Konferencja
„WSPÓŁCZESNE ZMIANY KLIMATU POLSKI – BIORÓŻNORODNOŚĆ – DZIAŁANIA ADAPTACYJNE”
27 – 28 września 2017 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa, ul. Podleśna 61
Program konferencji:
27 września 2017 r. (środa)
10.00 – 10.15

otwarcie konferencji
dr Przemysław Łagodzki – Dyrektor IMGW-PIB

10.15 – 11.45 sesja pierwsza

Globalne zmiany klimatu oraz zrównoważony rozwój.
prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Miętus
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Referat wprowadzający
mgr inż. Joanna O’Keeffe
„Assessment of climate change impact on streamflow regime
and dependant habitats”

11.45 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 14.15 sesja druga

Współczesne wahania klimatu Polski i ich wpływ na
środowisko, działania społeczne i gospodarcze.
prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
prof. dr hab. Joanna Wibig
Referat wprowadzający:
„Współczesne wahania klimatu Polski.”
Pani Ines Martin Grandes – Fugro Norway (Norwegia):
“Real-time metocean
and environmental monitoring
measurments to support climat change and biodiversity
studies and predictions.”
dr Øyvind Knutsen - SINTEF (Norwegia)
“Simulation of physical and biological properties of the ocean
short and long term predictions.”

14.15 – 15.15 lunch
15.15 – 16.30 sesja trzecia

Scenariusze zmian klimatu w XXI wieku i wynikające z nich
zagrożenia.
prowadzenie: prof.dr hab. Joanna Wibig
prof. dr hab. Mirosław Miętus
Referat wprowadzający
„Scenariusze zmiany klimatu Polski i Basenu Morza
Bałtyckiego w XXI wieku”
Dr Piotr Herbich – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
„Wpływ zmienności przepływów niskich rzek polskich w latach
1951 – 2011 na dostępność do zagospodarowania zasobów
wód podziemnych”
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16.30 – 17.00 przerwa kawowa
17:00 – 18.00 sesja czwarta

Adaptacja i łagodzenie zmian klimatycznych w skali
regionalnej.
prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Miętus
prof. dr hab. Maciej Sadowski
„Problemy adaptacji do zmian klimatu”
mgr inż. Barbara Garncarz - Wilk
„Plany adaptacji miast do zmian klimatu na przykładzie
miasta Wrocławia”

28 września 2017 r. (czwartek)
10.00 – 10.15

otwarcie drugiego dnia konferencji

10.15 – 12.30 sesja piąta

Bioróżnorodność w obliczu zmian klimatu oraz działań
Adaptacyjnych.
prowadzenie: dr hab. inż. Piotr Kowalczak
mgr Aneta Modzelewska – Instytut Badawczy Leśnictwa
„Teledetekcja w monitorowaniu bioróżnorodności obszarów
leśnych”

12.30 – 13.00 lunch
13.00 – 13.15

podsumowanie konferencji
dr Przemysław Łagodzki – Dyrektor IMGW-PIB
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