycznych, nieuwzględniających jednak specyfiki 

obszarów morskich oraz na podstawie doświadczeń z przygotowania pierwszej w Polsce 

prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany 

programu wieloletniego na lata 2004-2023, dokumentu planistycznego pn.: Pilotażowy 

projekt planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Zatoki Gdańskiej 

wykonanej w ramach projektu BaltSeaPlan – Planning the future of the Baltic Sea. Projekt ten 
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był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013 i wykonany w latach 2010–2011 roku dla 

Urzędu Morskiego w Gdyni.  

Przy opracowaniu Prognozy wg Głównego Inspektora Sanitarnego uwzględniono 

obowiązujące przepisy prawa krajowego w zakresie sporządzania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko oraz informacje zawarte w regulacjach prawnych, właściwych 

dla ochrony środowiska i obszarów objętych ochroną, a znajdujących się w rejonie 

potencjalnego oddziaływania Programu: akty prawa międzynarodowego, zalecenia 

HELCOM, akty prawa unijnego (Dyrektywy), krajowego oraz lokalnego, z uwzględnieniem: 

programów ochrony województw nadmorskich, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin przyległych do obszaru objętego Programem oraz 

strategii rozwoju województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodnio- 

pomorskiego.  

Dokument opracowany na zlecenie WWF Polska jest próbą oceny metod ochrony 

hydrotechnicznej stosowanej w Polsce wraz z zaleceniami ochrony przyrody obszarów 

przybrzeżnych (Łabuz 2012). Sugestie dotyczą różnych brzegów z podziałem na strefy 

morfologiczne wraz z propozycjami do rozwiązania (tab. 3 i 4).  

Tabela 3 Propozycje działań i metod ochrony brzegu najmniej ingerujących  

w środowisko nadmorskie (Łabuz, 2013) 

Rodzaj 

wybrzeża 

Strefa Zadania do realizacji 

Wybrzeże 

niskie 

 

Brzeg 

szuwarowy 

1. Zwiększać areał trzcinowisk, hamujących erozję brzegu 

 Tereny 

zalewowe: 

łąki, pola, 

doliny rzek 

 

1. Powstrzymać zabudowę na terenach podtapianych 

2. Ograniczyć budowę wałów przeciwpowodziowych na ternach niezamieszkałych, 
spowoduje to naturalne rozlewanie wody podczas podpiętrzeń w zbiornikach przymorskich 

oraz w rzekach 

3. Nie regulować ujść rzek do morza, nie budować większych falochronów 

Wybrzeże 

wydmowe 

 

Plaża 1. Chronić przed turystami rozwój wydm embrionalnych  

2. Nie niszczyć roślin przyczyniających sie do rozwoju wydm embrionalnych 

przyczyniających  się do rozbudowy wału wydmowego 

3. Stosować płotki faszynowe tylko z przesuszonego materiału i tylko w rejonach obecności 

turystów, włącznie z plażami nudystów 

4. Refulacja na plaży powinna  być wykonywana powyżej maksymalnego spiętrzenia 

sztormowego (3 m n.p.m.) 

5. Osad do refulacji odcinka erozyjnego  pozyskiwać spoza komórki cyrkulacyjnej, tak aby 

nie wpływać na bilans ujemny osadu w przybrzeżu 

6. Osad musi mieć zbliżone parametry do odkładającego się w warunkach naturalnych 

7. Nie stosować opasek i falochronów do zatrzymania erozji na brzegu wydmowym 

 Wały 

wydmowe 

 

1. Nie stosować zabiegów stabilizujących wydmy na odcinkach poza miejscowościami 

turystycznymi 

2. Nie prowadzić utrwalania wydm trawami i płotkami na stromych, erozyjnych zboczach 

wydmy 

3. Sadzić na wydmach gatunki rodzime, w zróżnicowanym składzie 

4. Ograniczyć defragmentację siedlisk wydmowych zejściami i opaskami betonowymi 

5. Rekonstruować tylko naturalne wały wydmowe 
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Rodzaj 

wybrzeża 

Strefa Zadania do realizacji 

6. Do rekonstrukcji wydm stosować geotekstylia lub gabiony 

7. Na odcinkach o znacznej erozji należy zabezpieczyć miejsce na zapleczu do cofania 

naturalnego wydmy 

8. Nie zalesiać wałów wydm nadmorskich 

Wybrzeże 

klifowe 

 

Podnóże klifu 1. Nie stosować zabiegów technicznych u  podnóża klifów 

2. Nie stosować ciężkich technicznych rozwiązań ochronnych na plaży 

3. Stosować progi podwodne do ochrony przed falowaniem sztormowym 

4. Odbudowywać plażę o wysokości u podnóża klifu powyżej maksymalnego napływu 

falowania (3 m n.p.m.) 

 Ściany klifu 1. Stosować stabilizację osuwisk na stokach klifów, zagrażających zabudowie włącznie z 

działaniami polegającymi na odwodnieniu 

2. Stabilizować stoki klifów typową roślinnością dla danego obszaru 

 Korona klifu 1. Na erodowanych odcinkach należy odsunąć zabudowę od krawędzi celem 

ograniczenia przeciążenia niestabilnych warstw podłoża 

2. Wyznaczyć strefę buforową, która będzie w przyszłości erodowana na wybrzeżu 

klifowym.  Jej szerokość powinna być wyznaczona na podstawie  tempa  cofania wybrzeża 

w danym miejscu w czasie kolejnych min. 50 lat (pas szerokości co najmniej 50 m). 

Zrezygnowanie z umocnień klify będzie  wpływać na naturalne zasilania przybrzeża i 

brzegu.   

Wszystkie 

typy 

brzegów 

Przybrzeże 1. Stosować progi podwodne do ochrony przed falowaniem 

2. Nie budować nowych falochronów wysuniętych w morze 

3. Na odcinkach o znacznym ujemnym bilansie osadu należy odkładać materiał w podbrzeżu 

(zasilanie sztuczne) 

4. Ograniczyć do minimum ingerencje w podbrzeże, do miejsc gdzie zagrożone jest mienie 

ludzkie 
 

 

Tabela 4 Propozycje działań na rzecz ochrony wybrzeża, w tym przyrody nadmorskiej 

(Łabuz 2013) 

Grupy 

działań 
Zagadnienia do rozważenia Zadania do realizacji 

 
Inwestycje 

gospodarcze i 

rekreacyjne 

 

1. Ujemne i dodatnie skutki ich 

wprowadzania lub zaniechania na terenach 

zagrożonych erozją i cennych przyrodniczo 

2. Koszty przyszłej ochrony przed erozją  

3. Nadrzędność budowy nad innymi celami  

 4. Zyski przy ewentualnych kosztach 

ochrony przed erozją 

1. Powstrzymać dalszą zabudowę wybrzeża w pasie 

technicznym oraz na terenach zalewowych i 

podtapianych 

2. Likwidować budynki powodujące destabilizację 

podłoża na klifach 

3.  Odsunąć infrastrukturę rekreacyjną od pierwszego 

wału wydmowego oraz od krawędzi klifu 

4. Odsunąć infrastrukturę sezonową na plaży od 

podnóża wydmy i klifu, o około 10 m 

5. Nie ustawiać koszy na śmieci na plaży 

 

Ścieżki  na 

plażę i do 

brzegu 

 

1. Ujemne i dodatnie skutki ich 

wprowadzania lub zaniechania na terenach 

zagrożonych erozją i cennych przyrodniczo  

2. Koszty przyszłej ochrony przed erozją  

3. Nadrzędność budowy nad innymi celami  

4. Zyski przy ewentualnych kosztach ochrony 

przed erozją  

1. Unikać budowy nowych, „trwałych” zejść na plażę 

2. Konserwować i skutecznie ogradzać od przyrody 

istniejące zejścia 

3. Budować zejścia jako lekkie konstrukcje ponad 

podłożem i łatwe do rozbiórki oraz odbudowy: 

pomosty, kładki, ścieżki wyłożone trzciną 

4. Zejścia budować nad wydmą nie w wale wydmowym  

5. Unikać budowy na aktywnych i stromych zboczach 

klifów 

Edukacja 1. Budowanie wzrostu świadomości 

ekologicznej  

2. Zmiana postaw i zachowania 

społeczeństwa wobec przyrody 

3. Wzrost wiedzy o zjawiskach i procesach 

brzegowych 

 3. Przygotowanie kampanii  i  nośników 

informacji o warunkach  

4. Wzrost wiedzy o zagrożeniach 

wynikających ze stosowania technicznych 

1. Lokować przy trasach uczęszczanych do plaży, przy 

zejściach, na promenadach pełniejszą informację o 

środowisku i potrzebach jego ochrony  

2. Wydawać materiały opisujące nie tylko „piękną” 

stronę natury ale i jej żywiołowość, istniejące 

zagrożenia, konsekwencje wpływu człowieka na 

środowisko nadmorskie, zagrożenia dla człowieka ze 

strony przyrody  

3. Przygotowywać kampanie i  nośniki informacji o 

warunkach i możliwościach współżycia człowieka z 
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Grupy 

działań 
Zagadnienia do rozważenia Zadania do realizacji 

 
rozwiązań ochrony wybrzeża naturą w strefie nadmorskiej 

Monitoring 

zjawisk i 

procesów 

 

1. Ocena kosztów zaniechania monitoringu 

zjawisk i procesów brzegowych 

2. Brak wiedzy o procesach przyczynia się do 

podejmowana złych lub niepełnych działań 

na rzecz ochrony człowieka przed żywiołami 

 

1. Przeznaczać środki na badania wieloaspektowe w 

strefie nadmorskiej, rożnych czynników oraz ich zmian 

w rożnych skalach czasowych  

2. Raporty dotyczące oddziaływania potencjalnych 

inwestycji wykonywać rzetelnie w oparciu o dane 

aktualne, a nie przestarzałe 

Ochrona 

wybrzeża 

przed erozją 

1. Oczekiwania społeczności lokalnych 2. 

Ograniczenia rozwoju turystyk i rekreacji 

3.Koszty zabiegów 

4. Wpływ na środowisko 

5. Konserwacja i koszty  

6. Długość czasu skutecznego działania 

1. Minimalizować zabiegi techniczne  

2. Odtwarzać siedliska w rejonach zurbanizowanych i 

turystycznych  

3.Ograniczać zabiegi biotechniczne na obszarach 

naturalnych poza miejscowościami i strefami 

turystycznymi.  

4. Nie planować zbiegów ochrony przed erozją jako 

sztywnych konstrukcji posadowionych na plaży 

5. Preferować zabiegi aktywne i czynne, wspomagające 

odtwarzanie plaż, w tym progi podwodne 

6. Stosować refulację plaży jako metodę najmniej 

inwazyjną dla przyrody 

Ochrona 
przyrody 

1. Oczekiwania społeczności lokalnych 

2.Ograniczenia w rozwoju gospodarczym 

społeczności  

3. Nadrzędność ochrony siedlisk wynikająca 

z ustaw krajowych i międzynarodowych 

4. Zachowanie naturalnego krajobrazu 

5. Korzyści niewymierne: zdrowie publiczne, 

zachowanie biorożnorodności 

6. Korzyści materialne: wpływ na 

atrakcyjność turystyczną terenu, zdrowie 

publiczne i gospodarkę 

 

 

 

1. Podejmować czynną ochronę środowiska 

przyrodniczego wzdłuż wybrzeża 

2. Eliminować gatunki inwazyjne, synantropijne 

3. Przywrócić rodzimą  roślinność  w pasie wybrzeża w 

miejscowościach turystycznych 

4. Zaniechać wysiewania traw oraz gatunków 

ozdobnych 

5. Do ozdoby miejscowości aplikować gatunki rodzime 

charakterystyczne dla wybrzeża, w tym trawy 

wydmowe na piaskach 

6. Tworzyć strefy buforowe, pomiędzy obszarami 

zabudowanymi, gdzie przyroda ma szanse na 

naturalne współistnienie z człowiekiem. 

7. Ograniczyć defragmentację siedlisk nadmorskich 

8. Rozszerzyć działania edukacyjne, których efektem 

będzie zmiana postaw turystów. 

 

 

Likwidowanie budynków i odsuwanie infrastruktury ze stref zagrożonych sugerowane 

przez Łabuza (2013) jest zgodne z ogólnym podejściem prezentowanym w literaturze 

światowej. W opracowaniu pojawia się termin określany jako strefa buforowa, której 

szerokość powinna być określana na postawie tempa erozji. Należy sądzić, że rozumienie 

tego terminu jest w zasadzie zgodne z określeniem granicy bezpiecznego inwestowania na 

poszczególnych typach brzegu (Dubrawski i Zawadzka 2006). Tak więc autor skłania się  

w kierunku całkiem nieakceptowanych w Polsce sposobów reakcji człowieka na straty 

powodowane przez nieuchronne procesy zachodzące w dynamicznych obszarach brzegu 

południowego Bałtyku. Obserwacje prowadzone przez Łabuza na odcinkach brzegu 

chronionych różnymi metodami wykazują konieczność powtarzalnych działań ochronnych 

zarówno na odcinkach z zastosowaniem twardych jak i miękkich metod ochrony. Jest to jeden 

z argumentów, który powinien wpływać na zmianę filozofii decydentów w zakresie 
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podejmowania decyzji „chronić za wszelką cenę, czy odstąpić” oraz czy przenieść obiekty 

czy je nadal chronić, bez przeprowadzenia rachunku ekonomicznego. 

W wielu opracowaniach podnoszone jest zagadnienie relokacji zagrożonych obiektów. 

Zalety relokacji to głównie zlikwidowanie zagrożenia dla obiektu oraz przywrócenie 

naturalnej linii brzegowej i zachowanie naturalnej plaży. Wady relokacji to wysokie 

jednorazowe koszty, konieczność znalezienia dostatecznie odległego miejsca na relokowany 

obiekt oraz zakup nowego terenu. Jednak relokacja jest korzystna w warunkach 

nieuchronnego postępu niszczenia brzegów w warunkach zmian klimatycznych. 

Według Raportu WWF umacnianie brzegu wzmaga presję budowlaną na obszarach 

położonych tuż nad samym morzem, które wcześniej były wolne od zabudowy, co z kolei 

prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku i w konsekwencji będzie wymuszać na 

władzach wydawanie milionów złotych z funduszy publicznych na „ochronę brzegu” przed 

morzem, w miejscach, gdzie powstały nowe osiedla, czy też zabudowa hotelowa 

(Bierndgarski 2013).  

Prawo w Polsce jest tak skonstruowane, że inwestor może domagać się 

odszkodowania od państwa, gdy jego nierozważna inwestycja zostanie zniszczona przez siły 

natury. Nowe inwestycje powstają, nawet jeśli dobre rozeznanie geologiczne terenu wyraźnie 

wskazuje, że nie należy budować w miejscu, gdzie podłoże jest niestałe lub stanowi naturalny 

taras zalewowy rzek, czy też znajduje się w zasięgu fal morskich (Bierndgarski 2013). 

Wszystkie inwestycje, podobne do Beach City na Mierzei Jamneńskiej, powstają wbrew 

uwarunkowaniom środowiskowym. Raport dowodzi, że nie powinny nigdy powstać, jeśli 

poważnie traktujemy nie tylko ochronę przyrody, ale również bezpieczeństwo ludzi, którzy 

mieliby zostać mieszkańcami w takich inwestycjach. 

Sugestie dotyczące wprowadzenia stref buforowych i granicy bezpiecznego 

inwestowania w obszarach nadbrzeżnych 

Strefa buforowa (Coastal Setback) 

Przepisy z zakresu strefy buforowej (setback) dla strefy przybrzeżnej głoszą, że 

zabroniony jest rozwój obiektów w strefie chronionej, przylegającej do brzegu i definiuje 

wyznaczenie nakazanej odległości do brzegowych struktur takich jak m.in. linia stałej 

wegetacji.  

Rozwój setback ma wiele funkcji. W świetle wykładni HELCOM wprowadza się 

strefę buforową między infrastrukturą brzegową a strefą brzegową, która rozszerza się lub 

zmniejsza w naturalny sposób, bez udziału umocnień brzegowych w tym opasek (seawalls)  
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i innych struktur, które mogą narażać na niebezpieczeństwo cały system brzegowy. 

Wprowadzenie zasady setback redukuje zagrożenie beachfront podczas wysokich zdarzeń 

falowych i prowadzi do polepszenia estetyki i dostępu wzdłuż plaż. Na świecie odległość 

setback jest bardzo zróżnicowana od 8m w Ekwadorze do 1-3km w Danii (Clark 1996). Na 

rozległych turystycznych plażach pozostawia się większe odległości pomiędzy nowymi 

obiektami a strefą wysokich poziomów morza. 

W różnych stanach USA obowiązują nieznaczne różnice w wyznaczaniu granicy do 

jakiej może się zbliżyć nowa zabudowa. Regulują to ściśle przepisy i odrębne akty,  

w zależności od planowanego horyzontu czasowego. Odległość jest opracowana na podstawie 

tempa naturalnej erozji. I tak np. w Północnej Karolinie można lokalizować obiekty  

w odległości 30 razy większej niż roczny wskaźnik erozji. W stanie Minnesota przy 

planowanym horyzoncie czasowym pomnożonym przez roczną erozję, przyjmuje się jeszcze 

dodatkową wartość na ewentualną relokację. Jeśli nie istnieją żadne długoterminowe dane 

musi być to odległość ok. 50m. Większe budynki wielorodzinne muszą być ustawione  

w odległości 60 razy większej od rocznego wskaźnika erozji.  

Jeśli jednak budynki znajdują się w strefie bezpośredniego zagrożenia, uznaje się, że 

przenoszenie obiektów jest bardziej ekonomiczne, będąc trwałym, realistycznym sposobem 

radzenia sobie z długoterminowym procesem erozji. 

Wszystkie pozwolenia rozbudowy są zabronione w strefie do 37m od strefy 

najwyższych pływów. Duże obiekty hotelowe powinny być oddalone 37-91m od najwyższych 

pływów. Z punku widzenia perspektywicznych zmian dynamicznych, taka strefa setback jest 

korzystna, ale z punktu widzenia deweloperów uniemożliwia rozwój (NEVIS). 

Spośród krajów europejskich tylko 4 formalnie określiły swoją definicję brzegu. 

Polska nie posiada takiej definicji, jednak wyznaczona została granica setback 100-200 m 

obszaru w głąb lądu, a na niektórych odcinkach 1000 m. Pewne ograniczenia stosowane są  

w 2-5 km. Przegląd położenia istniejących obiektów wskazuje jednak, że granica ta jest 

respektowana tylko w teorii. W świetle narastających zagrożeń należy więc przeprowadzić 

kontrolę położenia obiektów, w celu ustalenia ich przyszłego zagrożenia. 

Tzw. „ruch wstecz” jest jednorazowo wysoki. Natomiast zarówno trwałe jak i miękkie 

metody stabilizacji wymagać będą powtarzalnych wydatków. Obliczenia bieżącego 

utrzymania wskazuje, że ochrona i utrzymanie lokalizacji obiektu jest bardziej kosztowne od 

relokacji.  

Jednak ten sposób podejścia nie został nigdy konstruktywnie rozważany na 

zagrożonych brzegach w Polsce. Jedyny przykład chwilowej zmiany filozofii w sytuacji 
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zagrożenia obiektu, dotyczył przeniesienia ściany kościoła w Trzęsaczu. Ostatecznie jednak 

przyjęto rozwiązanie praktykowane w ochronie klifów w Polsce i wybudowano masywną 

przyporę, która z czasem, jak wskazują doświadczenia z Jastrzębiej będzie podlegała 

destabilizacji, z powodu nacisku nadległych warstw geologicznych. 

Ostatnio podjęto ten sposób kalkulacji zysków i strat na odcinku chronionego klifu  

w Babich Dołach na Zatoce Gdańskiej. Na odcinku opaski w Babich Dołach porównanie 

kosztów ochrony hydrotechnicznej z wartością 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych  

i ich otoczenia, bez wartości gruntów, wykazało 20 krotnie mniejsze koszty ochrony  

w stosunku do chronionego terenu (Boniecka i in. 2013). Nie oznacza to jednak, że to 

działanie ostatecznie i na zawsze ochroni zagrożone obiekty, tym bardziej, że liczne 

przykłady geodynamiki klifów na polskich brzegach wykazują dalszy ich rozwój, pomimo 

zastosowania opasek u ich podstawy. W związku z tym należałoby przeprowadzić analizę 

stateczności klifu w różnych perspektywach czasowych. Również należy uwzględniać koszty 

remontu konstrukcji ochronnej lub jej stopniowej modyfikacji. Tak więc w okresie 

najbliższych kilkudziesięciu lat, w czasie których obiekty i tak ulegną dekapitalizacji, istnieje 

uzasadnienie dla rozważenia wariantu rezygnacji z ochrony, na rzecz relokowania osiedla. 

W przypadku większości decyzji o ochronie brzegów w Polsce nie jest nawet 

rozważany wariant przenoszenia obiektów na rzecz wariantów ochrony. W tej sytuacji 

postępuje dalsze zabudowa brzegów, ograniczająca naturalną wymianę osadów, wymuszającą 

kolejne działania ochronne.  

W tym stanie rzeczy należy sobie zdać sprawę z problemów i utrudnień związanych ze 

zmianą mentalności osób mających decydujące znaczenie w dysponowaniu środków na 

ochronę.  

Granica bezpiecznego inwestowania (gospodarowania) 

Podstawowy cel wyznaczenia kryteriów bezpiecznego inwestowania w obszarach 

nadbrzeżnych wynika zarówno z prognozowanych zmian klimatycznych jak i znaczącej 

antropopresji. 

Nadrzędną ideą jest zamiar związany z wprowadzaniem do prawodawstwa granicy, 

której nie należy przekraczać przy planach rozwoju obszarów nadbrzeżnych i planach 

zagospodarowania przestrzennego gmin nadmorskich. Niestety dobre przykłady niezmiernie 

rzadko są implementowane w praktyce działań ochronnych w Polsce, pomimo, że od wielu lat 

istnieje w literaturze propozycja wyznaczenia lub przynajmniej zalecenie respektowania 
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granicy bezpiecznego inwestowania na poszczególnych odcinkach wybrzeża klifowego  

i wydmowego (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006). 

Jako, że od momentu opublikowania wspomnianych zaleceń, nie nastąpiła żadna 

wyraźna zmiana filozofii w podejściu decydentów, postanowiono po raz kolejny podnieść ten 

ważki problem, zdając sobie jednak sprawę, że bez prawnego umocowania poniższych 

sugestii, będzie to tylko kolejny głos w dyskusji, o ile nie znajdzie on odzwierciedlenia na 

poziomie legislacyjnym. 

Przedstawione sugestie zostały opracowane w nadziei uwzględnienia ich przez 

decydentów z zakresu planowania przestrzennego obszarów nadmorskich oraz urzędy 

morskie. Podstawą przedstawionej propozycji jest weryfikacja wcześniejszych sugestii 

(Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006), uzupełnionych o nowsze dane z zakresu postępującej 

erozji brzegów południowego Bałtyku (Łabuz 2013) oraz literaturę światową, z największym 

naciskiem na kraje mórz bezpływowych. 

Rezerwę na cofanie się brzegu (recesję) przyjmuje się na podstawie analizy aktualnego 

profilu brzegu na odcinkach zabudowanych (zagospodarowany) lub niezabudowanych. Na 

brzegach z wysokim zapleczem istnieje niebezpieczeństwo erozji, a na brzegach z niskim 

zapleczem niebezpieczeństwo erozji i powodzi. Na brzegach południowego Bałtyku zdarzają 

się kombinacje poszczególnych typów wybrzeża, np. brzeg mierzei z wąską i niską wydmą 

lub wysoką i szeroką wydmą (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006). 

Rezerwa na cofanie się brzegu wynika z kształtu profilu brzegu, jego zabudowy oraz 

rodzaju i wielkości zagrożeń. Na brzegach wysokich niezabudowanych, gdzie brak zagrożeń 

wartości materialnych, dopuszczalny zasięg cofania się brzegu jest praktycznie 

nieograniczony. 

Na brzegach zagospodarowanych w tym klifowych istnieje potrzeba większej 

świadomości zjawisk geodynamicznych. Dopuszczalnym limitem brzegów wydmowych jest 

taki fragment wydmy na obszarze zagrożonym, który nie będzie zniszczony w wyniku 

oddziaływania sztormu o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 100 lat. Granice 

czasowe cofania się brzegu można ocenić na podstawie ogólnej kubatury wydmy  

i przewidywanego tempa erozji. Podstawą przyszłych ustaleń powinno być położenie linii 

brzegowej i podstawy wydmy, uśrednione dla poszczególnych odcinków i jednostek 

litodynamicznych. 
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Wyznaczenie granic bezpiecznego inwestowania (gospodarowania) 

Pochodną parametru rezerwy na cofanie się brzegu jest granica bezpiecznego 

inwestowania (gospodarowania). Zależy ona od typu brzegu, rodzaju zagrożeń erozją, 

powodzią lub sztormami, od zapasu osadów oraz dotychczasowego i przewidywanego tempa 

erozji. 

Na brzegach wysokich, niezabudowanych (klif, szeroka wydma) z wysokim 

zapleczem, z rezerwą osadów, granicę zagospodarowywania terenów wyznacza status prawny 

walorów przyrodniczych. Obecnie brak przepisów prawnych i metod określania odległości od 

brzegu dla budowy różnego typu obiektów, takich jak: domki letniskowe, hotele, autostrady. 

Opracowane granice bezpiecznego gospodarowania dla wybrzeża Polski, wynikające z tempa 

erozji oraz zapasu materiału na erozję przedstawiono przykładowo dla Zatoki Gdańskiej  

i Półwyspu Helskiego. 

Na zabudowanym brzegu wielkości erozji i rezerwy osadów wyznaczają granice jego 

bezpiecznego zagospodarowywania. Jeżeli na brzegu znajdują się obszary zurbanizowane 

(rys. 4) i trwałe systemy ochronne, wówczas zasięg zagospodarowywania terenu powinien 

obejmować jedynie obszary zapewniające bezpieczeństwo dla okresu 50–100 lat. 

 

  
 

Rys. 4 Przykład zagrożenia obiektu zlokalizowanego na koronie klifu w Jastrzębiej 

Górze w strefie intensywnych zjawisk geodynamicznych, w postaci osuwisk  

i obrywów. Wprowadzenie granicy bezpiecznego inwestowania powinno 

uchronić przyszłych inwestorów przed ponoszeniem strat, a urzędy morskie,  

w tym społeczeństwo, przed chronieniem obiektów „za wszelka cenę.”  

(fot. E. Zawadzka)   
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Nie powinno się dopuszczać nowej zabudowy na brzegach mierzei. Nie dotyczy to 

tych odcinków brzegu, co do których przewidywane jest całkowite utrzymanie naturalnej lub 

sztucznej linii brzegowej. Na brzegach niskich można w miarę bezpiecznie gospodarować 

powyżej rzędnej 3,5 m npm lub na obszarach chronionych przez wały przeciwsztormowe  

i odwadnianych. Warunki bezpiecznego gospodarowania muszą być zgodne z planami 

zagospodarowania przestrzennego i uwzględniać stosunki hydrogeologiczne, ochronę 

walorów przyrodniczych i topografię obszaru. Elementem podstawowym dla wyznaczenia 

granicy bezpiecznego gospodarowania jest określenie linii naturalnej (granicy) zmienności 

brzegu, łącznie z prognozą dla konkretnego okresu i tempa WPM. 

Do sprecyzowania norm bezpieczeństwa strefy brzegowej niezbędne jest wyznaczenie 

odporności brzegu na działanie czynników hydrodynamicznych, a następnie granic 

bezpiecznego gospodarowania w pasie przybrzeżnym. Jest to jedno z podstawowych zadań 

ochrony brzegów morskich do roku 2050. 

Dla niektórych odcinków brzegu z zapleczem o bardzo dużych wartościach 

gospodarczych, gęsto zaludnionych, normy bezpieczeństwa powinny gwarantować 

maksymalny stopień bezpieczeństwa. Natomiast na odcinkach brzegu z zapleczem o małych 

walorach i małych wartościach infrastrukturalno-przyrodniczych może on być mniejszy. Tym 

samym ważny staje się dobór kryteriów, które należy uwzględnić opracowując normy 

bezpieczeństwa. Do ich ustalenia konieczna jest znajomość występowania określonych 

warunków hydrodynamicznych, morfologicznych, znajomość odporności wału wydmowego 

na zniszczenie, a także ocena wartości ekonomicznej i przyrodniczej pasa nadbrzeżnego. 

W obszarze przybrzeżnym nasilają się skutki koncentracji różnorodnej działalności 

ludzkiej, tj. porty, przystanie, turystyka i rekreacja, transport lądowy i wodny, leśnictwo, 

rolnictwo, lecznictwo oraz mieszkalnictwo, powodując określone skutki niekorzystne dla 

brzegu. Następuje stopniowa degradacja środowiska przyrodniczego: niszczenie roślinności 

nadmorskiej, zanieczyszczanie wód i plaż, erozja plaż i wydm/klifów. Są to elementy, które 

należy rozpatrywać w kontekście zachodzących procesów brzegowych w zróżnicowanych 

warunkach środowiskowych i skalach czasowych. 

Wzdłuż brzegu morskiego administracyjnie wyznaczony jest pas techniczny  

o przeciętnej szerokości 150 m dla brzegów wydmowych i skarpy klifu. W obszarze 

przybrzeżnym występuje pas ochronny o szerokości 2–3 km od linii brzegu. W pasie 

technicznym prowadzi się ochronę brzegów, a w pasie ochronnym są zabezpieczenia 

przeciwpowodziowe zaplecza i stabilizacja powierzchni (np. przez zalesianie). W pasie 
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technicznym, na całej długości brzegów morskich znajdują się plaże i wydmy nadbrzeżne 

oraz część wydm szarych. Pomiary form brzegu w tym liniowe, powierzchniowe  

i objętościowe są podstawą obliczeń norm odporności i bezpieczeństwa brzegu. Powtarzalne 

pomiary geodezyjne brzegu, wykonywanych z określoną częstością, stwarzają możliwość 

określania zmian norm bezpieczeństwa poszczególnych odcinków brzegu, będąc podstawą 

projektowania ochrony technicznej, stabilizującej lub zwiększających obecną odporność 

brzegu, tam gdzie jest to bezwzględnym wymogiem.  

Wprowadzenie norm bezpieczeństwa i odporności brzegów powinno wspomóc 

zminimalizowanie powodzi morskich, zagrażającym obszarom niskiego zaplecza. 

Rozwinięcie form brzegowych to podstawowy element określania norm bezpieczeństwa 

brzegu, a równie ważny jest zakres i częstość występowania niszczących stanów 

hydrometeorologicznych (Dubrawski i Zawadzka-Kahlau 2006). 

Wobec skomplikowanego charakteru oddziaływania kompleksu czynników 

hydrometeorologicznych na brzegi powodujących rozwój erozji najczęściej określa się wpływ 

stanów morza i czas ich trwania. Poziomy morza osiągające linię podstawy wydmy/klifu 

inicjują jej erozję. Od długości okresu działania krytycznych stanów morza i od odporności 

brzegu zależy bezpieczeństwo zaplecza. W przypadku brzegów mierzei, w tym Półwyspu 

Helskiego, może dojść zarówno do ich zniszczenia, zatopienia niskiego zaplecza, jak i do 

rozmycia/przerwania ciągłości mierzei. 

W ochronie zaplecza Półwyspu Helskiego przyjęto roboczą „normę helską” 

określającą parametry brzegu (wydmy i plaży) dla potrzeb projektowania, realizacji i kontroli 

ochrony morskiego brzegu metodą sztucznego zasilania. Według tej normy pas plażowo-

wydmowy musi gwarantować bezpieczeństwo zaplecza w razie wystąpienia sztormu 

silniejszego niż pojawiający się raz na 100 lat (Tp = 100).  

Opracowując normy bezpieczeństwa strefy brzegowej, dla sztormów o różnych 

parametrach, uwzględniono obok odporności wydm, waloryzację ekonomiczną i przyrodniczą 

jednostek lokalnych. Wzięto też pod uwagę kryteria geomorfologiczne, którymi posłużono się 

projektując profile zapewniające bezpieczeństwo niektórych odcinków strefy brzegowej. 

Ustalenia norm bezpieczeństwa, jakim musi odpowiadać pas techniczny, oparto na 

definicji bezpieczeństwa wyznaczonej na podstawie najmniejszego prawdopodobieństwa 

zdarzenia, przy którym pas techniczny nadal zapewnia całkowite bezpieczeństwo obszarowi 

położonemu po jego odlądowej stronie. W propozycji normy bezpieczeństwa strefy 

brzegowej należy oprócz czynników hydrodynamicznych uwzględnić wartość i stan 

zagospodarowania zaplecza, cenność wartości przyrodniczych oraz zagrożenie erozyjne  
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i odporność brzegu ocenioną na podstawie elementów morfologii. W zależności od tych cech 

należy określić progowe wartości prawdopodobieństwa pojawienia się sztormu silniejszego 

niż sztorm stuletni. 

Podstawą ocen jest wybór okresu powtarzalności sztormu Tp. Wielkość Tp jest 

statystycznym okresem powtarzalności zagrażającego sztormu. Im dłużej funkcjonuje 

budowla, tym większe jest niebezpieczeństwo narażenia na działania sztormu o określonym 

Tp. Wartości Tp mają głównie zastosowanie przy projektowaniu budowli ochrony brzegów,  

w tym to naturalna ochrona zaplecza o różnych wartościach Tp, traktowanych jako wskaźnik 

odporności. Wartości Tp brzegów naturalnych powinny, podobnie jak budowle 

hydrotechniczne, zapewnić bezpieczeństwo zaplecza (Poradnik..., 1992; Basiński i inni, 1993. 

Odmorskie brzegi Półwyspu Helskiego i inne brzegi zagrożone, o trwałych 

tendencjach erozyjnych, a zarazem o cennych walorach rekreacyjnych, uzyskały normę Tp = 

100 lat, czyli zapewniającą bezpieczeństwo zaplecza w warunkach sztormu 100-letniego, 

połączonego z odpowiadającym mu wezbraniem sztormowych wód. 

Przy prognozowanym WPM = 0,3–1,0 m/100 lat, wraz ze zmianami klimatycznymi, 

powinno się zwiększyć normę bezpieczeństwa do poziomu Tp = 200, o ile wszystkie 

środowiska naukowe uznają to za zasadne. W Holandii, gdzie gęsto zaludnione obszary 

depresyjne o dużej wartości gospodarczej mogą zostać zalane, Tp wynosi 10 000 i więcej lat. 

Obiektywne szacowanie wartości środowiska naturalnego, wartości kulturowych czy 

historycznych jest rzeczą niezwykle trudną i subtelną, a wartość życia ludzkiego jest nie do 

przeszacowania. Uwzględniając parametry strefy brzegowej i zagospodarowanie zaplecza 

brzegów, zagrożenie powodziowe zaplecza, wartości przyrodnicze oraz odporność brzegu na 

erozję, opracowano normy bezpieczeństwa brzegu (tab. 5 i 6). Wyraża je tylko jeden 

wskaźnik, tj. wymagana odporność brzegu na sztorm o określonej częstości. Brzegi 

wydmowe niskie (< 2,5 m npm) cechują się małą odpornością (Tp < 20), podczas gdy brzegi 

wydmowe wysokie i klify są bardzo odporne na działanie czynników 

hydrometeorologicznych (Tp > 200). 

Połączenie wartości rang poszczególnych analizowanych składowych pozwoliło 

obliczyć średnią odporność brzegu, której przypisano wymagane minimalne poziomy 

bezpieczeństwa (wyrażone przez Tp). Główną rolę na tym etapie prac stanowi rozwój form 

brzegowych. Zwiększanie odporności brzegu na coraz silniejsze sztormy jest niezbędnym 

wymogiem wzrostu zagospodarowania zaplecza. Brzegi o małej odporności jeśli takie będą 

wymogi, będą podlegać pracom normalizacyjnych w celu osiągnięcia poziomu 

pozwalającemu na utrzymanie plaż i wydm zapewniających bezpieczeństwo zaplecza. 
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Analiza wymienionych elementów strefy brzegowej w połączeniu z oceną jakości przybrzeża 

pozwoliła określić odporność całości brzegów morskich, a równocześnie wyznaczyć 

wymagany poziom odporności (bezpieczeństwa) brzegu w okresie WPM do 2050 r. Obecny 

stan i wymagany poziom bezpieczeństwa wyrażony został przez Tp. 

Dla całości polskich brzegów morskich, tj. Zatoki Gdańskiej, Półwyspu Helskiego 

i morza otwartego, określono granicę bezpiecznego gospodarowania oraz stan i prognozę 

norm bezpieczeństwa brzegu. Na części odcinków nie wyznaczono granicy bezpiecznego 

gospodarowania. Należą do nich niskie i wąskie mierzeje oddzielające od morza niziny 

nadbrzeżne, np. Mierzeja Karwieńska, lub obszary chronione, np. Słowiński i Woliński Park 

Narodowy. Wyłączono również rejony brzegu, na których występują przeciwwskazania 

wynikające z waloryzacji przyrodniczej i topografii zaplecza. 

Brzegi Zatoki Gdańskiej są bardzo zróżnicowane, występują tu wydmy niskie, średnie 

i wysokie, klify nieaktywne i aktywne, ujścia rzeczne, brzegi zabudowane na linii wody lub 

podstawy wydmy (klifu). Temu zróżnicowaniu typów brzegów odpowiada zróżnicowanie 

granic bezpiecznego gospodarowania oraz obecne normy bezpieczeństwa brzegów, tj. 

odporność na określone sztormy (tab. 5). 

Na Półwyspie Helskim (tab. 6) najsilniejsze zagrożenie erozyjne występuje w części 

nasadowej i środkowej brzegu morskiego. Specyficzne ukształtowanie przybrzeża dalekiego i 

bliskiego oraz związany z tym reżim falowo-prądowy powoduje intensywne niszczenie plaż i 

wydm półwyspu. Do 1989 r., tj. przed podjęciem odbudowy brzegu metodą sztucznego 

zasilania, na odcinku nasadowym została zniszczona wydma przednia. Jej utrzymanie 

wymaga ciągłego sztucznego zasilania i tworzenia drugiej linii ochrony, którą stanowią 

głównie opaski gabionowe wbudowane w sztuczną wydmę. 

Brzegi Półwyspu Helskiego w części zachodniej tworzone są przez wydmy niskie  

i średnie, rosnące ku wschodowi, w kierunku cypla. Szerokość półwyspu w części nasadowej 

oscyluje wokół 100 m, dlatego wyznaczenie granic bezpiecznego gospodarowania jest tu 

trudne lub niemożliwe, jeżeli nie odtworzy się wału wydmy przedniej, zapewniającego 

odporność na sztorm 100-letni (Tp = 100). Praktycznie dla rejonu km H 0,0–23,5 nie 

można wyznaczyć granicy bezpiecznego gospodarowania. Cały odcinek brzegu morskiego 

trzeba objąć ochroną, w której wyniku utrzymane będzie bezpieczeństwo zaplecza łącznie  

z obszarami zabudowanymi – Chałupy, Kuźnica, Jastarnia. Ochrona brzegu od strony Zatoki 

Puckiej powinna również zapewniać bezpieczeństwo zaplecza, głównie przez opaski 

brzegowe i wały przeciwpowodziowe, na prawie całej długości półwyspu. 



31 

 

Dla brzegów morza otwartego (od Władysławowa do Świnoujścia) wyznaczono 

granice bezpiecznego gospodarowania i normy bezpieczeństwa brzegu (tab. 5 i 6). Występują 

tu zarówno wydmy jak i klify o zróżnicowanej aktywności. Z prognozy niszczenia brzegów 

przy WPM = 0,6 m/100 lat wynika, że cały układ erozyjno-akumulacyjny brzegów morskich 

będzie niszczony ze zwiększoną intensywnością (o około 85%) w stosunku do ubiegłego 

stulecia. Opierając się na tych danych określono granicę bezpiecznego gospodarowania, 

zapewniającą ochronę obiektów lokalizowanych na klifach i na zapleczu wydmy. Ich 

posadowienie w głębi lądu, poza granicą bezpiecznego gospodarowania, zapewni 

bezpieczeństwo na dalsze 40–50 lat.  

System brzegowy (erozyjno-akumulacyjny) otwartego morza z okresu 150 lat wstecz 

podlega dalszej transformacji, szczególnie pod wpływem czynników antropogenicznych.  

W następstwie ich oddziaływania narastają zjawiska erozyjne o charakterze utrwalonym, 

którym przeciwdziałanie wymaga ingerencji technicznej. Techniczna ochrona brzegów 

zwiększa negatywną reakcję systemu brzegowego, którą jest wzrost prędkości  

i wzdłużbrzeżnego zasięgu erozji. To jeden z podstawowych powodów przyjęcia 

wielkoskalowej metody sztucznego zasilania jako zasadniczego sposobu ochrony brzegów  

w początkowym okresie WPM, bez względu na jego tempo. 

Dalsza intensyfikacja stabilizacji wydm metodami biotechnicznymi, a także 

potencjalny rozwój ochrony klifów, zwiększą deficyt osadów brzegowych. W następstwie 

wzrostu deficytu osadów nasili się erozja brzegów mierzei. Dlatego zakłada się optymalne 

zwiększenie odporności strefy brzegowej przez odbudowę głównych form brzegu  

i przybrzeża rejonów o dużej i średniej erozji brzegów, a pośrednio strefy brzegowej na całej 

długości. Cel ten można będzie osiągnąć dostarczając 1,5 mln m
3
 osadów rocznie, głównie  

w rejonach przyportowych. Lokalizacje i wielkości sztucznego zasilania brzegów powinien 

określać coroczny monitoring strefy brzegowej, pozwalający na obserwacje i prognozowanie 

dynamiki układów erozyjno-akumulacyjnych przybrzeża. Ich stan w rejonach zagrożonych 

przez silną erozję, a w tym głównie odporność strefy rew, ma podstawowe znaczenie dla 

projektowania sposobu i zakresu sztucznego zasilania. 
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Tabela 5  Granice bezpiecznego  inwestowania (gospodarowania) oraz stan i prognoza norm bezpieczeństwa brzegu Zatoki Gdańskiej do 

2050 r. przy WPM = 0,6 m/100 lat (Dubrawski, Zawadzka-Kahlau 2006). 

Rejon 

Kilometraż Długość 
Typ 

brzegu 

Położenie 
granicy 

bezpiecznego 
gospodarowania  

(m) 

Norma 
bezpieczeństwa 

brzegu 

Ochrona brzegu morskiego 

stan prognoza 

stan 
prognoza 

do 2025 (2050) r. 
środki ochrony (km) Tp 

(lata) 

Mierzeja 
Wiślana 

Jantarowe 
Wybrzeże 

Ujście Wisły 
Przekop 

Wyspa 
Sobieszewska 

Górki 
Wschodnie 

Ujście Wisły 
Śmiałej 
 

Górki 
Zachodnie 

Stogi 

Port Północny 

Westerplatte 

Ujście Wisły 
Martwej 

Nowy Port  
Sopot 
 

    0,030,0 

  30,047,9 

  47,948,3 

  48,356,8 

  56,859,2 

  59,259,4 
 

  59,460,4 

  60,465,0 

  65,067,3 

  67,369,1 

  69,169,2 

  69,279,0 
 

  79,080,0 

  80,081,0 
 

  81,085,0 
 

  85,085,3 
 

  85,389,1 

30,0 

17,9 

  0,4 

  8,5 

  2,4 

  0,2 
 

  1,0 

  4,6 

  2,3 

  1,8 

  0,1 

  9,8 
 

  1,0 

  1,0 
 

  4,0 
 

  0,3 
 

  3,8 

  7,4 

ww 

ww 

 
w 

w 

 
 

w 

w 

(a) 

wn, (a) 

(a) 

w, wn 
 

w 

ka 
 

ka, 
kna 

 

wn 
 

(a) 

* 

  3050   

 
* 

  70110 

 
 

  80120 

  80130 

 

 

 

 
 

  4080   

  80100 
 

100150 
 

 
 

 

  500 

> 500 

2050 

200 

2050 

2050 
 

  50 

100 

100 

100 

100 

2050 
 

500 

20100 
 

200 
 

  50 
 

100 

200 

  500 

> 500  

  200 

  200 

  200 

  200 
 

  200 

  200 

  200 

  500 

  200 

  200 
 

  500 

  200 
 

  200 
 

  200 
 

  200 

  200 

bez ochrony 

bez ochrony 

system ochrony 
ujścia 

bez ochrony 

system ochrony 

system ochrony 
ujścia 
 

system ochrony 

bez ochrony 

budowle 
portowe 

zabudowa 
twarda 

system ochrony 
ujścia 

lokalna ochrona 
 

bez ochrony 

sztuczne 
zasilanie, 
budowla 

odstąpienie 

odstąpienie 

zwiększenie odporności 

odstąpienie 

zwiększenie odporności 

zwiększenie odporności 
 

zwiększenie odporności 

lokalna ochrona 

podwyższenie 

zwiększenie odporności 

zwiększenie odporności 

zwiększenie odporności 
 

odstąpienie 

zwiększenie odporności 
 

zwiększenie odporności 
 

zwiększenie odporności 
 

podwyższenie 

utrzymanie 

              

              
budowla twarda 

              
budowla twarda 

budowla twarda,  
sztuczne zasilanie 

budowla twarda 

sztuczne zasilanie 

             
budowla twarda 

budowla twarda 

sztuczne zasilanie,  
budowla twarda 

            
sztuczne zasilanie, 
budowla twarda 

sztuczne zasilanie,  
budowla twarda 

sztuczne zasilanie,  
budowla twarda 

            
budowla twarda,  
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Kamienny 

Potok  
Kolibki 

Orłowo 
 

Redłowo  
Kamienna 
Góra 
 

Gdynia 
 

Gdynia port 

Oksywie  
Mechelinki 
 

Mechelinki  
Rewa 

Rewa  
Osłonino 

Osłonino  
Puck 

Puck  
Gnieżdżewo 

Gnieżdżewo  
Swarzewo 

Swarzewo  
Władysławowo 

  89,196,5 
 

  

96,5100,0 

100,0107,3 

107,3114,5 

114,5117,8 

117,8120,5 

120,5124,2 

 

  3,5 

  7,3 

  7,2 

  3,3 

  2,8 

  3,7 

ka, 
kna 

 

ka, wn 

wn 

ka, 
kna(wn) 

wn 

ka, 
kna 

wn 

  80150 
 

* 

* 

  80160 

* 

* 

* 

 

  20 

  20 

  50 

  20 

200 

  50 

 

  200 

  100 

  100 

  200 

  200 

  100 

twarda 

budowla 
twarda,  
sztuczne 
zasilanie 

budowla 
twarda,  
sztuczne 
zasilanie 

budowla 
portowa 

lokalna ochrona 
 

lokalna ochrona 

lokalna ochrona 

lokalna ochrona 

lokalna ochrona 

bez ochrony 

bez ochrony 

 

zwiększenie odporności 

zwiększenie odporności 

zwiększenie odporności 

zwiększenie odporności 

odstąpienie 

zwiększenie odporności 

sztuczne zasilanie 

budowla twarda, 

polder 

budowla twarda 

sztuczne zasilanie 

budowla twarda 

            
zabudowa twarda 

Mierzeja 
Wiślana  

 
Władysławowo 

   0,0124,2 124,2 x x x x x x x 

Oznaczenia: ww  wydma wysoka, w  wydma, wn  wydma niska, ka  klif aktywny, kna  klif nieaktywny, (a)  odcinek antropogeniczny, *  przeciwwskazania do wyznaczenia granicy 

bezpiecznego gospodarowania 
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Tabela 6 Granice bezpiecznego inwestowania (gospodarowania) oraz stan i prognoza norm bezpieczeństwa brzegu Półwyspu Helskiego do 

2050 r. przy WPM = 0,6 m/100 lat 

Rejon 
Kilometraż Długość Typ 

brzegu 

Położenie 
granicy 

bezpiecznego 
gospodarowania 

Norma 
bezpieczeństwa 

brzegu 
Ochrona brzegu morskiego 

stan prognoza 

stan 
prognoza 

do 2025 (2050) r. środki ochrony Tp 

(km) (m) (lata) 

Władysławowo  

Chałupy 

Chałupy  Kuźnica 

Kuźnica 

Kuźnica  

Jastarnia 

Jastarnia  Jurata  

Jurata  Cypel  

124,5H4,5 

H4,59,5  

H9,513,5 

H13,520,5  

H20,523,5  

H23,536,0  

  4,5 

  5,0 

  4,0 

  7,0 

  3,0 

12,5 

w 

(sztuczna) 

w 

w 

(sztuczna) 

w 

w 

w 

* 

*  

*  

*  

* 

* 

100(20) 

50100 

20100 

50100 

50100 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

sztuczne 

zasilanie 

budowa 

ochronna 

sztuczne 

zasilanie 

ochrona 

lokalna 

ochrona 

lokalna 

bez ochrony 

zwiększenie 

odporności 

zwiększenie 

odporności 

zwiększenie 

odporności 

zwiększenie 

odporności 

zwiększenie 

odporności 

odstąpienie 

 zasilanie, budowle twarde 

zasilanie, budowle twarde 

zasilanie, budowle twarde 

budowle twarde, zasilanie 

budowle twarde, zasilanie 

                       

Cypel  Hel  

Hel 

Hel  Jastarnia 

Jastarnia port 

Jastarnia  

Kuźnica  

Kuźnica  Chałupy 

Chałupy  

Władysławowo  

H36,036,8  

H36,838,0  

H38,050,4  

H50,450,5  

H50,559,3  

H59,365,0  

H65,071,5  

  0,8 

  1,2 

12,5 

  0,1 

  8,8 

  5,7 

  6,5 

w 

(a) 

w, wn 

(a) 

wn 

w 

wn 

5080   

 
80100 

 
* 

* 

* 

200 

  50 

20100 

  50 

  50 

  50 

  50 

200 

200 

200 

200 

100 

100 

100 

bez ochrony 

system 

ochronny 

ochrona 

lokalna 

budowle 

portowe 

ochrona 

lokalna 

ochrona 

lokalna 

ochrona 

lokalna 

odstąpienie 

zwiększenie 

odporności 

zwiększenie 

odporności 

podwyższenie 

zwiększenie 

odporności 

zwiększenie 

odporności 

zwiększenie 

odporności 

                       
budowle twarde, zasilanie 

budowle twarde, zasilanie 

                       
budowle twarde,zasilanie 

budowle twarde,  zasilanie 

budowle twarde, zasilanie 

Półwysep Helski 124,5H71,5 71,5 x x x x x x x 

Oznaczenia: ww  wydma wysoka, w  wydma, wn  wydma niska, ka  klif aktywny, kna  klif nieaktywny, (a)  odcinek antropogeniczny, *  przeciwwskazania do wyznaczenia granicy bezpiecznego 
gospodarowania 
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Wnioski wynikające z posiedzenia Komisji Środowiska, w dniu 29.05.2012 wskazują 

jednoznacznie, że pomimo znacznego zaniepokojenia środowiska naukowego stale 

pogarszającym się stanem przyrodniczych zasobów Półwyspu Helskiego nie wypracowano 

dotychczas skutecznych mechanizmów prawnych, które w miarę skutecznie 

przeciwdziałałyby dalszym aktom nieodwracalnego niszczenia tego unikalnego obszaru. 

Postawy są bardzo zróżnicowane; od samozadowolenia z własnej działalności do 

rozpaczliwych alarmów naukowców. Jednak tylko w nielicznych wypowiedziach pojawiają 

się propozycje radykalnej zmiany podejścia. Pomimo istnienia zakazu lokalizacji obiektów 

bliżej niż 20 m linii brzegu na brzegach Zatoki Puckiej obiekty stoją 2-4m od linii brzegowej 

(Skóra, 2012). Tak więc postulowane granice bezpiecznego inwestowania, w wydaniu 

polskim, pozostają na poziomie nieosiągalnych planów. 

Zalecenia wynikające z respektowanie zasad ZZOP w krajach nadbałtyckich: 

Stan zainwestowania erodowanych brzegów oraz nizin nabrzeżnych objętych 

zagrożeniami powodzią morską i w ujściach rzek przymorskich w Polsce wymusza analizę 

wytypowanych odcinków strefy brzegowej w świetle kryteriów bezpiecznego inwestowania. 

Pociąga to za sobą następujące działania w celu respektowania zasad ZZOP w krajach 

nadbałtyckich: 

1. Ocena lokalizacji obiektów urbanizacyjnych w strefie nadbrzeżnej na tle 

wyznaczonych stref ochronnych w Polsce.  

2. Wyznaczenie obiektów wymagających stałej ochrony ze względu na złą lokalizację. 

3. Wyznaczenie obiektów wskazanych do przeniesienia ze względu na nieuchronność 

procesów erozji i rachunek ekonomiczny. 

 

Zalecana kolejność działań w celu uniknięcia błędów lokalizacji w przyszłości:  

1. Wyznaczenie linii maksymalnego historycznego cofnięcia linii brzegowej, podstawy 

wydmy i korony wydmy lub klifu. 

2. Wytypowanie obiektów które będą zagrożone w określonych horyzontach czasowych.   

3. Określenie rachunku ekonomicznego kosztów ochrony obiektów w różnych 

horyzontach  czasowych. 

4. Określenie kosztów relokacji najbardziej zagrożonych obiektów. 

5.  Analiza porównawcza różnic ochrony za wszelka cenę i relokacji. 

6. Podjęcie optymalnej decyzji. 
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W dostępnych dokumentach funkcjonują rozważania dotyczące propozycji zmian 

polskiej strategii ochrony brzegów morskich i obowiązującego prawa w tym zakresie (Cieślak 

2011). 

Wskazane jest dalsze doskonalenie prawa (Cieślak 2011). Zmiany powinny dotyczyć: 

1. Wprowadzenia do ustawodawstwa zapisów o finansowaniu ochrony brzegów jako 

stałego elementu, a nie na zasadzie programu wieloletniego – ochrona brzegów wymaga 

systematycznych działań, realizowanych tak długo jak długo będzie istniał brzeg morski, 

a nie w ramach zamkniętego w czasie programu (choćby nawet wieloletniego) . 

2 Prawnego usankcjonowania umownej linii brzegowej i bezpieczeństwa zaplecza.. Brakuje 

dobrej podstawy prawnej do określania konkretnych wartości bezpieczeństwa. Zapis o 

poziomie bezpieczeństwa dotyczy nie tylko zagrożenia powodzią morską (również ustawy 

Prawo wodne), ale także zagrożenia erozją morską.  

3 Wzajemnego powiązania planów zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących 

obszarów morskich i lądowych, mimo że są one sporządzane przez różne organy. 

Rozwiązanie tego problemu jest zawarte w aktualnie procedowanym projekcie 

nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4 Dalsze udoskonalanie procesów powszechnego społecznego uczestnictwa w zarzadzaniu 

strefa brzegową. 
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