
Wszystkie elementy przyrody mokradeł Doliny 
Biebrzy są uzależnione od pogody i klimatu. Roz-
wój i obumieranie roślinności, sezonowe migracje 
ptaków i ssaków oraz cykle życiowe ryb i owadów 
są uwarunkowane sezonową zmiennością tem-
peratury powietrza, sum i rodzajów opadów, jak 
również temperatury wody oraz ilości wody w rze-
ce. Gospodarcze wykorzystanie mokradeł, w tym 
prowadzone zabiegi rolnicze, również zależą od 
aktualnych warunków pogodowych. Odpowiednia 
suma opadów oraz stany wód w ciekach warun-
kują rozwój runi łąk bagiennych oraz możliwości 
koszenia. Zarówno efektywna realizacja zadań 
ochronnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
jak również gospodarowanie rolnicze, wymagają 
zatem oceny aktualnych warunków klimatycznych 
w Dolinie Biebrzy. Pozwoli to na ocenę stopnia 
dostosowania współczesnych działań ochrony 
przyrody oraz gospodarowania do panujących 
warunków klimatycznych. Ocena potencjalnych 
zmian klimatu oraz ich oddziaływania na warunki 
przyrodnicze Doliny Biebrzy pozwoli na określenie 
warunków środowiska mokradeł w przyszłości.  
W długim horyzoncie czasowym stanowi to bowiem 
podstawę do nakreślenia strategii działań mają-
cych na celu ochronę przyrody i zrównoważone 
zagospodarowanie mokradeł Doliny Biebrzy.H
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Projekt współfinansowany w ramach Euro-
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Pogoda czy klimat?

Pogoda – chwilowy stan atmosfery w danym czasie i miejscu; opisywany poprzez określenie ilościowe  
i jakościowe elementów meteorologicznych, będących tzw. składnikami pogody; są to: temperatura powie-
trza, wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, wiatr, zachmurzenie nieba. 
Klimat – jest to właściwy dla danego obszaru ogół zjawisk pogodowych z charakterystycznym 
przebiegiem w ciągu roku; określany na podstawie długotrwałych obserwacji z wielolecia – co 
najmniej 30 lat.

Klimat Doliny Biebrzy dziś 
Monitoring hydrologiczno-meteorologiczny w Dolinie Biebrzy jest prowadzony przez Biebrzański Park 
Narodowy oraz przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 
posiadający najdłuższe ciągi danych obserwacyjnych. Klimat w Doliny Biebrzy ma cechy klimatu 
charakterystycznego dla północno-wschodniej Polski. Przejawia się to w postaci krótszego czasu 
trwania klimatycznego lata (tj. okresu, kiedy średnia dobowa temperatura powietrza przekracza 
15oC) i dłuższej klimatycznej zimy (tj. okresu, kiedy średnia dobowa temperatura spada poniżej 0oC). 
Najcieplejszym miesiącem w Dolinie Biebrzy jest lipiec. Nad Biebrzą w 2011 roku maksymalna tempe-
ratura powietrza zmierzona w stacji meteorologicznej wyniosła 30,5oC. Najchłodniejszym miesiącem 
jest luty. Szczególnie mroźny był luty roku 2012, kiedy najniższe temperatury spadły poniżej -25oC. 

Średnia roczna suma opadów w Dolinie Biebrzy w wieloleciu 1971 – 2010 wahała się od 500 
do 600 mm. Miesiącami z najwyższą średnią opadów w roku są lipiec i sierpień (podczas szcze-
gólnie wilgotnego lata 2011 roku spadło na Dolinę Biebrzy ponad 190 mm deszczu). Zauważa 
się jednak duże różnice między wielkościami  opadów w miesiącach letnich w kolejnych latach, 
sięgające nawet kilkudziesięciu milimetrów. Wiąże się to z występowaniem tzw. lat mokrych  
i suchych. Jakkolwiek, sumy opadów notowane w okresach letnich (od maja do sierpnia) stano-

Pogoda i klimat wpływają zarówno na przyrodę, jak i na gospodarowanie
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wią średnio 45% rocznej sumy opadów. W latach szczególnie wilgotnych, np. w roku 2011, suma 
opadów zanotowana w ciągu tych 4 letnich miesięcy stanowiła aż połowę całorocznego opadu! 
Co więcej, przez ostatnie 40 lat notuje się w Dolinie Biebrzy coraz wyższe dobowe sumy opadów 
(Rys. 1A). Równocześnie jednak zaobserwowano, że w latach 1971-2010 występuje stopniowy 
wzrost stosunku opadów okresu zimowego (XI-IV) do okresu letniego (V-X) (Rys. 1B). Oznacza to, 
że latem w Dolinie Biebrzy generalnie pada coraz mniej, ale opady są bardziej skoncentrowane w 
czasie. Zimą natomiast pada coraz więcej. Przy chłodnych zimach daje to rosnącą na przestrzeni 
lat miąższość pokrywy śnieżnej.

Rys. 1. A – Zmiany maksymalnej dobowej sumy opadu w latach 1971-2010 (na podstawie obserwacji na stacji meteo-
rologicznej w miejscowości Biebrza); B – stosunek sumy opadów letnich do sumy opadów zimowych (na podstawie 
obserwacji na stacji meteorologicznej w miejscowości Burzyn). Źródło danych: IMGW-PIB.

Ekosystemy wodne szybko reagują na skutki zmian klimatu 
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Zmiany klimatu w Dolinie 
Biebrzy 

Prognozy zmian klimatu opraco-
wuje się z wykorzystaniem tzw. 
„modeli globalnej cyrkulacji” 
(ang. Global Circulation Models, 
w skrócie GCM). Każdy model 
zakłada pewne zmienne (np. 
temperatura mórz i oceanów; 
cyrkulacja powietrza). Zróżnico-
wanie danych uwzględnianych 
w tych modelach sprawia,  
że każdy z modeli GCM daje 
inne prognozy. Stąd, analiza 
zmian klimatu jest uzależniona 
od stosowanych modeli. Chcąc 
zatem opracować miarodajne 
prognozy zmian klimatu dla 
wybranych obszarów stosuje 
się zwykle kilka różnych modeli 
do prognozowania elementów 
klimatu, takich jak temperatura 
powietrza czy suma opadów. 
Analizę prognozowanych zmian 
klimatu w Dolinie Biebrzy prze-
prowadzono w ramach projektu 

HABIT-CHANGE na pod-
stawie kombinacji wyni-
ków obliczeń 10 różnych 
globalnych i regionalnych 
modeli cyrkulacji atmos-
ferycznej. Przedstawione 
wyniki to prognozowane 
zmiany średniej miesięcz-
nej temperatury powietrza 
oraz średniej miesięcznej 
sumy opadów klimatu  

w latach 2070 -2100.  
Na rysunku 2A przedsta-
wiono modelowane zmia-
ny średniej miesięcznej 
temperatury powietrza. 
Czarną linią oznaczono 
średnią miesięczną tempe-
raturę powietrza obliczoną 
na podstawie obserwacji 
w Biebrzańskim Parku Na-
rodowym w latach 1996-

Zmiana dynamiki zalewów to najprawdopodobniej efekt zmian klimatu

Obszary położone poza doliną również są narażone na skutki 
zmian klimatu
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2011. Czerwoną linią oznaczono prognozowaną średnią miesięczną temperaturę powietrza  
w latach 2070-2100, obliczoną jako średnią wartość prognoz wszystkich analizowanych 10 mo-
deli GCM. Kolorem szarym oznaczono zakres zmienności prognoz wszystkich modeli w każdym  
z miesięcy. Na rysunku 2B przedstawiono modelowane zmiany średniej miesięcznej sumy opadów. 
Czarną linią oznaczono średnią miesięczną sumę opadów obliczoną na podstawie obserwacji  
w Biebrzańskim Parku Narodowym w latach 1996-2011. Czerwoną linią oznaczono prognozowaną 
średnią miesięczną sumę opadów powietrza w latach 2070-2100, obliczoną jako średnią wartość 
prognoz wszystkich analizowanych 10 modeli GCM. Kolorem szarym oznaczono zakres zmienności 
prognoz wszystkich modeli w każdym z miesięcy.

Rys. 2. A – Modelowane średnie miesięczne temperatury powietrza w Dolinie Biebrzy w latach 2070-2100 na tle  
obserwacji współczesnych; B - Modelowana średnia miesięczna suma opadu w Dolinie Biebrzy w latach 2070-2100 na 
tle obserwacji współczesnych.

Ekosystemy torfowisk są bardzo wrażliwe na zmiany klimatu
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Cieplej czy zimniej? Mokro czy sucho? 
 
Prognozowane zmiany klimatu w Dolinie Biebrzy 
wskazują, że w horyzoncie czasowym roku 2100 
możemy się spodziewać wzrostu temperatu-
ry powietrza. Najbardziej dotkliwe wydają się 
być prognozy zmiany temperatury powietrza  
w okresie zimowym. Obecnie, w styczniu i lutym 
średnie miesięczne temperatury powietrza są 
niższe niż 0oC, co umożliwia akumulację śniegu 
oraz utrzymywanie się pokrywy lodowej na Bie-
brzy i przyległych mokradłach. Grube warstwy 

Efekt zmian klimatu Skutki przyrodnicze Skutki gospodarcze

Ograniczenie wiosennych  

wezbrań roztopowych

Ograniczenie pokrywy lodowej 

na ciekach oraz na przyległych 

mokradłach, skrócony okres 

zlodzenia

Zwiększona częstotliwość letnich 

nawałnic, długotrwałe letnie 

susze

Generalny wzrost temperatury 

powietrza 

Mniejsza skuteczność tarła ryb, 

ograniczenie liczebności ptactwa 

na przelotach

Zaburzenie przepływu substancji 

odżywczych w ekosystemach 

bagiennych i wodnych

Występowanie letnich podtopień 

w Dolinie Biebrzy, spadek jakości 

wody, ograniczenie zawartości 

tlenu w wodzie

Pojawienie się nowych, ciepło-

lubnych gatunków zwierząt (w 

szczególności ptaków), możliwe 

wypieranie niektórych gatunków 

rodzimych

Mniejsze wpływy z turystyki

Utrudnienia dla mechaniczne-

go koszenia trzciny w okresie 

zimowym

Utrudnienia w mechanicznym 

koszeniu bagiennych łąk

Wydłużenie okresu  

wegetacyjnego

Możliwe skutki prognozowanych zmian klimatu w Dolinie Biebrzy

śniegu umożliwiają wystąpienie wiosennych 
wezbrań roztopowych, co z kolei warunkuje 
wiele ważnych procesów przyrodniczych, jak 
choćby tarło ryb (np. szczupaków). Cieplejsze 
zimy mogą sprawić, że zamiast śniegu będzie 
padał deszcz, który szybko odpłynie. Wzrost 
średniej miesięcznej temperatury powietrza  
w okresie letnim może przyczynić się do częst-
szego występowania burz i nawałnic. Może to 
stanowić coraz większy problem dla użytków 
zielonych w dolinie Biebrzy jak również dla upraw 
położonych poza doliną.



Analiza prognozowanych zmian miesięcznych sum opadów pozwala stwierdzić, że 
możemy się spodziewać większych opadów w okresie zimowym, a mniejszych w 
okresach letnich. 

W połączeniu z analizą prognozowanej temperatury powietrza w przyszłości można stwierdzić,  
że czekają nas zimowe ulewy oraz niewiele śniegu i lodu, a dotkliwe letnie susze będą przerywane 
intensywnymi i długotrwałymi opadami. Taka prognoza zmian klimatu znajduje potwierdzenie  
w dynamice wezbrań zalewowych w Dolinie Biebrzy. Na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu 
lat można zauważyć znaczący wzrost częstotliwości występowania letnich wezbrań zalewowych 
powodujących utrudnienia w użytkowaniu bagiennych łąk (Rys. 3). O ile w poszczególnych deka-
dach okresu 1951-2010 liczba znaczących zimowo-wiosennych wezbrań zalewowych (przepływ 
Biebrzy ponad tzw. SWQ) ulegała niewielkim zmianom, o tyle w pierwszej dekadzie XXI wieku 
liczba znaczących wezbrań letnich w Dolinie Biebrzy, zdecydowanie wzrastała.
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Rys. 3. Liczba znacznych, zimowych i letnich wezbrań zalewowych Biebrzy w dekadach wielolecia 1951-2010.  
Źródło danych: IMGW-PIB oraz obserwacje BbPN.

Zmiany klimatu to wyzwanie dla przyrody oraz użytkowników mokradeł 
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Zmiany klimatu stanowią 
wyzwanie zarówno dla eko-
systemów jak i dla gospoda-
rowania w Dolinie Biebrzy.  
 
Dotychczas obserwowana dyna-
mika zmian opadów i podtopień 
w Dolinie Biebrzy wskazuje na 
możliwość eskalacji konfliktów 
pomiędzy potrzebami ochrony 
przyrody a gospodarowaniem. 
O ile jednak przyroda sama 
stopniowo dostosowuje się do 

zmieniających się warunków 
klimatycznych, o tyle strate-
gie gospodarowania w Dolinie 
Biebrzy wymagają adaptacji do 
możliwych warunków. Najdo-
tkliwsze skutki zmian klimatu, 
takie jak wzrost temperatury 
powietrza czy zwiększona 
częstotliwość letnich nawałnic 
wymagają uwzględniania tych 
najgorszych z punktu widzenia 
gospodarki zjawisk pogodowych 
w zarządzaniu mokradłami,  

zarówno dla rolnictwa, jak i ochro-
ny przyrody. W nowych warun-
kach może się bowiem okazać,  
że pewne dotychczas stosowa-
ne metody ochrony czynnej nie 
są konieczne z punktu widzenia 
przyrodniczego, a zmieniające 
się ekosystemy wód i bagien 
będą wymagać nowych metod 
ochrony i gospodarowania,  
dostosowanych do zmieniające-
go się klimatu.
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Czy wobec zachodzących zmian klimatu Dolina Biebrzy ulegnie zmianom przyrodniczym? 


