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D. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust.2 Ustawy z dnia 14 marca 2003
roku o stopniach naukowych i tytu]e naukowym (Dz.U. nr 5, poz. 595 zm.)

1. Autor / autorzy, rok wydania, tytul pub]ikacji, nazwa wydawnictwa
Wypych A., 2018, Pcrrc7 woc7#cr w rropo§/erze #czc7 Ecłropg, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzemej UJ, s. 200.

2. Omówienie celu naukowego w/w pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem
ich ewentua]nego wykorzystania

Zagadnienie wilgotności powietrza jest tematem rzadko podejmowanym, przede
wszystkim z uwagi na niepewności związane z jej pomiarem oraz na mnogość charakterystyk

ją opisujących. Niemniej jednak rozwój modeli klimatycznych, uwzględniaj ących coraz więcej

zmiennych i przedstawiających coraz bardziej precyzyjnie procesy zachodzące w atmosferze,

spowodował znaczące zwiększenie znaczenia pary wodnej jako
w badaniach klimatycznych.

czynnika istotnego

Para wodna pełni bowiem kluczową rolę w bilansie

promieniowania, powstawania chmu oraz wymianie energii w systemie ocean-atmosfera.
Uważana jest także za najbardziej istotny gaz cieplamiany. Dodatnie sprzężenia zwrotne
w aspekcie globalnego ocieplenia były dostrzegane już w połowie XX wieku (m.in. Manabe,
Wetherald 1967) w związku z logarytmicznym wzrostem prężności pary wodnej nasyconej

wraz ze wzrostem temperatury powietrza, jak również bezpośrednio związaną z nim
zwiększoną zdolnością pochłaniania pary wodnej w atmosferze.
Zawartość pary wodnej w atmosferze jest bardzo zmienna w czasie i przestrzeni, co jest

związane z procesami parowania, kondensacj i i powstawania opadów atmosferycznych. Przede
wszystkim jednak ilość pary wodnej jaka może być zawarta w powietrzu jest warunkowana

jego temperaturą. W obszarach deficytu istotną rolę odgrywa także transport pary wodnej
w procesach adwekcji i konwekcji. Cyrkulacja atmosferyczna, zarówno w skali globalnej , jak

i w ujęciu mezoskalowym stanowi zatem kluczowy czynnik, który należy uwzględnić przy
rozpatrywaniu zróżnicowania przestrzennego zawartości pary wodnej i j ej struktury pionowej ,
zwłaszcza w analizach aplikacyjnych. Złożoność powiązań pomiędzy temperaturą powietrza
i zawartością pary wodnej, wpływających w istotny sposób na bilans radiacyjny oraz obieg
wody powoduje, że badania zawartości pary wodnej w atmosferze, jej zmienność w czasie

i zróżnicowanie w przestrzeni odgrywają kluczową rolę w meteorologii synoptycznej,

prognozowaniu oraz w analizach zmian klimatu.
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Przegląd dotychczas opublikowanych wyników prac dotyczących zróżnicowania
zawartości pary wodnej w atmosferze wykazuje ograniczoną ich reprezentatywność. Badania

prowadzone są przede wszystkim na obszarach, w których para wodna ma szczególne

znaczenie z uwagi na kompleksowe powiązania z warunkami lokalnymi, a dodatkowo ma
wpływ na przebieg procesów pogodowych w skali globalnej, tj.

w szerokościach

międzyzwrotnikowych oraz okołobiegunowych. Większość spośród tych prac dotyczy

obszarów polarnych, co jest w pełni zasadne z uwagi na istotny wpływ pary wodnej na
modyfikację bilansu promieniowania oraz jej znaczenie w obiegu wody i procesie powstawania
chmu (Vihma i in. 2016).

Z punktu widzenia badań globalnych umiarkowane szerokości geograficzne nie są
regionem kluczowym w analizach higrycznych. Zawartość pary wodnej w atmosferze nad
reprezentującą te szerokości Euopąjest ściśle zależna od zasobnego w parę wodną północnego

Atlantyku, skąd zwłaszcza zimą dzięki cyrkulacji strefowej ciepło i wilgoć są transportowane

nad ląd. Duże znaczenie w przypadku kontynentu euopejskiego ma również obszar Morza
Śródziemnego.Wilgotnośćpowietrzajesttakżezwiązanazobecnościątakffontupolamegojak

i stacjonamych ośrodków cyklonalnych przenoszących znaczną ilość pary wodnej w kierunku
biegunów w postaci tzw. rzek atmosferycznych (Lavers, Villarini 2015; Couto i in. 2015; Allan

i in. 2016). W świetle tych infomacji wilgotność powietrza nad Euopą stanowi wypadkową
sezonowej zmiemości intensywności cyrkulacj i strefowej oraz występowania i oddziaływania

ośrodków barycznych. Dotychczasowe nieliczne badania prowadzone były z wykorzystaniem

jedynie wybranych zmiennych wilgotnościowych, wyłącznie na podstawie pomiarów
punktowych lub dla określonych regionów (m.in. Phillips, MCGregor 2001; Zveryaev i in.
2008; Mattar i in. 2011 ; Ortiz de Galisteo i in. 2014).

Biorąc pod uwagę istotne znaczenie pary wodnej, jako czynnika pogodowego

i klimatycznego, a także praktyczny brak prac makroskalowych, które w sposób względnie

kompleksowy i wielowymiarowy charakteryzowałyby warunki higryczne Euopy, za główny
cel opracowania przedstawionego jako osiągnięcie naukowe przyjęto ocenę zawartości pary

wodnej w troposferze nad Europą i północno-wschodnią częścią Oceanu Atlantyckiego.
Ocena objęla zarówno zróżnicowanie czasowe wi]gotności powietrza, jak i jej rozklad

przestrzenny, tak w ujęciu horyzontalnym jak i wertykalnym. Ponadto dokonano także
wstępnej oceny ro]i cyrku]acji atmosferycznej w kształtowaniu i modyfikacji warunków
wilgotnościowych w Europie. Oszacowaniu poddany został udział adwekcji w transporcie

pary wodnej w atmosferze nad kontynentem i obszarem wodnym w ujęciu sezonowym ze
3
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szczególnym

uwzględnieniem intensywności

procesów

cyrkulacyjnych.

Przedstawiona

w pracy ana]iza jest pierwszym jak dotąd opracowaniem uwzględniającym w ska]i
kontynenta]nej (Europa) trzy zmienne higryczne, tj. wilgotność właściwą (q) i wilgotność

względną (f) powietrza oraz kolumnową zawartość pary wodnej w atmosferze (TCWV).
Badania przeprowadzone zostały na obszarze obejmującym około 35 mln km2 oraz na 18

poziomach barycznych przy zastosowaniu jednakowych metod analizy strukturalnej , w tym

analizy przestrzennej. W rezultacie dokonano oryginalnej typologii struktury pionowej

zawartości pary wodnej w troposferze oraz regiona]izacji warunków higrycznych
w Europie, wykazuj ąc przydatność 7lcw7'j ako wskaźnika kontynentalizmu klimatu.
Realizacja celu możliwa była dzięki wykorzystaniu informacji o średniej dobowej
wilgotności właściwej (q), wilgotności względnej powietrza (f) oraz kolumnowej zawartości

pary wodnej w powietrzu (TCWV) z okresu 1981-2015 pochodzących z bazy danych

gridowych Euopej skiego Centrum Prognoz Średnioteminowych (ang. E#ropecr# Ce#fre /or
A4ledz.%m-RCJJ?ge Wecr/%er Forecc}s/s, ECMWF). Wybór zmiennych podyktowany był z jednej

strony ich cechami fizycznymi -wilgotność właściwa (q) pozostaje niewrażliwa na zmiany

ciśnienia oraz temperatury - z drugiej zaś aspektem prowadzonych badań. Przedstawienie

zróżnicowania horyzontalnego i wertykalnego oraz roli cyrkulacji atmosferycznej wymagało

wykorzystania zmiennych w najmniej szym stopniu zależnych od warunków lokalnych i cyklu
dobowego. Wyjątek stanowiło uwzględnienie, jako infomacji uzupełniającej, wilgotności
względnej powietrza, mającej powszechne zastosowanie w środkach masowego przekazu,
a włączonej do oceny ilościowej deficytu wilgotności w powietrzu. Wykorzystanie danych

z reanaliz, będących odpowiedzią na brak homogeniczności zarówno czasowej, jak

i przestrzennej danych wilgotnościowych pochodzących z pomiarów tradycyjnych, zapewniło

praktycznie ciągłą w przestrzeni infomację o zawartości pary wodnej w atmosferze, dając
możliwość kompleksowej analizy procesów ją warunkujących (dodatkowe zmienne) i ocenę
ich roli w zależności od aktualnej

sytuacji synoptycznej. Podstawowym materiałem

wyj ściowym do określenia warunków cyrkulacyj nych na obszarze badań były dobowe wartości
ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza, składowych prędkości wiatru zł i v oraz
wysokości geopotencjału dla poziomów ciśnienia od 950 hpa do 300 hpa. Wszystkie analizy

przeprowadzone zostały w uj ęciu klimatologicznym z wykorzystaniem danych o rozdzielczości

dobowej. Struktury rozpoznane na podstawie danych uśrednionych odznaczają się dużą
wyrazistością i w pewnym stopniu także stabilnością, przez co dobrze oddają określone

warunki synoptyczne.
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Przeprowadzone

szczegółowe wielowymiarowe

analizy warunków higrycznych

w troposferze nad Euopą wykazały sezonowość w rocznym rozkladzie zawartości pary

wodnej w powietrzu. Największa amplituda roczna 7lcwJ' występuje nad obszarem lądowyin
Euopy i wynosi ponad 20,0 kg.m-2 we wschodniej jego części. Ponad połowę mniejsze

wartości charakteryzują troposferę nad północno-wschodnim Atlantykiem, a we wschodniej
części Morza Śródziemnego amplituda 7lcw7' może osiągać wartości jedynie około

5,0 kg.m-2. Wskaźnik sezonowości wyrażany ilorazem rcw7' wiosny i jesieni potwierdził

większą zawartość pary wodnej w powietrzu jesienią, przy czym niższe wartości osiąga dla
obszaru wodnego gdzie ilość wilgoci w powietrzu wiosną jest średnio o 20% mniejsza niż

jesienią, co potwierdza istotne znaczenie powierzchni parującej. Obszar wodny, zwłaszcza w
strefie podzwrotnikowej , odznacza się dużymi wahaniami zawartości pary wodnej w powietrzu
zimą, podczas gdy latem dużą zmienność prezentuje wnętrze kontynentu. Potwierdzono tym

samym istotną rolę powierzchni czynnej w ksztaltowaniu i modyfikacji wi]gotności

powietrza.
Wnikliwa analiza struktur przestrzennych, która była możliwa dzięki zastosowaniu
danych gridowych o stosunkowo dużej rozdzielczości przestrzennej , dowiodła zróżnicowania

struktury pionowej zawartości pary wodnej w troposferze nad Europą i północnol
wschodnim Atlantykiem. Dla każdego miesiąca w roku niezależnie wydzielono typy struktuy
pionowej zawartości pary wodnej w powietrzu, dokonując oceny częstości ich występowania

oraz zróżnicowania w przestrzeni. Typologię poprzedzono eksploracyjną analizą danych,
stosowaną do identyfikacji systematycznych relacji pomiędzy zmiennymi. Objęła ona m.in.
wielkość gradientu pionowego wilgotności (Aq) i wykazała istotne różnice w zbiorach danych

dla obszaru lądowego i morskiego. Dlatego też typologię przeprowadzono z zastosowaniem

analizy skupień w podziale na obszar lądowy i oceaniczny/morski. Zastosowano metodę
grupowania k-średnich. Wybór liczby typów poprzedzony został niezależnie: 1) analizą

składowych głównych, 2) V-krotną oceną krzyżową, dającą ocenę wiarygodności modelu
zawierającego określoną liczbę skupień oraz 3) statystyką Pseudo-F. Wydzielono 6 typów

profili pionowych „lądowych" i 4 typy „wodne". Ocena spójności cech wewnątrz każdego

z typów, przeprowadzona z wykorzystaniem wskaźnika błędu kwadratowego, wykazała, że
odznaczają się one jednak niekiedy znacznym odchyleniem standardowym, co jest związane
z różnorodnością cech fizycznych napływających mas powietrza. Typy rozkładu pionowego
wilgotności właściwej, jako że zdefiniowane dla całości obszaru badań w części lądowej

i wodnej, cechują się zróżnicowaniem częstości występowania wartości tak w czasie, jak
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i w przestrzeni. Wykazano także obecność inwersji wi]gotności nie tylko na obszarze poza

60°N, a]e także w szerokościach umiarkowanych i podzwrotnikowych. Inwersje mają
charakter zarówno dolnych, jak i gómych, przy czym ich występowanie jest zróżnicowane
sezonowo. Obszar lądowy cechuje się występowaniem dolnych inwersji zimą i gómych latem,

podczas gdy nad oceanem inwersje letnie zalegają niżej niż zimą, nie są to jednak inwersje
dolne, które występuj ą sporadycznie.

Przeprowadzone

analizy:

autokorelacji przestrzennej

oraz powiązań lokalnych

pomiędzy cechami zawartości pary wodnej w troposferze nad Euopą wykazały istotne
statystycznie zależności przestrzenne i wyraźny ich regionalizm, uwzględniający także

zróżnicowanie czasowe. Wyróżniono 6 regionów higrycznych Europy, odznaczających się
odmiennymi wanmkami wilgotnościowymi: 1 - region południowy atlantycki, 2 - region

śródziemnomorski, 3 - region umiarkowany kontynentalny południowy, 4 - region

umiarkowany kontynentalny północny, 5 - region umiarkowany atlantycki, 6 - region
arktyczny. Ich cechy zdefiniowane zostały niezależnie zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak
i w odniesieniu do uśrednionych cech całego obszaru. Przeprowadzone badania wykazały, że

najbardziej stabilne warunki higryczne reprezentuje region południowy atlantycki (najwyższe
zawartość pary wodnej w powietrzu i najmniejsze jej zróżnicowanie) oraz region arktyczny,

odznaczający się najniższą zawartością pary wodnej w powietrzu i niewielką amplitudą roczną,
przy równoczesnym największym stopniu jego nasycenia. Największe zróżnicowanie
warunków higrycznych ma miejsce w regionach śródziemnomorskim i umiarkowanym

kontynentalnym południowym, przy czym w przypadku pierwszego z wymienionych regionów
zróżnicowanie dotyczy zarówno wilgotności właściwej , j ak i wilgotności względnej powietrza,

a w regionie położonym w środkowej i południowo-wschodniej części kontynentu (region

umiarkowany kontynentalny południowy) dużym zróżnicowaniem zarówno czasowym, jak
i przestrzennym odznacza się zawartość pary wodnej w powietrzu. Ponadto potwierdzono, Że

region umiarkowany atlantycki odznacza się cechami typowo oceanicznymi zróżnicowania
wilgotności powietrza, natomiast region umiarkowany kontynentalny północny wyraźnymi

cechami kontynentalnymi, tj. m.in. znaczną amplitudą roczną zawartości pary wodnej
w powietrzu. Poprzez wykazane zróżnicowanie czasowe i przestrzenne zawartości pary wodnej

potwierdzono przydatność

7lcwT' jako wskaźnika kontynenta]izmu klimatu,

co

sugerowane było także we wcześniejszych pracach m.in. D.J. Gaffen'a i in. (1992) oraz 1.1.
Zveryaev'a i in. (2008).
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W przedstawionym osiągnięciu naukowym szczególną uwagę poświęcono czynnikom

kształtującym i modyfikującym warunki wilgotnościowe. Dokonano oceny ro]i cyrkulacji

atmosferycznej w skali kontynentalnej , j ak i z uwzględnieniem warunków cyrku]acyj nych
w punktach węzłowych, niezależnie w kolejnych sezonach roku, reprezentowanych
odpowiednio przez tzw. miesiące charakterystyczne, tj. styczeń, kwiecień, lipiec i paździemik.

W celu względnie kompleksowego ujęcia prezentowanych zależności wykorzystano szereg
zmiennych

opisujących

warunki

cyrkulacyjne,

począwszy

od

wartości

ciśnienia

atmosferycznego i wysokości poziomów barycznych, poprzez wyróżnione wzorce ciśnienia i

wielkość strumienia pary wodnej , po modyfikującą rolę kierunków adwekcji mas powietrza.
Stopień modyfikacji zawartości pary wodnej (TCWV, q) oraz strumienia pary wodnej (qF(u),
qF(v)) określono w postaci anomalii względem wartości średnich miesięcznych analizowanych

zmiennych w uj ęciu przestrzennym zarówno horyzontalnym, j ak i wertykalnym na przykładzie

wybranych punktów węzłowych.
Przeprowadzone badania potwierdziły istotne znaczenie cyrkulacji atmosferycznej
zimą, przy czym wpływ na zawartość pary wodnej ma zarówno typ układu barycznego, jak i

kierunek adwekcji - powietrze najbardziej zasobne w parę wodną jest transportowane znad

oceanu w kierunku lądu dzięki cyrkulacji strefowej (znacząca rola wędrownych niżów
szerokości pozazwrotnikowych) oraz w kierunku północnym. Na większości obszaru brakjest

ścisłych zależności pomiędzy cyrkulacją atmosferyczną a ilością pary wodnej w ]ecie (w

lipcu). Co więcej, w dniach z ekstremalnie wysokimi wartościami TCWV notowane są duże
wartości niedosytu wi]gotności mas powietrza, co świadczy o tym, że letnie opady

atmosferyczne na obszarze kontynentu mają swoją genezę przede wszystkim w procesach
konwekcji, a poziomy strumień pary wodnej odgrywa drugorzędną rolę.

Stwierdzono wpływ cyrkulacji atmosferycznej nie ty]ko na zawartość pary wodnej

w powietrzu, a]e także jej strukturę pionową, przy czym wyraźnie zaznacza się poziom
atmosferycznej warstwy granicznej ponad obszarem lądowym przede wszystkim zimą, kiedy
mają miejsce anomalie związane z typem cyrkulacji atmosferycznej.
Przeprowadzone analizy potwierdziły przydatność bazy danych ERA-Interim do oceny

zróżnicowania rozkładu zawartości pary wodnej
euopejskiego.

w troposferze w skali kontynentu

Rozdzielczość danych (~0,7°) wydaje się w pełni wystarczająca do

przeprowadzenia badań

w

skali

mezoklimatycznej.

Umożliwia

zatem,

obok

oceny

zasadniczych cech rozkładu rozpatrywanego elementu w skali całego kontynentu, także
badania zmierzające do jego rozpoznania w skali regionalnej, np. Euopy Środkowej.
7
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Jednocześnie uwzględnienie ciągu 35-letniego (1981-2015) z rozdzielczością dobową

zapewnia wystarczająco dużą próbę danych do wnikliwej analizy klimatologicznej oraz
zwrócenia uwagi na warunki ekstremalne. Wykazane zróżnicowanie m.in. profilu pionowego,

czy występowania inwersji higrycznych potwierdza, pomimo -z natury rzeczy -wygładzenia
pól higrycznych, możliwość wykorzystania zmiennych wilgotnościowych do analiz w ujęciu

klimatologicznym z zachowaniem charakterystycznych cech procesów mezoskalowych.
Analiza klimatologiczna przeprowadzona dla całości obszaru z zastosowaniem

jednolitych metod stanowi punld wyjścia do dalszych analiz, uwzględniających informacje
o lepszej rozdzielczości czasowej, czy też poszerzonej o dodatkowe zmienne, w tym infomację
teledetekcyjną, a w szczególności produkty satelitarne. Dokładny opis pola higrycznego

dostarczatakżeinfomacjinatematczynnikówmodyfikującychzróżnicowaniezawartościpary

wodnej w atmosferze na obszarze tranzytowym, wspomagając tym samym walidację
regionalnych

modeli

klimatycznych

(RCM)

oraz

prognostycznych

modeli

mezometeorologicznych.
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E. Omówienie pozostabrch osiągnięć naukowo-badawczych
Moje zainteresowanie zagadnieniem zawartości pary wodnej w powietrzu, będącym

tematem przedstawionego osiągnięcia naukowego, rozpoczęło się jeszcze na etapie rozprawy
doktorskiej. Jej wyniki, oceniające zmienność wilgotności powietrza w Krakowie, zostały

opublikowane w postaci artykułu w 77?eore/z.co/ cz#d 4p/z.ed C/z.mcz/o/og}/ (Załącznik nr 3,

pozycja A.1.), aftykułów w czasopismach krajowych z listy 8 MNisw (Załącznik 3, pozycje:
8.1., 8.3, 8.4) oraz rozdziałów w monografiach (Załącznik nr 3, pozycje: D.1, E.3, E.4. E.6.,

E.8, E.9). Wprawdzie realizowany przeze mnie wówczas temat był znacznie ograniczony w

skali przestrzennej, odnosząc się wyłącznie do pomiarów in-situ na jednej stacji, niemniej
jednak zdobyte doświadczenia były cennym przygotowaniem do dalszej pracy naukowej w

kierunku szeroko pojętej hydroklimato]ogii. Późniejsze działania ukierunkowane były na
rozszerzenie zarówno obszaru badań, j ak i właściwości higrycznych (różne zmienne higryczne)

powietrza (Załącznik nr 3, pozycje: 8.7, D.8). W ramach prac badawczych prowadzonych w

lnstytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB , przy współpracy z Centrum Ewaporometrii
PSH:M rea,lŁzow&1arn tema:t pt. Rola cyrkulacji atmosf ierycznej w kształtowaniu parowania,
iĄ;J./go/73os''cz. pow.G/rzcr orczz opc}dc/ cr/7%os/er)Jcz73ego (Załącznik nr 3 , pozycja: D.6), którego

wyniki

zostały

także

częściowo

wykorzystane

w

podręczniku

fJyc7ro/ogz.cz

Po/skz.

(Załącznik nr 3, pozycja C.2). Z uwagi na miejsce pracy zawodowej i problemy aerosanitame

Krakowa włączyłam się także w badania związane z wpływem warunków higrycznych na
jakość powietrza. Ich wyniki opublikowano w numerze specj alnym czasopisma 4eroso/5' cr#d
ł4J.r g#cJ/J.P Resecrrcft poświęconym występowaniu i roli mgieł (Załącznik nr 3 , pozycje A.14,
A.15).

Potrzeba prowadzenia wielowymiarowych

analiz przestrzennych

zaowocowała

włączeniem do pracy naukowej narzędzi Systemów lnfomacji Geograficznej. Zastosowanie
GIS w naukach o atmosferze stało się drugą płaszczyzną moich zainteresowań, które stale

pogłębiam, a nowoczesne narzędzia infomatyczne wykorzystuję na co dzień w pracy
naukowo-badawczej . W 2012 roku ukończyłam 4 semestralne studia magisterskie prowadzone
w ramach programu UNIGIS. Rozpoznanie możliwości i ograniczeń metod geostatystycznych

znalazło odzwierciedlenie w pracach metodycznych poświęconych wykorzystaniu GIS w

badaniach klimatycznego bilansu wodnego. Zagadnienie to było tematem obronionej w języku

angielskim pracy magisterskiej, a uzyskane wyniki zostały opublikowane w postaci dwóch
artykułów w czasopiśmie Jdo"/.cirós' (Załącznik nr 3, pozycje A.3, A.6) oraz artykułów i

rozdziałów w wydawnictwach krajowych (Załącznik nr 3, pozycje: 8.8, D.4, E.11). Brałam

----:-.`..T:--i,
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także

czynny

udział

w

cyklicznych

seminariach poświęconych

interpolacji

danych

przestrzennych organizowanych przez Hungarian Meteorological Service (Załącznik nr 5).
Bardzo ważne miejsce wśród moich zainteresowań zajmuje także zagadnienie

ekstrema]nych zjawisk meteorologicznych i klimatycznych oraz ich uwarunkowań
cyrkulacyjnych. Badania ekstremów pogodowych rozpoczęłam w 2004 roku w ramach
pHti]ek" z;amzTrian!ego ph. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce
(Ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska i życia człowieka)

finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Załącznik nr 4). Wyniki
prac zostały opublikowane w wydawnictwach krajowych (Załącznik nr 3, pozycje: 8.2, E.7).

Po zakończeniu w/w grantu włączyłam się w realizację tematów badawczych w IMGW-PIB,
których podstawowym celem była ocena metod wydzielania zjawisk ekstremalnych oraz roli
cyrkulacji atmosferycznej w ich występowaniu. Efekty prac znalazły odzwierciedlenie w
artykułach m.in. w renomowanych czasopismach zagranicznych, tj . PAy§z.cs c7#d Ctiemz.s/p o/
f#e ECJrfĄ (Załącznik nr 3, pozycja A.2) oraz A4le/eoro/ogz.scAe ZeJ.r§c%rj/f (Załącznik nr 3,

pozycja A.4, A.5). W latach 2011-2015, natomiast, jako zastępca kierownika zadania Mapy

Zagrożeń Meteorologicznych prowadziłam prace w finansowanym m.in. ze środków Unii

E"ropd]skiei]

projekdie..

Infiormatyczny

System

Osłony

Kraju przed

nadzwyczajnymi

zcJg7~oźe737.c7m7. (ISOK), realizowanym m.in. przez IMGW-PIB (Załącznik nr 4). Celem zadania

A4crpy zc7groźe75 m€/eoro/ogz.cz7!};c% była ocena zróżnicowania przestrzennego występowania

ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce oraz opracowanie systemu infomowania o
wystąpieniu

zagrożenia

zjawiskami

prognozowanymi.

W

trakcie

realizacji

zadania

wypracowano nowe metody prezentacji i wizualizacji ekstremów pogodowych na terenie
Polski. Dzięki uniwersalnemu podejściu istnieje możliwość ich wykorzystania także na innych

obszarach. Rezultaty prac były prezentowane na konferencjach i seminariach tak krajowych,
jak i zagranicznych (Załącznik nr 5) oraz zostały częściowo opublikowane w postaci

"o"ogra;f:ii Atlas Zagrożeń Meteorologicznych Polski 1 Meteorological hazards atlas of poland
(Załącznik 3, pozycja C.1), artykułów naukowych (Załącznik nr 3, pozycje A.7, 8.10) oraz

rozdziału w monografii (Załącznik m 3, pozycja E.14). Ekstremalne zjawiska i zdarzenia

pogodowe nadal stanowią istotny aspekt moich zainteresowań naukowych, którymi pragnę
zainteresować także młodych badaczy. W ostatnich latach ukazały się publikacje poświęcone
występowaniu ekstremów temicznych w Polsce (Załącznik nr 3, pozycje A.11, 8.11, 8.12), a

wyniki badań były także prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych
(Załącznik nr 5).
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Istotne miej sce wśród moich zainteresowań zajmuje zagadnienie zmian i zmienności

klimatu. Począwszy od realizowanej pracy doktorskiej, gdzie badałain wieloletnią zmienność
wilgotności powietrza w Krakowie (Załącznik m 3, pozycja A.1), poprzez ocenę zmienności

warunków klimatycznych w Euopie (Załącznik nr 3, pozycja C.2), po - rozwinięte dzięki
współpracy międzynarodowej -analizy wpływu zmian klimatu na warunki środowiskowe. W

latach 2009-2016 brałam udział w dwóch międzynarodowych projektach badawczych
(Załącznik nr 4) poświęconych roli zmieniających się warunków termiczno-opadowych (w tym

prognozowanych wg wybranych scenariuszy klimatycznych) w: a) rozwoju światowego rynku
owoców sadowniczych ®rojekt CLIMARK), b) zmianach powierzchni leśnej w Alpach i

Karpatach ®roj ekt FORECOM). Praca w w/w proj ektach zaowocowała opublikowaniem kilku
artykułów w indeksowanych czasopismach z listy A MNisw (Załącznik nr 3, pozycje: A.9,
A.10, A.12, A.13) oraz artykułów recenzowanych w czasopismach krajowych (Załącznik nr 3 ,
pozycje: 8.9, E.10).

Dzięki współpracy zainicjowanej w ramach projektu CLIMARK odbyłam, trwający
łącznie dwa miesiące, staż naukowy w lnstytucie Geografii Michigan State University (USA)

(Załącznik nr 5). Pobyt ukierunkowany był zarówno na konsultacje zagadnień związanych
bezpośrednio z przedstawionym osiągnięciem, jak i na rozwój umiejętności wykorzystywania

metod analiz wielowymiarowych oraz modelowania klimatycznego.

Aktywna współpraca międzynarodowa, rozwinięta głównie dzięki udziałowi w
międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in.

cykliczne konferencje European

Meteorological Society, w których uczestniczę regularnie od 2010 roku), dała mi możliwość

uczestnictwa także w kilku mniejszych przedsięwzięciach badawczych (m.in. projekt
poświęcony obiektywizacji klasyfikacji typów cyrkulacji atmosferycznej) oraz w pracach

międzynarodowych konsorcj ów naukowych (Załącznik nr 5 ).
Przedstawione wyżej działania naukowo-badawcze znalazły odzwierciedlenie łącznie
w 17 publikacjach w czasopismach znajdujących się na liście A MNisw, których jestem

autorką lub współautorką. Kolejne 3 publikacje, wprawdzie nie znalazły się w w/w

czasopismach jednakże są indeksowane w bazie JCR (Załącznik nr 4). Jestem autorką lub
współautorką także 36 innych publikacji w postaci artykułów w czasopismach krajowych,
znajdujących się na liście 8 MNISW, monografii lub rozdziałów w monografiach w języku
polskim i angielskim. Wszystkie te publikacje były recenzowane, około 90% stanowi dorobek

naukowy po uzyskaniu stopnia doktora. Brałam udział w 51 konferencjach krajowych i
międzynarodowych, na których przedstawionych zostało łącznie 60 prezentacji (w postaci
referatów lub posterów) (Załączniki nr 4 i 5). Dominująca część z nich była mojego autorstwa
11
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lub aktywnego współautorstwa (autor wiodący). Uczestniczyłam aktywnie w 7 projektach
naukowych,

brałam

udział

w

licznych

pracach

organizacyjnych

i

działaniach

popularyzatorskich. Szczegółowe infomacje na ich temat znajdują się w Załącznikach nr 4 i 5 .
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