Warszawa, 26 stycznia 2021 r.

Komunikat 02/2021
interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego
przy prezesie PAN
na temat zmiany klimatu i wzrostu poziomu morza

Obserwacje wzrostu poziomu morza
(1) Globalny poziom morza, po kilku tysiącach lat względnej stabilizacji 1 podniósł się od
XIX wieku o ponad 20 cm 2. Specjalny Raport IPCC z 2019 r. na temat oceanu i kriosfery
stwierdza na podstawie przeglądu najnowszej literatury naukowej między innymi, że:
„Tempo wzrostu średniego poziomu morza w latach 2006-2015 wyniosło 3,6 mm/rok, jest
bezprecedensowe w ostatnich stu latach i około 2,5 razy większe niż w latach 19011990” 3,4. Niezależne, prowadzone różnymi metodami badania pokazują, że nauka
rozumie mechanizmy tego wzrostu. Dane o zmianie poziomu morza zbierane przy
pomocy metod satelitarnych (altimetrii) są zgodne z pomiarami poziomu morza na
stacjach brzegowych (wodowskazach i mareografach) 5, jak i ocenami na podstawie
niezależnie mierzonych wzrostu zawartości ciepła wody morskiej oraz przyrostu masy
wód oceanicznych 6.
(2) Badania naukowe wykazują, że w trakcie wychodzenia z ostatniej epoki lodowej,
kiedy średnia temperatura planety wzrosła o ok. 5°C w ciągu ok. 10 tysięcy lat, poziom
morza podniósł się o ok. 120 m. Występowały wówczas kilkusetletnie okresy o tempie
wzrostu poziomu morza przekraczającym 5 cm/rok 7, do czego przyczyniała się
destabilizacja zanikających lądolodów zarówno półkuli północnej, jak i południowej.
Najnowsze wyniki badań pokazują, że podobna destabilizacja zarówno lądolodu
Antarktydy Zachodniej, jak i Grenlandii jest możliwa w wyniku antropogenicznej zmiany
klimatu w bliskiej przyszłości 8,9.
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(3) Wyniki najnowszych badań pokazują, że wzrost poziomu morza przyspiesza od lat 60.
XX wieku 10. Przyczyną tego jest coraz szybsze topnienie lodowców i lądolodów, a także w
mniejszym stopniu rozszerzalność cieplna wód oceanów i zmniejszenie masy wody na
powierzchni i w glebie kontynentów 11 oraz w jeziorach 12. Przyspieszenie to doprowadziło
do zwiększenia tempa wzrostu poziomu morza w ciągu ostatniej dekady aż do 4,8 mm
rocznie 13.
Projekcje wzrostu poziomu morza
(4) Prognozy wzrostu poziomu morza zależne są od wielkości przyszłych emisji gazów
cieplarnianych, dlatego wykonuje się je dla kilku „ścieżek emisji” 14: od przewidujących
dotrzymanie zobowiązań z Porozumienia Paryskiego (RCP2.6) dotyczących wzrostu
temperatury o 1,5°C do kontynuacji emisji praktycznie bez zmian (RCP8.5). Prognozy
takie wykonuje się albo przez dodawanie składowych wpływu od wszystkich procesów
wpływających na poziom morza w modelach klimatycznych (prognozy oparte o procesy),
albo przez ekstrapolację historycznych zależności między temperaturą globalną a
poziomem morza (prognozy półempiryczne) 15.
(5) Specjalny Raport IPCC na temat oceanu i kriosfery z 2019 r. 16 prognozuje, że poziom
morza w ostatnich dwóch dekadach XXI wieku wzrośnie z prawdopodobieństwem 2/3 o
29-59 cm dla RCP2.6 oraz o 61-100 cm dla RCP8.5. Należy pamiętać, że przewidywany
wzrost poziomu morza nie zatrzyma się w 2100 r. i do 2300 r. prawdopodobny jest jego
dalszy wzrost nawet o kilkanaście metrów przy scenariuszu RCP8.5, jednak przy dużej
niepewności związanej z dynamiką lądolodu Antarktydy 17. Spodziewane tempo wzrostu
poziomu morza będzie przyspieszać zależnie od scenariusza emisji. Autorzy raportu 18,19
piszą: „Przewiduje się, że tempo średniego światowego wzrostu poziomu morza osiągnie
15 mm/rok w roku 2100, a w XXII wieku przekroczy kilka centymetrów rocznie”.
Projekcje wzrostu poziomu morza w Polsce
(6) Prognozy globalne wymagają zaadaptowania do warunków lokalnych, gdyż takie
procesy, jak pionowe ruchy skorupy ziemskiej, zmiany cyrkulacji oceanicznej oraz
grawitacyjny wpływ zmian masy lodowców i lądolodów 20, wpływają na trend wzrostu
względnego poziomu morza (względem lokalnego dna morskiego).
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(7) Dla Bałtyku długoterminowy obserwowany trend wzrostu poziomu morza jest, w
granicach błędu pomiarowego, podobny do trendu globalnego 21, co potwierdzają również
pomiary satelitarne 22.
(8) W przypadku polskiego wybrzeża prognozy wzrostu rzeczywistego poziomu morza
są również zbliżone do globalnych prognoz 23,24. Jednak w przypadku pozornego wzrostu
poziomu morza (względem lokalnego dna morskiego), mającego bezpośredni wpływ na
infrastrukturę przybrzeżną, należy do tego dodać jeszcze wpływ pionowych ruchów
skorupy ziemskiej spowodowanych zarówno dostosowywaniem się skorupy ziemskiej do
zmniejszonego obciążenia lądolodem po zakończeniu ostatniej epoki lodowej (izostazja),
jak i tektoniką płyt skorupy ziemskiej 25. Są one nadal niedostatecznie zbadane dla
polskiego wybrzeża 26. Wstępne wyniki wskazują na brak pionowych ruchów dna dla
zachodnich krańców polskiego wybrzeża 27 oraz jego środkowej części, a także na
obniżanie się o około 1 mm/rok wybrzeża w rejonie Zatoki Gdańskiej i nawet 2 mm/rok w
rejonie Żuław 28. To może spowodować w tym rejonie przyspieszenie wzrostu względnego
średniego poziomu morza o dodatkowe ok. 10-20 cm na stulecie, skutkując zwiększeniem
zagrożeń związanych ze wzrostem poziomu morza i obejmowaniem przez te zagrożenia
coraz większych obszarów, w tym tak ważnych dla kraju miejscach, jak historyczna część
Gdańska, Żuławy czy Półwysep Helski.
Poziom morza i zdarzenia ekstremalne
(9) Dodatkowym istotnym czynnikiem stwarzającym zagrożenie dla strefy brzegowej są
wezbrania sztormowe. Autorzy raportu 29,30 piszą: „Wzrost poziomu morza na świecie
spowoduje w większości lokalizacji wzrost częstotliwości występowania zdarzeń
ekstremalnych. Przewiduje się, że lokalne wartości poziomu morza, które historycznie
występowały raz na wiek, będą występować w ramach wszystkich scenariuszy RCP, co
najmniej raz w roku, w większości lokalizacji, do 2100 r. Przewiduje się, że wiele nisko
położonych terenów i małych wysp będzie doświadczać historycznych zdarzeń stulecia
przynajmniej raz w roku, do 2050 r. Rok, w którym historyczne wydarzenie stulecia stanie
się wydarzeniem rocznym, przypada najwcześniej na RCP8.5, a najpóźniej na RCP2.6.
Rosnąca częstotliwość występowania wysokiego poziomu wody może mieć poważne
skutki w wielu miejscach”.
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(10) Najwyższe zanotowane wartości wezbrań sztormowych na polskim wybrzeżu
osiągały poziom przekraczający o 2 m poziom średni 31,32. Istniejąca literatura przedmiotu
sugeruje zwiększoną przyszłą sztormowość dla rejonu Europy centralnej i Bałtyku, jednak
niepewność tych projekcji jest wciąż duża 33. Jednak podsumowanie prac światowych 34, 35
sugeruje, że w perspektywie 30 lat prawdopodobne będą wezbrania, które mogą być
kilkakrotnie częstsze niż w przeszłości.
(11) W związku z postępującym i przyspieszającym zagrożeniem wzrostem poziomu
morza zespół wskazuje na konieczność szybkich działań dostosowujących
prawodawstwo i infrastrukturę do wyzwań związanych z tym zjawiskiem w
następnych dekadach, w szczególności:

•

opracowanie strategii ochrony wybrzeża uwzględniającej zagrożenie związane ze
wzrostem poziomu morza w perspektywie kilkudziesięcio-, a nawet stuletniej,

•

opracowanie wymagań dotyczących planowania i projektowania inwestycji
infrastrukturalnych, uwzględniających zarówno dotychczasowy wzrost poziomu
morza, jak i maksymalny wzrost przewidywany w następnych dziesięcioleciach,

•

opracowanie wytycznych związanych z gospodarką przestrzenną, dotyczących
zarówno środków ochrony wybrzeża i rejonów przybrzeżnych (w tym wrót
powodziowych chroniących polskie miejscowości portowe), jak i określenia
sposobów użytkowania terenów zagrożonych coraz częstszymi zalaniami
związanymi ze wzrostem poziomu morza, nawet do uwzględnienia możliwości
bezpowrotnej utraty niektórych z nich.

(12) Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań adaptacyjnych z zakresu
gospodarki wodnej, należy nadać wyraźnie wyższy priorytet wydatkom związanym z
ochroną wybrzeża.
(13) Nieuchronny charakter i narastające tempo wzrostu poziomu morza pokazują
bezpośrednio niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą postępująca antropogeniczna
zmiana klimatu. W razie niepowodzenia w redukcjach emisji, w być może już bliskiej
perspektywie historycznej trzeba będzie zmierzyć się z problemem stopniowej utraty
infrastruktury w obecnej strefie przybrzeżnej i przygotować się na postępujące zalewanie
coraz większej powierzchni lądu.
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