
Karty katastrof 
Materiał pomocniczy dla Prezesa Funduszu Adaptacyjnego 
Wytnij i włóż do woreczka 
 

Zatopienie Gdańska i Żuław 
W ostatnich latach częste powodzie niszczyły 

zabytki gdańskiej starówki, a sztormy powodowały 
erozję Helu oraz Zatoki Gdańskiej. Obecnie z 

powodu podniesienia się poziomu morza 40% 
Gdańska znajduje się pod wodą, nie ma już Żuław 

Wiślanych, zalany jest obszar od Elbląga po 
Malbork, Tczew.  

 
UE traci 8 monet. 

 
Droga żywność 

W mijającym roku nastąpił gwałtowny wzrost 
cen żywności spowodowany klęskami powodzi  
i susz w różnych regionach świata. Dodatkowo 
kryzys żywnościowy pogłębiła plaga szarańczy, 

która zniszczyła miliony hektarów upraw. 
 

UE i USA  tracą po 5 monet, Indie, Rosja, 
Brazylia, Afryka, Chiny po 1.  

 
 
 

Pożary 
W Hiszpanii, Afryce Południowej, Brazylii, Rosji, 
Mongolii, Indonezji w tym roku miały miejsce 

megapożary. Są one wynikiem wysokich 
temperatur, suszy i wiatru. Zniszczyły setki 
tysięcy hektarów lasów i zabiły ponad 2800 

osób. 
 

Afryka traci 1 monetę, UE 5 monet, Rosja  
i Brazylia 2 monety. 

Znikanie Holandii 
W związku z podniesieniem poziomu mórz 

zatopiony został obszar 2/3 
Holandii. Pod wodą znalazły się największe miasta 

Amsterdam, Haga i Rotterdam. 
 

UE traci 10 monet. 

Koniec z kawą 
Podniesienie się temperatury spowodowało 

ogromne spadki w produkcji kawy, która była 
podstawą gospodarki Ugandy. Co czwarty 

mieszkaniec tego kraju w związku z tym stracił 
pracę. 

 
Afryka traci 2 monety. 

Szkodniki 
Wysoka temperatura i wilgotność powoduje, że 
pojawią się nieznane wcześniej szkodniki roślin 

uprawnych, przez co plony rolne w tym  
roku spadły o 30% 

 
UE i USA  tracą po 4 monety, Indie, Rosja, 

Brazylia, Afryka, Chiny po 1.  
 

Zatopienie Florydy 
Florydę w tym roku nawiedziło 35 sztormów  

i 15 huraganów, a połowa obszaru Florydy jest 
zatopiona (m.in. Miami). 

 
USA traci 10 monet. 

Epidemia malarii 
Wyższe temperatury umożliwiły  komarom 
przenoszenie malarii w rejony, do których 
dotychczas nie docierały. W ostatnim roku 

zachorowało na nią 6 milionów osób. 
 

UE i USA  tracą po 4 monety, Indie, Rosja, 
Brazylia, Afryka, Chiny po 1.  

 

Huragany zniszczą wschodnie wybrzeże USA 
Huragan spowodował śmierć ponad 2000 osób  

i szacunkowe straty 125 mld dolarów. 
 

USA traci 14 monet. 

Znikają lodowce 
Alpejskie lodowce zmniejszyły się o 70%, wypływy 

krajów alpejskich z turystyki znacząco zmalały, 
większość ośrodków narciarskich została 

zamknięta. Stopił się lodowiec pokrywający 
Kilimandżaro oraz lodowce w Andach. 

 
UE traci 6 monet. 

Powodzie w Chinach 
W Chinach 2400 osób zginęło w powodziach  

i osunięciach gruntu,  łącznie ucierpiało w nich 
14 mln ludzi. 

Powodzie są wynikiem opadów oraz 
topniejących lodowców Płaskowyżu 

Tybetańskiego. 
 

Chiny tracą 7 monet. 

Roztapia się Arktyka 
Arktyka jest tym miejscem na Ziemi, które 

ucierpiało najbardziej w wyniku zmian klimatu. 
Temperatura wzrosła znacznie, topnieją wieczne 
zmarzliny, w okresie letnim pokrywa lodowa na 

morzu w wielu miejscach zniknęła, znacznie 
zmniejszyła się populacja niedźwiedzia 

polarnego. 
 

UE i USA  tracą po 4 monety, Indie, Rosja, 
Brazylia, Afryka, Chiny po 1.  

 

Niszczeją zabytki na całym świecie 
Zniszczone zostały zabytki w Aleksandrii, Egipcie, 

skarby Inków w Peru (świątynia z 900 r. p.n.e. 
zniszczona została przez  wody z topniejących  

w Andach lodowców), XIII-wieczny Wielki Meczet 
w Mauretanii. 

 
UE i USA tracą po 5 monet. 

 

Głód w Indiach i Bangladeszu 
Długotrwałe susze w Indiach oraz powodzie 
monsunowe w Bangladeszu spowodowały 

epidemię głodu, która dotknęła 30 mln osób. 
Biedni jak zawsze są najbardziej poszkodowani. 

 
Indie tracą 2 monety. 

Długotrwała susza w Afryce 
800 milionów ludzi w Afryce cierpi na brak wody 

pitnej. Brak dostępu do wody jest przyczyną 
wielu lokalnych konfliktów zbrojnych. 

 
Afryka traci 2 monet. 

Wyginęły orangutany 
Populacja orangutanów zmniejszyła się do 40 

osobników. Ta azjatycka małpa człekokształtna, 
mieszkająca w Indonezji, wyginęła przez coraz 

dłuższe susze, pożary i intensywną wycinkę lasów, 
które sprawiły, że orangutanom skurczyła się  

o 96% ich przestrzeń życiowa. 
 

Fala upałów w Europie 
W regionie śródziemnomorskim 

gorące lato spowodowało śmierć 40 tys. osób. 
Upały powyżej 35ºC trwały aż 8 tygodni. 
Ucierpiał sektor turystyczny i rolnictwo. 

 
UE traci 10 monet. 

Zatopienie wysp 
Zatopione zostały liczne wyspy na Pacyfiku 

(Tuwalu, wyspy Vanuatu), Oceanie Indyjskim 
(np.  Maledywy) i Karaibach. Kraje 

wysokorozwinięte muszą przyjąć imigrantów 
klimatycznych. 

 
UE i USA tracą po 5 monet, Indie 1 monetę. 

 



Tajfun w Japonii 
Po Japonii tajfun Neoguri nawiedzi Sachalin. 
Synoptycy prognozują, że klęska żywiołowa 
ominie Kraj Nadmorski, lecz przyniesie na 

wybrzeże deszcze. Dzisiaj rano Neoguri nawiedził 
japońską wyspę Okinawa, 10 osób zginęło, 

ewakuowano 40 tys. osób. Obecnie tajfun atakuje 
wyspy Honsiu i Kiusiu. 

 
Japonia traci 5 monet, Rosja 2 monety. 

 

Gwałtowne deszcze i powodzie we Włoszech 
Gwałtowne deszcze przetaczają się nad 

Włochami. Fatalnie wygląda sytuacja w Ligurii, 
Toskanii i Piemoncie. Pod wodą jest toskańska 

Carrara. Ewakuowano mieszkańców. Gubernator 
Toskanii ogłosił stan wyjątkowy.  

 
UE traci 3 monety. 

Nawałnice na Węgrzech 
Węgrzy liczą straty po gwałtownych 

nawałnicach, które przetaczają się od 2 tygodni 
przez kraj. Wichury powalały drzewa, zrywały 

dachy i linie energetyczne, zablokowały też kolej 
wożącą nad Balaton. Ekstremalne warunki 

pogodowe unieruchomiły lotnisko pod 
Budapesztem i zmusiły samolot LOT-u do 

lądowania w Wiedniu. 
 

UE traci 2 monety. 

 
 


