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Zmiany	klimatu	w	obszarach	zurbanizowanych	wymagają	
działań,	które	są		związane	z	zagrożeniami	oraz	czynnikami	
wzmacniającymi	negatywne	skutki	tych	zmian		



ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU I ICH 
SKUTKI 

Opady: 
powodzie rzeczne, podtopienia, powodzie miejskie, 
 
Temperatura: 
 MWC, fale upałów, susza miejska, fale mrozów, 
 
 Wiatr: 
 uszkodzenia budynków i infrastruktury oraz  zieleni wysokiej,  okresy bezwietrzne. 

 



CZYNNIKI WZMACNIAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ OBSZARÓW 
MIEJSKICH NA SKUTKI ZMIAN KLIMATU 

•  Uszczelnienie terenów, 

•   Intensywna zabudowa,  

•  Duża gęstość zaludnienia,  

•  Fragmentacja ekosystemów przyrodniczych, 

•  Rozbudowana sieć hydrograficzna,  

•  Nasycenie infrastrukturą techniczną, 

•  Obecność terenów produkcyjnych i poprodukcyjnych w tkance miejskiej, 





MWC		



Katowice,	dnia,	nazwa	wydarzenia/tytuł	prezentacji	



PROJEKTY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE 
ZMIANOM KLIMATU 

W celu skutecznego reagowania na zmiany klimatu konieczne jest wdrożenie 

licznych działań adaptacyjnych będących odpowiedzią na zidentyfikowane 

zagrożenie klimatyczne.  

•  Plany adaptacji do zmian klimatu – MPA44 

•  Projekty Interreg CE: 

•   Lumat-(wzmocnienie usług ekosystemowych w obszarach funkcjonalnych,  

•  Salute4CE-(zielona miejska akupunktura)  

•  Projekty edukacyjne- szkolenia , warsztaty, spacery komentowane, poradniki , 

etc.  

 

Katowice,	15	października	2020	



ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

W latach 2017- 2019 był realizowany systemowy, ogólnopolski projekt  pn. Miejskie 

plany adaptacji do zmian, adresowany do największych miast Polski.  

Był on koordynowany przez Ministerstwo Środowiska, a realizowany przez 

Konsorcjum w składzie : IOŚ, IMGW, IETU, ARCADIS. 

  

Plany adaptacji do zmian klimatu  opracowano wg. jednolitej metodyki z 

uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. 

Katowice,	15	października	2020	



DZIAŁANIA ADAPTACYJNE   

 

Działania adaptacyjne  mają charakter techniczny, organizacyjny i informacyjno- 

edukacyjny. Wśród nich znaczną grupę stanowią działania rozwijające i  

wzmacniające błękitno- zieloną infrastrukturę. 

Zielona akupunktura miejska (SALUTE4CE)- koncepcja mikro interwencji 

urbanistycznych w intensywnie zabudowanych obszarach miejskich.  

Wybrane tereny do punktowych rozwiązań to: przestrzenie międzyblokowe, 

podwórka, małe skwery, ogrody deszczowe, „zielone” ulice i pasaże, zielone ściany 

i dachy, place szkolne.  

 

 



Salute4CE-	zielona	akupunktura	miejska			



Katowice,	dnia,	nazwa	wydarzenia/tytuł	prezentacji	





Katowice,	dnia,	nazwa	wydarzenia/tytuł	prezentacji	





WNIOSKI  

•  Rozwiązania ukierunkowane na tworzenie i rozbudowę błękitno- zielonej 

infrastruktury w mieście stanowią narzędzie zapobiegania i  adaptowania do 

zmian klimatu, 

•  Istotnym elementem rozwiązań błękitno- zielonej infrastruktury są usługi 

ekosystemów   miejskich, 

•  Skuteczność działań adaptacyjnych opartych na błękitno- zielonej infrastrukturze 

będzie tym większa im bardziej systemowy charakter będzie  miała ich 

funkcjonalno- przestrzenna koncepcja. 

Katowice,	15	października	2020	
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