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Przyspieszające zmiany klimatu 

Wzrost temperatury  
18 z 19 lat po 2001r.  

to najcieplejsze lata w 

historii pomiarów 

(wyjątek 1998) 

Wzrost opadów 
Częste i bardziej 

intensywne opady (nawet 

20-30% wzrost w 

północnej Europie) 

 nasilenie fal upałów  susza miejska  stres hydrauliczny i zanieczyszczenie wód 

 osłabienie systemu przyrodniczego  

 powodzie i podtopienia  straty ekonomiczne   pogorszenie jakości powietrza 

 zagrożenie zdrowia i życia (choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego ) 

SKUTEK 

Niekontrolowana urbanizacja 

i ograniczanie terenów 

zielonych w mieście 

Miejska Wyspa Ciepła 
(nawet 10-15C  

różnicy w stosunku do 

przedmieść) 

Zwiększenie odpływu 
Naturalny krajobraz 

         – ok. 10-15% 

80% uszczelnienia 

        – ok. 70-90%  

Tempera- 

tura 

Woda 

Europa północna: 



Elementy oceny podatności miasta 

na zmiany klimatu (MŚ, 2015) 

Do jakiego stopnia poszczególne miasta są podatne na zmiany 

klimatu? 

 

 

 

Ocena podatności - podstawa dla podejmowania decyzji 

- wyznaczenie obszarów miasta szczególnie 

wrażliwych na ekstrema klimatyczne, 
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- stworzenie Systemu Wspierania Decyzji (DSS) dla 

planowania, zarządzania i  podejmowania decyzji, 

- stworzenie adaptacyjnego miasta o elastycznej 

gospodarce wodami opadowymi z zastosowaniem 

BZI. 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fforumakademickie.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FIG-PAN.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fforumakademickie.pl%2Fnews%2Fsukces-polskich-zespolow-badawczych-w-naukach-o-ziemi%2F&docid=L3E2AhpGZTpnDM&tbnid=HVd0vAw0qNvMBM%3A&vet=10ahUKEwiCq6DZ9MDlAhUBnVwKHU_lB8UQMwhEKAIwAg..i&w=260&h=194&bih=607&biw=1280&q=instytut%20geofizyki%20pan&ved=0ahUKEwiCq6DZ9MDlAhUBnVwKHU_lB8UQMwhEKAIwAg&iact=mrc&uact=8


2. WRAŻLIWOŚĆ 

KLUCZOWE SEKTORY 
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Transport Planowanie przestrz Zdrowie publiczne Gosp. wodna 



1. EKSPOZYCJA - TEMPERATURA 

 - skala ciągła dla całości miasta i klasy ekspozycji dla poszczególnych osiedli 
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1. EKSPOZYCJA - PODTOPNIENIA 

Powierzchnia podtopionego terenu 

(opad 1%, 24h): 

 

2016: 3,20 km 2  

 

2050: 6,18 km2 

 

(całkowita powierzchnia miasta ok.  110 

km2) 

 
!!! 

Okres powtarzalności obecnego opadu 1% 

(dla Radomia ok 120 mm) może się 

zmniejszyć ze 100lat do ok. 12, a nawet 9 lat. 
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3. PODATNOŚĆ – sektor: zdrowie publiczne - ludność 

Ludność narażona na 

podtopienia 

 

2016 =  673 osób 

2050 =  2024 osób 

 

Całkowita liczba mieszkańców w 

Radomiu: ok. 210 000 

 
!!! 

Należy uwzględnić zmianę 

częstotliwości występowania 

opadów nawalnych wg. prognozy. 
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3. PODATNOŚĆ – sektor budownictwo i gospodarka przestrzenna 

0 5 10 15 20 25 30 35 

teren pod urządzeniami technicznymi lub budowlami 

teren pod torowiskiem 

teren przemysłowo-składowy 

zabudowa wielorodzinna 

zabudowa handlowo-usługowa 

zabudowa przemysłowo-składowa 

pozostała zabudowa 

teren pod drogą kołową 

zabudowa jednorodzinna 

powierzchnia [ha] 

Rodziaj pokrycia 
terenu 

Q1% t=24h RADOM 2050 

Q1% t=24h RADOM 2016 



POTENCJAŁ ADAPTACYJNY 
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Level 2 

Inner-city 

Level 1 

Outside city 

Flooding zone 

C6 

C2 

C1 

C5 

C3 C4 

C6 

C6 
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Adaptacja do zmian klimatu 

poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą 

w przestrzeni miejskiej Radomia 

CEL 

Stworzenie przestrzeni 

miejskiej w Radomiu o 

zwiększonej odporności 

na zmiany klimatu 

poprzez budowę 

demonstracyjnej zielonej i 

niebieskiej infrastruktury 

opartej na podejściu 

ekosystemowym. 

www.life.radom.pl 

European Commission 

National Fund for Environmental 

Protection and Water Management in 

Warsaw  

PROJECT LIFE 

14CCA/PL/000101 



Działania adaptacyjne w przestrzeni miejskiej 
(„małe” BZI) 



 wymagania ekologiczne uwzględnione na równi z technicznymi 
 poprawa bioróżnorodności i regionalna fauna i flora  
 adaptacja do zmian klimatu 
 poprawa estetyki 
 edukacja ekologiczna, wodny plac zabaw 

 Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu 
 zagospodarowanie wody w miejscu wystąpienia opadu 
 retencjonuje i infiltruje wody z 225 m2 dachu i 121 m2 chodnika 

 

CLIMAPOND: Biologiczny zbiornik 
gromadzący wodę opadową z dachów 



CLIMAPOND: Biologiczny zbiornik 
gromadzący wodę opadową z dachów 

Klimatyczne przedszkole Radom (realizacja, 2017) 



CLIMAPOND: Biologiczny zbiornik 
gromadzący wodę opadową z dachów 

Klimatyczne przedszkole Radom (realizacja, 2017) 



Projekty - retencja wody opadowej z dachu 
Gimnazjum Radom, ul. Gagarina (w realizacji) 



Projekty - retencja wody opadowej z dachu 
Gimnazjum Radom, ul. Gagarina (w realizacji) 



Zielone przystanki 
retencjonujące wodę opadową 



Zielone przystanki 
retencjonujące wodę opadową 



Białystok 



Projekty - retencja wody opadowej z dachów i chodników 
Przedszkole w Radomiu ul. Kilińskiego (w realizacji) 



Projekty - retencja wody opadowej z dachów i chodników 
Przedszkole w Radomiu ul. Kilińskiego (w realizacji) 



Działania adaptacyjne w dolinach rzek 
(skala pośrednia BZI – Błękitno-Zielona Sieć) 



1.Złagodzenie ekstremalnych 
przepływów rzek wpływających do 
miasta 

2.Oczyszczanie wody  

3.Stworzenie różnorodnych 
habitatów, wsparcie 
bioróżnorodności i naturalnej 
sukcesji 

4.Obszary rekreacji dla mieszkańców 

Potok Północny, Cerekwianka 

Tomasz Jurczak, Maciej Zalewski 

Uniwersytet Łódzki 



Rzeka Mleczna - renaturyzacja 

Tomasz Jurczak, Maciej Zalewski 

Uniwersytet Łódzki 



Poprawa jakości wody, złagodzenie przepływów i 
poprawa bioróżnorodności w Potoku Północnym 

Oczekiwane rezultaty: 
1. Złagodzenie przepływów wód 

dopływających do miasta 
Potokiem Północnym 

2. Zatrzymanie wody 
napływającej do miasta na 
obszarze 1,7ha 

3. Ochrona bioróżnorodności i 
poprawę jakości życia na 
pobliskich osiedlach 

Działania wdrożeniowe poprzedzone częścią przygotowawczą 

klimatfppenviro.pl 

Uniwersytet Łódzki: T. Jurczak, I. Wagner, M. Łapińska, S. Szklarek, M. Zalewski. 



Adaptacja kanału deszczowego A0 i zastosowanie 
systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego 

Oczekiwane główne rezultaty: 
1. Poprawa jakości wody w 
kanale deszczowym w czasie 
mokrym o 20% 
2. Zredukowanie przepływu w 
kanale w czasie pogody suchej o 
50% 
3. Poprawa jakości wody 
dopływającej do zbiornika Borki 
przez sekwencyjny system 
sedymenująco-biofiltrujacy 

Działania wdrożeniowe poprzedzone częścią przygotowawczą 

klimatfppenviro.pl 

Uniwersytet Łódzki: T. Jurczak, I. Wagner, M. Łapińska, S. Szklarek, M. Zalewski. 
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MAŁE ELEMENTY BZI 

Infrastruktura, „novel” 

ekosystems, BZI, NBS, 

zagospodarowanie wód 

opadowych 

SKALA POŚREDNIA 

Funkcjonalne wsparcie 

dla ekotystemów 

półnaturalnyh 

System naturalny miasta w gradiencie urbanizacji 

WODA LUDZIE NATURA 

REGENERACJA CYKLU WODNEGO 

Wzmocnienie retencji, parowania, 

infiltracji, zabezpieczenie wody dla 

drzew i zieleni miejskiej, ograniczanie 

odpływu powierzchniowego i stresu 

hydrologicznego dla rzek 

WSPARCIE BIORÓŻNORODNOŚCI 

Utrzymanie łączności habitatów, 

różnorodności, przepływu genów 

TWORZENIE PRZYJAZNEJ 

PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 

Obniżanie temperatury, regulacja 

microclimatu, poprawa jakości 

powietrza 

WIELKOSKALOWE 

„BZI” 

Ochrona i wsparcie 

istniejącego kapitału 

naturalnego 



Współbeneficjenci projektu 
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Uniwersytet Łódzki 
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