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1. PNACC = Krajowy Plan Adaptacji do Zmiany 

Klimatu - bilans średniookresowy

2. Wskaźniki wpływu zmiany klimatu

3. Drias - przyszłość klimatu

4. Wiklimat, przykłady adaptacji
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 Adaptacja do zmian klimatu dotyczy całego społeczeństwa. Zmiana 

klimatu, nasze działania i przemiany ekologiczne nie będą dokonywać się 

dłużej w niezmiennym klimacie. 

 W 2011 opublikowano pierwszy Krajowy Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu, 

projekt działań oraz środków zapobiegawczych na okres 2011-2015.

 Plan opiera się na szeroko zakrojonych, krajowych i regionalnych 

konsultacjach, jakie przeprowadzono w 2010 roku.

 Plan przewiduje również informowanie opinii publicznej o wynikach bilansu 

średniookresowego. Dokument ten, jaki został stworzony przez różne 

ministerstwa i dyrekcje, zaangażowane w Krajowy Plan Adaptacji do 

Zmiany Klimatu, został zaprezentowany na  zebraniu CNTE w styczniu 

2014.

1. Bilans średniokresowy Krajowego 
Planu Adaptacji do Zmiany Klimatu
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Dynamika działań

Zawar -

tość 

procen-

towa
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 Coraz bardziej satysfakcjonująca ogólna skuteczność działań: nasz „poziom 

adaptacji” poprawił się wraz z wprowadzeniem w życie Planu Adaptacji do 

Zmiany Klimatu.

 W procesie kompleksowej średniookresowej oceny uczestniczyły różne 

ministerstwa i departamenty

 Główne założenia Planu Adaptacji do Zmiany Klimatu: efekt dźwigni efekt 

dźwigni w celu mobilizacji środków, integracja adaptacji różnych środowisk 

politycznych

Bilans średniookresowy

60% środków i 

działań 

zmierzających do 

realizacji założonych 

celów

35% środków i 

działań, które nie 

osiągnęły 

założonych celów

5% środków i 

działań, które 

zostały odroczone 

w czasie lub 

zaprzestane

ZASOBY WODNE
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 Możliwość wolnego i darmowego dostępu on-line do projektów i akcji 

dotyczących zmian klimatu we Francji do roku 2030 i po tym okresie.

 Wzięcie pod uwagę wzrostu poziomu morza w tworzeniu procedur w 

sprawie zagrożeń stref przybrzeżnych.

 Zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy na temat zmian klimatu i ich 

adaptacja na rzecz nauczycieli.

 Przegląd norm projektowych dotyczących infrastruktury i transportu w celu 

ich adaptacji do zmieniającego się klimatu

Przykłady przeprowadzonych działań
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 Uruchomić kapitał dla potencjalnie narażonych sektorów, związanych m.in

z rybołówstwem i hodowlą ryb oraz turystyką (miejscowości kąpieliskowe).

 Uruchomić foresight społeczno- gospodarczy dotyczący adaptacji: strategii  

średniookresowej o współczynniku innowacyjności i konkurencyjności.

 Uwzględnić ograniczenia wynikające ze zmiany klimatu przy wyborze 

inwestycji długoterminowych.

 Przygotowanie ostatecznej wersji, która da początek dla działań 

prowadzonych po 2015 roku.

Założenia szczególne wagi na rok 2015 



2.   Wskaźniki wpływu zmiany klimatu

www.onerc.gouv.fr

MINISTERSTWO EKOLOGII, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ENERGII

Energia, 

powietrze i klimat Woda i 

bioróżnorodność

Zapobieganie 

zagrożeniu

Zrównoważony 

rozwój
Transport

Zrównoważone 

miasto, 

urbanistyka, 

zróżnicowane 

budownictwo

Morze i 

nadbrzeże

Konferencja 

środowiskowa

Strona główna -> Energia, powietrze i klimat -> Efekt cieplarniany i zmiany klimatu -> Wpływ i adaptacja -> Wpływ zmiany klimatu -> 

Wskaźniki zmiany klimatu

ENERGIA, POWIETRZE I KLIMAT

Wpływ i adaptacja

Wskaźniki zmiany klimatu

Wskaźnik jest informacją, połączoną ze zjawiskiem, pozwalającym na 

identyfikację zmiany w czasie, w sposób obiektywny, mogący stanowić 

przyczyny tej zmiany. Wskaźnik oparty jest na jednym lub kliku seriach 

danych, jakie zostały zmierzone. Ta seria pomiarów musi dotyczyć okresu 

wystarczająco długiego, żeby wykazać tendencję i wyeliminować zmienność 

między okresami rocznymi.

Wskaźniki zmiany klimatu tutaj zaprezentowane, zostały zgromadzone przez 

francuskie organizacje naukowe.

Nawet jeśli dla niektórych z nich, zmiana klimatu, nie jest jedynym 

elementem, wyjaśniającym tę zmianę, stanowi jednak dominującą przyczynę.

AKTUALNOŚCI

→ Zmierzenie wpływu zmiany klimatu na faunę i florę wraz z 

Monitoringiem Pór Roku.

25 czerwiec 2013

Temperatura i dwutlenek węgla na Antarktyce zwiększyły się 

jednocześnie  w przeszłości.

13 marca 2013

Zobacz także:

→Dowód zmian 

klimatycznych, wpływ we 

Francji

→Dane kluczowe dla 

klimatu we Francji i na 

świecie

→Katalog wskaźników

Wybór stron WEB 

kontrola i analiza 

parametrów 

klimatycznych

Na przestrzeni 

europejskiej:

→Bilans klimatu we Francji

→Europa AFF

→ Europa Eionet France

→Niemcy DWD

→Belgia SPF SPSCAE

→Hiszpania EAMet

Monitoring

Aktualności

Wpływy zmiany klimatu

Wskaźniki zmiany 

klimatu

Atmosfera, temperatury i 

opady

Góry i lodowiec

Wybrzeże i środowisko 

wodne

Woda i bioróżnorodność

Rolnictwo i las

Zdrowie i społeczeństwo

Narzędzia pedagogiczne

Międzyrządowy Zespół 

ds. Zmian Klimatu i 

ekspertyza klimatyczna

Adaptacja do zmian



Wskaźnik wpływu zmiany klimatu

Definicja

Wskaźnik jest informacją związaną ze zjawiskiem pozwalającym zobrazować 

zmianę w czasie, pozwalającym wyjaśnić przyczyny zjawiska w sposób 

obiektywny. Ten wskaźnik opiera się na jednym lub kilku zestawach 

pomiarowych. Seria pomiarów musi obejmować okres wystarczająco długi, w 

celu wykazania tendencji i wyeliminowania rocznych zróżnicowań.

Wskaźniki zmian klimatu zaprezentowane tutaj, zostały zebrane przez 

francuskie organizacje naukowe.

Jeśli nawet dla niektórych z nich, zmiana klimatyczna nie była jedynym 

czynnikiem wyjaśniającym ich ewolucję, stanowi dominującą przyczynę.



Wskaźniki wpływu zmiany klimatu

Tematy:

Atmosfera : temperatury i opady

Góry i lodowce

Środowisko morskie i przybrzeżne

Woda i bioróżnorodność

Rolnictwo i lasy

Zdrowie i społeczeństwo

27 wskaźników



Wskaźniki wpływu zmiany klimatu

Przykład

Zmiany w globalnej średniej temperaturze w okresie 1850-2012

POGODA WE FRANCJI 

Zawsze jeden krok do 

przodu

Różnica temperatur Średnia z okresu dziesięciu miesięcy
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www.drias-climat.fr

Zapewnienie wglądu do klimatycznych scenariuszy dla 

francuskich regionów w celu wpływu i adaptacji naszych 

społeczeństw i środowiska

Zapewnienie wglądu do najwyższej jakości naukowych prognoz 

klimatycznych we Francji (krajowe, lokalne, gospodarcze) 

3.         Drias przyszłość klimatu

Obszar 

wsparcia

Obszar 

odkryć

Obszar dane i 

produkty

Przewodnik dobrych praktyk dla 

danych i produktów DRIAS

Przebieg badań projekcji 

klimatycznych: temperatury, 

opadów, modeli, scenariuszy 

promieniowania

Obszar zamówień i  

pobierania danych i 

produktów DRIAS



Wskaźnik fali upałów: 

odnośnik (1970) na lewo, 2035 w środku, en 2085 na prawo

Pogoda-France/SCAMPEI - France CNRM – A1B na górze – A2 w środku -

B1 na dole

www.drias-climat.fr

Scenariusz przejściowej zmiany społeczno-gospodarczej 

(A1B)

Pory roku
Lata 1970

Lata 1970
Pory roku

Pory roku
Lata 1970

Pesymistyczny scenariusz zmiany społeczno-gospodarczej (A2)

Optymistyczny scenariusz zmiany społeczno-gospodarczej (A2)

W perspektywie roku 2035

W perspektywie roku 2035

W perspektywie roku 2035

W perspektywie roku 2085

W perspektywie roku 2085

W perspektywie roku 2085



4.   Wiklimat przykłady adaptacji

http://wiklimat.developpement-

durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil

Terytoria

Wiklimat, zainspirowany przez doświadczenie WIKHYDRO, otworzył w lipcu 2013 

roku platformę, rozwiniętą przez CETMEF, w ramach Krajowego Planu Adaptacji 

do Zmiany Klimatu, pozwalającą każdemu na dokumentowanie inicjatyw 

francuskich w ramach tej adaptacji oraz na dzielenie się swoimi doświadczeniami i 

działaniami.

Podczas fazy tworzenia i dopracowywania platformy, dostęp do niej został 

zapewniony przez służby państwowe i instytucje publiczne. Może on być w krótkim 

czasie rozszerzony.

Pokaz miesiąca

Wiklimat jest platformą wymiany informacji między autorami Planu Adaptacji do Zmiany Klimatu. 

Ma ona na celu ułatwić wymianę wiedzy oraz doświadczenia miedzy różnymi grupami 

społecznymi. Każda strona reprezentuje  realizację określonych działań. Można do niej wejść 

przez: „zagadnienia”, „środowiska” i „terytoria”. Kategoria Wiedza/Podmioty pozwala 

zidentyfikować główne zainteresowane organizacje w ramach tego planu . Dzięki narzędziu „ 

Geoportail de l’IGN”, można zlokalizować prowadzone działania oraz ich lokalizację. Wszystko to 

ma na celu promocję platformy Wiklimat.

Założenia Wiklimat:

→ stworzenie zdecentralizowanego systemu do pobierania wiedzy na temat adaptacji 

→ ułatwienie szybkiego i łatwego rozpowszerzchniania nowych pomysłów oraz innowacyjnych 

myśli w ramach tego projektu

→ wykorzystywanie znajomości tradycyjnego rzemiosła i zapewnienie możliwości jego poznania 

od najstarszych do najmłodszych

→ stanowienie i bieżące aktualizowanie przepisów dla podmiotów szkolnych i nauczycieli



Strategia krajowa

2006

Plan krajowy (PNACC)

2011

Strategii 

Europejskiej 

2013

Strategię regionalną

(SRCAE)

Lokalnym planem działania

(PCET)

Wspólnotowy

program rozwoju

(SCOT)

Lokalny

plan miejski

(PLU)

Uwzględnia
Uwzględnia

Informacja zwrotna

Rozszerza 

Rozszerza

Polityki według 

sektorów

Inne plany 

krajowe

Zgodny z

Przyczyniają 

się do 

Przyczyniają się 

do 

Wyszczególnienie poziomów



SRCAE Ile de France



SRCAE Ile de France

Zalecane działania dla władz lokalnych

Zmniejszenie regionalnych środków na poczet urbanistyki w panelu adaptacji 

Planu (Klimat i Energia Terytorialna) oraz w dokumentacji. 



PCET

PLAN: KLIMAT I ENERGIA TERRITORIALNA

DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC 

Przykłady :

Przywidywanie wpływu zmian klimatu na gospodarkę turystyczną i 

dywersyfikacja działań

Uwrażliwienie turystów i personel sekcji turystycznej na 

problematykę zmian klimatu i zrównoważony rozwój



5.      Publikacje

Tom 2 : Scenariusze dla regionów -

Wskaźnik odniesienia dla miasta - luty 2012

Tom 1 : Scenariusze dla regionów- styczeń

2011

Tom 3 : Zmiana poziomu mórz – luty 2012

ONERC – Narodowy monitoring efektów 

ocieplenia klimatycznego



5.      Publikacje

ADEME

Dostęp do dokumentacji w języku angielskim:
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=17618&m=3&cid=96&sort=-1&p1=00&p2=04&p1=02
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Dziękujemy za uwagę

Portal o adaptacji :
www.onerc.gouv.fr


