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Co to znaczy być sceptycznym?
Sceptycyzm naukowy jest zdrowy. Nauka z natury
jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm wymaga
udokumentowania wyciąganych wniosków
wszystkimi dostępnymi dowodami.
Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom
wyrażającym wątpliwości w sprawie globalnego
ocieplenia, to zauważymy częste selektywne
wybieranie argumentów i odrzucanie danych,
które nie pasują do założonej z góry tezy. To nie jest
sceptycyzm. To jest ignorowanie faktów i nauki.

Zbieranie
klimatycznych
wisienek
Wybierając
selektywnie
wisienki,
możesz dojść do
wniosku, że na
obrazku przedstawiono
drzewo z niebieskimi
wiśniami.

Ten przewodnik przytacza naukowe dowody na to,
że działalność ludzi powoduje globalne ocieplenie,
jak też i metody, jakimi „sceptycy” wprowadzają
w błąd, przedstawiając jedynie małe skrawki wiedzy
naukowej w miejsce pełnego jej obrazu.

Ale co wynika z całości
dostępnych informacji?

Ludzkie odciski palców na zmianie klimatu
Wymogiem teorii naukowej jest brak
sprzeczności. Wiele niezależnych linii dowodów
powinno wskazywać jedną spójną odpowiedź.
Zebrany materiał naukowy pokazuje nam szereg
wyraźnych tropów, wskazujących ludzi, jako
sprawców aktualnej zmiany klimatu.

dodatkowy CO2 zatrzymuje ciepło, które
w przeciwnym razie uciekłoby w przestrzeń
kosmiczną. Obserwuje się szereg zmian
w atmosferze spójnych z nasilającym się efektem
cieplarnianym. Cała struktura atmosfery ulega
zmianom.

Pomiary izotopów węgla pokazują, że to właśnie
spalanie paliw kopalnych dramatycznie zwiększa
poziom dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze.
Pomiary satelitarne i obserwacje prowadzone
z powierzchni Ziemi zgodnie pokazują, że ten

Dowody wpływu ludzi na globalne ocieplenie
to nie czcze hipotezy i symulacje komputerowe,
ale wyniki wielu niezależnych, bezpośrednich
pomiarów prowadzonych w świecie
rzeczywistym.

Ludzkie odciski palców na Zmianie Klimatu
Spadek temperatury górnych warstw atmosfery
Podnoszacy sie poziom tropopauzy

Kurczące się górne warstwy atmosfery
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Mniej ciepła uciekającego w kosmos

Noce ocieplające się szybciej niż dni

Mniej tlenu w powietrzu
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Więcej węgla z paliw kopalnych w powietrzu
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Zimy ocieplające się szybciej niż lata

Więcej ciepła wracającego na Ziemię
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Więcej węgla z paliw kopalnych wbudowanego w szkielety koralowców
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Ogrzewanie oceanów
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To ludzie podnoszą koncentrację atmosferycznego CO2
Kiedy rozważysz argumenty „sceptyków” globalnego

w ciągu roku. Naturalna

ocieplenia, zauważysz, że skupiają się oni

absorpcja jest mniej więcej

na oderwanych argumentach, ignorując szerszy

równa emisji. Ludzie

kontekst. Dobry tego przykład to argument,

zakłócają tę równowagę.

że ludzkie emisje dwutlenku węgla (CO2) są małe

Mimo, że część CO2

w porównaniu z emisją naturalną.

emitowanego przez ludzi

Argument brzmi: Każdego roku wysyłamy

jest pochłaniana przez

do atmosfery ponad 20 miliardów ton CO2. Naturalne

ocean i roślinność, około

Masa
CO2
emitowanego
każdego dnia
odpowiada 8000
wyciekom ropy
w Zatoce
13
Meksykańskiej

połowy naszych emisji

emisje CO2 z roślinności i oceanów to 776 miliardów

dwutlenku węgla

ton rocznie, czyli wielokrotnie więcej.

pozostaje w powietrzu.

Bez zrozumienia cyklu węglowego nasze emisje
wydają się maleńkie w porównaniu do wkładu natury.

Pełen obraz obiegu węgla

Brakującą częścią obrazu jest to, że natura nie tylko
wydziela CO2 ale też go absorbuje. Rośliny asymilują

Niepełny obraz obiegu węgla
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Spalanie paliw
kopalnych

Roślinność
i ląd

Ocean
12

Obieg węgla w latach 1990. Wartości wyrażone w miliardach ton CO2.

Spalanie paliw
kopalnych

Roślinność
i ląd

Ocean

Z powodu spalania paliw kopalnych, zawartość CO2
12

Obieg węgla w latach 1990. Wartości wyrażone w miliardach ton CO2.

w atmosferze jest największa od co najmniej

CO2, a olbrzymie jego ilości rozpuszczają się

2 milionów lat. I wciąż rośnie! Argument, że „ludzkie

w oceanie. Natura absorbuje 788 miliardów ton

emisje CO2 są maleńkie” wprowadza w błąd,
bo pokazuje tylko fragment obrazu.

Ludzki odcisk palców #1 Sygnatura paliw kopalnych w powietrzu i w koralach

Paliwa kopalne, jak węgiel lub ropa, pochodzą z dawnych roślin.
Kiedy spalamy paliwa kopalne, wysyłamy w powietrze więcej izotopu
12
C. Możemy się więc spodziewać, że stosunek zawartości izotopu
13
C do 12C powinien spadać.
To właśnie obserwujemy, wykonując pomiary węgla w atmosferze,
w koralowcach i w gąbkach morskich. Mamy więc mocny dowód
pokazujący, że wzrost poziomu dwutlenku węgla w powietrzu
ma bezpośredni związek z naszymi emisjami.

2

-1.2

δ13C‰

W powietrzu występują różne izotopy węgla. Najczęściej
12
spotykanym jest izotop C. Drugim trwałym izotopem węgla jest
cięższy 13C. Rośliny preferują lżejszy izotop 12C.
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Pomiary 13C (stosunek 13C do 12C)
w koralowcach Wielkiej Rafy
9
Koralowej.

Dowód, że więcej CO2 powoduje ocieplenie
Dwutlenek węgla pochłania promieniowanie

•

podczerwone (zwane potocznie promieniowaniem

ocieplenie (sprzężenie dodatnie).

cieplnym). Zostało to udowodnione przez eksperymenty

•

laboratoryjne. Pomiary satelitarne pokazują spadek

po całym globie.

ostatnich dziesięcioleci (patrz Ludzki odcisk palców #2).
Jest to bezpośredni dowód na to, że wzrastający

17,18

Pomiary z rdzeni lodowych są całkowicie spójne

5

z ociepleniem wskutek wzrostu zawartości CO2.
W rzeczywistości dramatyczne ocieplenia podczas

Satelity wykrywają
mniej ciepła
uciekającego
w przestrzeń
kosmiczną

SŁOŃCE

Wymieszanie tego dodatkowego CO2 w atmosferze
skutkowało rozprzestrzenieniem ocieplenia

ilości ciepła uciekającego w przestrzeń w ciągu

poziom CO2 powoduje ocieplenie.

Dodatkowe CO2 w atmosferze wzmacniało

wychodzenia planety z epok lodowcowych nie mogą
być wyjaśnione bez uwzględnienia zmian zawartości
CO2. Opóźnienie wzrostu poziomu CO2 względem
wzrostu temperatury nie neguje jego roli w ociepleniu,

Ziemia się ogrzewa
i emituje ciepło
w podczerwieni

a dostarcza dowodu na istnienie dodatniego sprzężenia
Więcej ciepła
wraca na
Ziemię

zwrotnego.

ZIEMIA

Ludzki odcisk palców #2
Mniej ciepła ucieka w
przestrzeń kosmiczną

Badając przeszłość możemy opowiedzieć interesującą
historię. Rdzenie lodowe pokazują, że dawniej
zawartość CO2 wzrastała po wcześniejszym wzroście
temperatury. To „opóźnienie CO2” oznacza,

Satelity mierzą promieniowanie podczerwone
uciekające w przestrzeń kosmiczną, obserwując
w ten sposób efekt cieplarniany. Porównanie
danych satelitarnych z lat 1970-1996 pokazuje,
że mniej energii ucieka w przestrzeń w tych
długościach fal, w których energię pochłaniają
gazy cieplarniane. Naukowcy opisali ten rezultat
jako „bezpośredni dowód eksperymentalny
istotnego wzrostu efektu cieplarnianego Ziemi“.

że temperatura wpływa na zawartość CO2 w powietrzu.
Czyli ocieplenie powoduje wzrost poziomu CO2,
a to skutkuje dodatkowym ociepleniem. To przykład
dodatniego sprzężenia zwrotnego. Sprzężenia
nie są dobre czy złe same z siebie. Dodatnie
sprzężenia wzmacniają zachodzące zmiany, a ujemne
sprzężenia osłabiają je.

Przykłady Dodatnich Sprzężeń Zwrotnych

W przeszłości ocieplenia klimatu wywoływane przez
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Zmiana promieniowania uciekającego
w przestrzeń
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D Temperatura jasnościowa (K)

Wzrost CO2
powoduje
ocieplenie

Zjawisko to potwierdziły pomiary z kilku różnych
19,20
satelitów.
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zmiany orbity Ziemi sprawiały, że ocean wydzielał

Zmiany w widmie promieniowania od 1970 do 1996 roku
wywołane przez gazy cieplarniane. Wartości ujemne
oznaczają mniej uciekającego ciepła.4

do atmosfery więcej CO2. To z kolei powodowało
następujące efekty:

3

Kiedy dodamy przyrost ciepła magazynowanego
w oceanach do ocieplenia lądu, powietrza i ciepła
zużywanego na topnienie lodu, to staje się jasne,
26
że nasza planeta wciąż akumuluje ciepło.

Pierwsza wybrana wisienka, to wybór zbioru danych
pomiarów temperatury, które nie obejmują całego globu,
takich jak np. danych z Hadley Centre w Wielkiej
Brytanii. Dane z Hadley Centre nie obejmują regionu
arktycznego, w którym ocieplanie jest najszybsze. Dane
pomiarowe obejmujące całą planetę pokazują,
że najcieplejszym rokiem kalendarzowym w historii
pomiarów był rok 2005, zaś najcieplejsze 12 miesięcy
23
to okres od czerwca 2009 do maja 2010 roku.

0.6

Zmiany temperatury (°C)

0.4

21

Jeden z argumentów „sceptyków” jest tak naciągany,
że wymaga użycia selektywnego wyboru danych
aż na trzech poziomach. Ten argument brzmi: „Globalne
ocieplenie zatrzymało się w 1998 roku”.

Zmiany zmagazynowanego ciepła od roku 1950 (10 Dżuli)

Dowód, że globalne ocieplenie zachodzi

Najcieplejsze 12 miesięcy
w historii pomiarów:
czerwiec 2009 do maja 2010

200

Wzrost zmagazynowanego ciepła Ziemi
Ogrzewanie oceanu
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Rok
0.2

Przyrost ciepła w systemie klimatycznym Ziemi od roku
1950-go.26 Od roku 1970-go przybywa go w tempie
równoważnym 2,5 wybuchom bomb atomowych
27
z Hiroszimy na sekundę.
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Ludzki odcisk palców #3

12-to miesięczna średnia ruchoma
globalnych temperatur z pomiarów NASA GISS
1900
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Rok
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1980

Proces ocieplania się oceanu

2000

Ocean światowy w ostatnim czterdziestoleciu
akumuluje coraz więcej ciepła. Specyfika
procesu, w którym ciepło przenika
od powierzchni w dół, może być wyjaśniony
10
jedynie wzmocnionym efektem cieplarnianym.

12-to miesięczna średnia ruchoma globalnych zmian
temperatury.24
Druga wisienka to wyciąganie wniosków na temat
długoterminowego trendu na podstawie specyficznie
wybranego krótkiego okresu pomiarowego. Cykle
oceaniczne, jak El Niño powodują olbrzymią wymianę
ciepła między oceanem i atmosferą, prowadząc
do globalnych fluktuacji temperatury z roku na rok.
Aby określić długookresowe trendy naukowcy stosują
metody takie jak średnia ruchoma lub regresja liniowa,
uwzględniając wszystkie dane. Te dane pokazują,
23,25
że temperatury rosną od 1998 roku.
Trzecia wisienka to wykorzystanie wyłącznie pomiarów
atmosferycznych. Ponad 80% energii pochodzącej
ze wzmocnionego efektu cieplarnianego ogrzewa
oceany. Aby ocenić, czy globalne ocieplenie zachodzi
po roku 1998, należy wziąć pod uwagę całość
zgromadzonej w systemie klimatycznym energii cieplnej.

Obserwowane temperatury oceanów (kolor czerwony)
porównane do rezultatów obliczonych modelami
uwzględniających wzmacniający się efekt cieplarniany
10
(zielony)

4

Więcej dowodów na globalne ocieplenie
Niektórzy twierdzą, że znaczna część
obserwowanego wzrostu temperatury globalnej
wynika z zafałszowania pomiarów na stacjach
pomiarowych ulokowanych w miastach czy w pobliżu
innych źródeł ciepła. Wiemy, że nie jest to prawdą
i to z wielu powodów. Możemy porównać temperatury
z lepiej i gorzej ulokowanych stacji. Jedne i drugie
stacje pokazują taki sam poziom ocieplenia.

Poza przekonującą bazą danych o temperaturze,
posiadamy wiele innych różnorodnych obserwacji,
spójnych z obrazem ocieplającego się świata.
Pokrywy lodowe topią się, tracąc co roku miliardy ton
lodu. Poziom mórz rośnie coraz szybciej. Gatunki
migrują w kierunku biegunów. Cofają się lodowce,
co zagraża zaopatrzeniu w wodę milionów ludzi.
Aby lepiej zrozumieć klimat, musimy spojrzeć
na całość danych pomiarowych. Widzimy, że wiele
niezależnych obserwacji prowadzi do tego samego
wniosku: globalne ocieplenie zachodzi.

Innym sposobem sprawdzenia naziemnych pomiarów
temperatury jest porównanie ich do danych
satelitarnych. Pomiary satelitarne pokazują podobne
tempo globalnego ocieplenia. Potwierdza to,
że pomiary naziemne dobrze odzwierciedlają
rzeczywistość.

Oznaki ogrzewającego się Świata
Wilgotność

Lodowce
Temperatura na lądzie

Pokrywa śniegowa

Temperatura powietrza w pobliżu powierzchni Ziemi (troposfera)

Temperatura nad oceanami

Granice drzew przesuwające się w kierunku biegunów i w górę

Temperatura powierzchni morza
Wiosna przychodzi wcześniej

Poziom oceanów

Pokrywy lodowe

Zawartość ciepła w oceanie
Gatunki migrują w kierunku biegunów i w górę

Lód morski

Parmesan & Yohe 200332, NOAA34

Ludzki odcisk palców #4 Noce ogrzewają się szybciej niż dnie
Zmiany liczby
ciepłych dni/nocy

Nasilający się efekt cieplarniany oznacza, że noce
powinny ocieplać się szybciej niż dni. Podczas dnia
słońce ogrzewa powierzchnię Ziemi. W nocy
powierzchnia ochładza się emitując ciepło
w przestrzeń. Gazy cieplarniane spowalniają proces
ochładzania. Jeśli globalne ocieplenie byłoby
spowodowane przez Słońce, to oczekiwalibyśmy
największego trendu ocieplenia w porze dziennej.
Zamiast tego, stwierdzamy, że liczba ciepłych nocy
6
wzrasta szybciej niż liczba ciepłych dni.

6

Ciepłe noce
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2

Ciepłe dnie
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Zmiana liczby ciepłych dni (kolor czerwony) i ciepłych nocy
(kolor niebieski) na rok. „Ciepłe” są zdefiniowane jako górne
10%.6
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Wymuszanie klimatyczne

Kij hokejowy czy liga hokejowa?
„Kij hokejowy” jest potocznym określeniem wykresu
rekonstrukcji temperatur w ostatnim tysiącleciu. Strome
ocieplenie w ostatnich latach jest łopatką tego kija.
Patrząc na inne dane klimatyczne możemy dostrzec
wiele takich „kijów hokejowych”. Ilość CO2 emitowanego
przez ludzi, głównie przez spalanie paliw kopalnych

2

Wymuszanie klimatu netto:
Słońce + CO2 + aerozole
(w watach na metr kwadratowy)
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Rok
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Łączne wymuszanie klimatyczne przez zmiany

hokejowego.

aktywności słonecznej, zawartości CO2 i aerozoli
30

krótkoterminowy efekt wulkanów jest pominięty.38

Ludzkie emisje CO2
(miliardy ton CO2)

20

To pokazuje, że klimat ostatnio magazynował ciepło.
Dlatego obserwujemy ocieplenie:
Różnice temperatury (°C)
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Całkowite roczne emisje CO2 (miliardy ton).
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Temperatura na lądach półkuli północnej
Rekonstrukcja Moberg et al. 2005 (kolor niebieski)
pomiary instrumentalne (czerwony)
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Gwałtownemu wzrostowi emisji CO2 towarzyszy szybki
wzrost stężenia CO2 w atmosferze, które osiągnęło
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Rekonstrukcja temperatury półkuli północnej (niebieski)39
oraz pomiary instrumentalne temperatur lądowych
Stężenie atmosferycznego CO2
(części na milion)

375

na półkuli północnej (czerwony).21

350

W ostatniej dekadzie wielu niezależnych badaczy

325

zrekonstruowało zmiany temperatury w okresie
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ostatniego tysiąclecia używając różnorodnych danych
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i wykorzystując różne metody ich analizy.

Poziom CO2 (części na milion) z rdzeni lodowych Law
Anomalia (odchylenie od średniej) temperatury (°C)

Dome, Wschodnia Antarktyda (kolor zielony)36 i
bezpośrednie pomiary z Mauna Loa, Hawaje (kolor
purpurowy).37
Wymuszanie klimatyczne to zmiana bilansu energii
planety. Ciepło może gromadzić się w systemie
klimatycznym, może go tam również ubywać. Zmiany
bilansu mogą być wywołane przez różne czynniki,
na przykład zmiany aktywności słonecznej, aerozole
(drobne cząstki zawieszone w powietrzu), zmiany orbity

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
200

CPS land with uncertainties
EIV land with uncertainties
EIV land+ocn with uncertainties
Mann and Jones (2003)
Esper et al. (2002)
Moberg et al. (2005)
HAD Observed Trend
CRU Observed Trend

400

600

800

1000 1200
Rok .

1400

1600

1800

2000

Kilka rekonstrukcji temperatury na półkuli północnej.40

Ziemi czy zmiany koncentracji CO2. W ciągu ostatniego
tysiąclecia głównym motorem długoterminowych zmian

Wszystkie przypominają kije hokejowe, opowiadają

klimatu były Słońce, aerozole i CO2. Łączne wymuszanie

podobną i spójną historię ludzie spowodowali głębokie

klimatyczne wywoływane przez te czynniki ma znajomy

i nagłe zakłócenie naszego klimatu.

kształt.
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Co mówią nam przeszłe zmiany klimatu?
Potocznym argumentem „sceptyków” jest stwierdzenie,
że „klimat zmieniał się zawsze i dlatego trwające
globalne ocieplenie nie może być spowodowane przez
ludzi”. To tak jakby powiedzieć, że „pożary lasów
występowały naturalnie w przeszłości, a więc i ostatnie
pożary lasów nie mogą być spowodowane przez ludzi”.

Pachnie ironią, że przeszłe zmiany klimatu
są przedstawiane, jako argument kwestionujący wpływ
ludzi na globalne ocieplenie. Współczesna nauka
doszła do dokładnie przeciwnego wniosku. Przeszłe
zmiany klimatu dostarczają mocnych dowodów
na istnienie dodatnich sprzężeń zwrotnych, które
wzmacniają ocieplenie spowodowane przez nasze
emisje CO2.

Naukowcy wiedzą, że klimat zmieniał się w przeszłości.
Co więcej, przeszłość daje nam ważne wskazówki
odnośnie wpływu na klimat różnych czynników.
Widzimy, co się działo, gdy Ziemia akumulowała ciepło
czy to wskutek zmian dopływu energii od Słońca,
czy też przez rosnącą koncentrację gazów
cieplarnianych. Kluczowym odkryciem z badań różnych
okresów w historii Ziemi jest to, że dodatnie sprzężenia
zwrotne wzmacniają początkowe ocieplenie.

Przykłady sprzężeń klimatycznych
Chmury
UJEMNE
SPRZĘŻENIE odbijają światło
słoneczne

DODATNIE SPRZĘŻENIE
Cieplejsze
powietrze
utrzymuje
więcej pary
wodnej

Dlatego właśnie klimat zmieniał się tak dramatycznie
w przeszłości. Dodatnie sprzężenia wzmacniają wzrost
temperatury. Sprzężenia te powodują, że nasz klimat
jest bardzo czuły na zawartość gazów cieplarnianych,
z których to gazów CO2 jest najważniejszym czynnikiem

Więcej
pary wodnej
zatrzymuje
więcej ciepła

Więcej pary wodnej
prowadzi do
większego zachmurzenia

Chmury
zatrzymują
ciepło
DODATNIE
SPRZĘŻENIE

zmiany klimatu.42

Ludzki odcisk palców #5 Więcej ciepła powraca na Ziemię
Nasilony efekt cieplarniany oznacza,

Trend promieniowania podczerwonego płynącego w dół

że powinniśmy obserwować więcej
promieniowania podczerwonego
wracającego z atmosfery na Ziemię.
Obserwujemy ten efekt bezpośrednio.
Kiedy przyjrzymy się strukturze widmowej
promieniowania podczerwonego
emitowanego z atmosfery w dół ku Ziemi,
możemy określić efekt każdego z gazów
cieplarnianych. W oparciu o wyniki tych
pomiarów stwierdzono, że:

-0.4

-0.3

„Te dane skutecznie zbijają zarzuty

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Watów na metr kwadratowy rocznie

sceptyków, że nie ma dowodów

Trend promieniowania podczerwonego skierowanego w dół w okresie

eksperymentalnych na to, że wzrost

1973-2008. Obszar Ameryki Północnej jest pusty, ponieważ dane

zawartości gazów cieplarnianych

z tego regionu nie obejmują całego okresu 1973-2008.43

w atmosferze prowadzi do globalnego
ocieplenia.”

8

7

Jak czuły jest nasz klimat?
Czułość klimatu jest miarą tego, o ile wzrośnie

Szacunki czułości klimatu

temperatura globalna przy podwojeniu ilości
atmosferycznego CO2. Dobrze udokumentowano,

prawdopodobnie

najprawdopodobniej

że bezpośrednie ocieplenie z podwojenia zawartości

bardzo prawdopodobnie

CO2 (zakładając hipotetycznie brak sprzężeń) wynosi
około 1,2°C. Pozostaje pytanie: W jaki sposób

Okres
instrumentalny

sprzężenia wpływają na to „początkowe” ocieplenie?
Czy dodatnie sprzężenia wzmacniają ocieplenie? Czy
też ujemne sprzężenia hamują ocieplenie?
Czułość klimatu określano za pomocą różnych technik.
Wykorzystywano pomiarowe serie instrumentalne, dane
satelitarne, dane o cieple w oceanach, wybuchach

Aktualny średni
stan klimatu

wulkanów, informacje o przeszłych zmianach klimatu.
Wykorzystywano też modele klimatyczne. W efekcie
powstał zbiór niezależnych wyników badań
obejmujących różne okresy czasu, różnorodne aspekty
klimatu, przy tworzeniu którego stosowano różnorodne
metody analizy.

Modele
klimatyczne

Wszystkie one kreślą spójny obraz - czułość klimatu

Ostatnie
tysiąclecie

leży w zakresie od 2 do 4,5°C, najprawdopodobniej ma
ona wartość 3°C. Oznacza to, że dodatnie sprzężenia
wzmacniają ocieplenie spowodowane przez CO2.

Wybuchy
wulkanów

Niektórzy twierdzą, że czułość klimatu jest znacznie
niższa, powołując się na badania Lindzena i Choi.
Autorzy ci wykorzystali pomiary satelitarne

Dane

promieniowania uciekającego z Ziemi, sugerując silne
ujemne sprzężenie zwrotne. Jednak w swoich

Modele

Ostatnie
maksimum
lodowcowe

analizach uwzględnili jedynie dane z obszarów
tropikalnych. Tropiki nie są systemem zamkniętym -

Miliony
lat temu

duża ilość energii jest wymieniana pomiędzy tropikami
i strefami podzwrotnikowymi. Aby prawidłowo obliczyć
globalną czułość klimatu trzeba uwzględniać
obserwacje globalne. Wyniki kilku takich badań
pokazują istnienie dodatniego sprzężenia zwrotnego.

Połączenie
wielu linii
dowodów

Właściwe zrozumienie zagadnienia czułości klimatu
wymaga uwzględnienia pełnego materiału
dowodowego. Aby stwierdzić, że czułość klimatu jest
mała na podstawie jednej analizy, trzeba zignorować
szereg niezależnych linii dowodów stwierdzających

0

dodatnie sprzężenia zwrotne i wysoką czułość klimatu.
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Różne szacunki czułości klimatu (°C)
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Skutki globalnego ocieplenia
Aby twierdzić, że globalne ocieplenie będzie
korzystne dla ludzkości, trzeba przymknąć oko
na wiele jego negatywnych skutków. Najbardziej
popularnym argumentem tego typu jest stwierdzenie,
że dwutlenek węgla jest „pożywieniem roślin”, więc
emisje CO2 są korzystne. Ignoruje on fakt, że rośliny

w znacznym stopniu (>30%) od białka zwierzęcego
pochodzącego z oceanu.55
W miarę jak lodowce i śniegi znikają, pogarsza się
zaopatrzenie w wodę dla milionów ludzi, których
życie zależy od dostępności wody, wykorzystywanej
w rolnictwie. Podobnie, rosnący poziom mórz
i wzrost aktywności sztormów wpłynie na miliony
ludzi, gdyż pola ryżowe będą zalewane słoną wodą,
która zanieczyści rzeki i wody podziemne. Zmusi to
miliony ludzi do opuszczenia swoich domów, migracji

do przetrwania potrzebują nie tylko dwutlenku węgla.
CO2 jako nawóz ma ograniczony efekt,
kompensowany przez negatywne i narastające
w przyszłości skutki stresu cieplnego, suszy i smogu.
W ciągu minionego stulecia intensywność susz na
całym świecie wzrosła i będzie rosnąć w przyszłości.
Rośliny nie mogą wykorzystać dodatkowego CO2,

56

w głąb lądu, co z kolei przyniesie ryzyko konfliktów.
Kiedy ktoś mówi, że globalne ocieplenie to dobra
rzecz, powołując się na pojedyncze skutki
pozytywne, pamiętaj, że całość materiału
dowodowego wskazuje, że skutki negatywne
przytłaczają te pozytywne.

50

kiedy schną z braku wody.

Ludzki odcisk palców #6
Szybszy wzrost temperatury zimą
W miarę jak ocieplenie postępuje, zimy powinny
ocieplać się szybciej niż lata. Jest tak dlatego,
gdyż efekt cieplarniany ma większy wpływ
w zimie. Obserwacje instrumentalne to
7,68
potwierdzają.
0.8

Przeszłe i przyszłe susze, w skali Palmera (Palmer
Drought Severity Index). Niebieski oznacza mokro,
czerwony sucho. Poziom -4 lub poniżej jest

Różnice temperatury (°C)

określany jako susza ekstremalna.

0.6

51

Wiele skutków zmian klimatycznych nie ma
pozytywnych aspektów. Do roku 2050 może wyginąć
od 18 do 35% gatunków roślin i zwierząt. Oceany
pochłaniają dużo CO2 z powietrza, co prowadzi

Letnie ocieplenie
Zimowe ocieplenie

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

do ich zakwaszenia. Skutki tego zjawiska to
destabilizacja całego łańcucha pokarmowego,
nakładające się na blaknięcie koralowców z powodu
ocieplenia wody. Około miliarda ludzi zależy
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Rok

Wygładzony wykres zmiany temperatury zimą i latem,
uśrednione tylko nad lądem od 1850 do 2009.21
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Skazanie posłańca
W listopadzie 2009 roku hakerzy włamali się
na serwery Uniwersytetu Wschodniej Anglii i wykradli
e-maile klimatologów. Kiedy wybrane e-maile zostały
opublikowane w Internecie, kilka sugestywnych,
wyjętych z kontekstu cytatów zostało
rozpowszechnionych i opatrzonych etykietką,
że globalne ocieplenie to po prostu globalna
konspiracja. Niektórzy określili to nawet terminem
„Climategate”.
Aby ustalić, czy doszło do jakichkolwiek wykroczeń,
sprawę zbadało sześć
niezależnych komisji z Anglii
“...brak
i USA. Wszystkie one
dowodów
oczyściły naukowców

celowych
nadużyć
naukowych
w pracy
Wydziału Badań
Klimatu.”

techniczną dyskusję nad
metodami analizy danych.
Można to łatwo sprawdzić
sięgając po recenzowane
publikacje naukowe.

“Odnośnie rygoru
i uczciwości
naukowców nie
ma żadnych
wątpliwości.”

Ważne jest, aby zrozumieć
NIEZALEŻNY
PRZEGLĄD
EMAILI
wykradzione e-maile
DOTYCZĄCYCH
we właściwej perspektywie.
59
ZMIANY KLIMATU
Garstka naukowców
dyskutuje kilka wybranych
sposobów analizy niektórych danych klimatycznych.
I bez tych danych, potwierdzających globalne
ocieplenie, istnieje przytłaczająca liczba dowodów
uwzględniających wyniki
uzyskane przez niezależne
„Nie istnieją
grupy naukowców z całego
wiarygodne
świata. Kilka wyjętych
dowody, że
z kontekstu cytatów
dr Mann brał
zostało użytych
do zmylenia opinii
kiedyś udział,
publicznej przez tych,
bezpośrednio
którzy wolą uniknąć
lub pośrednio,
dyskutowania fizycznej
w jakichkolwiek
rzeczywistości zmian
działaniach
klimatu. „Climategate”
z zamiarem
wytyka palcem
ukrycia lub
naukowców, aby odwrócić
fałszowania
uwagę od tego,
60
danych.”
co naprawdę ważne:
PENN STATE
Nauki.
UNIVERSITY

57,58,59,60,61,62

z zarzutów.

Najczęściej cytowanym
e-mailem jest błędnie
zinterpretowane „ukrycie
spadku temperatury” przez
klimatologa Phila Jones'a.
UNIWERSYTET
„Spadek” odnosi się
WSCHODNIEJ
do grubości słojów drzew
ANGLII W
KONSUTLATCJI Z
od lat 1960-tych. Ponieważ
58
ROYAL SOCIETY
temperatura wpływa
na wzrost drzew, szerokość
słojów drzew w przeszłości zwykle dobrze odpowiadała
wartościom temperatury. Ale po roku 1960 niektóre słoje
drzew przestały zgadzać się z pomiarami temperatury.
To zjawisko było otwarcie dyskutowane w literaturze
63

Ludzki odcisk palców #7
Oziębiająca się górna atmosfera

0.5

Oziębienie
górnej atmosfery

0

-0.5

W miarę jak gazy cieplarniane zatrzymują ciepło
w dolnej atmosferze, mniej ciepła dociera do górnej
atmosfery (stratosfery i wyższych warstw). W takiej
sytuacji oczekujemy ocieplenia dolnej atmosfery
i oziębienia górnej atmosfery. Zostało
to potwierdzone przez satelity i balony
1
meteorologiczne.

-1

1

Ocieplenie
dolnej atmosfery
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Zmiany temperatury (°C)

Zmiany temperatury (°C)

naukowej już od roku 1995. Kiedy czyta się
e-maila Phila Jones'a znając kontekst naukowy, nie
widać konspiracji czy spiskowania, lecz po prostu

Rok

Zmiany temperatury (stopnie Celsjusza) w górnej i dolnej
atmosferze, mierzone przez satelity (RSS).64
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Konsensus naukowy na temat globalnego ocieplenia
Czasem możesz napotkać petycje z listą naukowców,
którzy są sceptyczni co do wpływu ludzi na globalne
ocieplenie. Jednak bardzo niewielu sygnatariuszy tych
list zajmuje się badaniem klimatu. Wśród
sygnatariuszy są lekarze, zoologowie, fizycy
i inżynierowie, przy czym bardzo nieliczni z nich
zajmują się zawodowo badaniami klimatu.

97 na 100 ekspertów klimatu sądzi,
że to ludzie powodują globalne
ocieplenie

Co zatem myślą prawdziwi eksperci? Przeprowadzono
kilka ankiet wśród naukowców aktywnie publikujących
w dziedzinie badań klimatu. Wszystkie ankiety dały
tę samą odpowiedź - ponad 97% ekspertów
klimatycznych jest przekonanych, że to ludzie
65,66

powodują wzrost temperatury naszego globu.

Te opinię potwierdzają analizy publikacji naukowych.
Prześledzono wszystkie recenzowane publikacje
na temat „globalnych zmian klimatu” z lat 1993-2003
i stwierdzono, że pośród 928 przebadanych publikacji
nie ma ani jednej, która odrzuca twierdzenie,
67

że działalność ludzi powoduje globalne ocieplenie.

Zgodność dowodów
Dowody za tym, że ludzie powodują globalne
ocieplenie, nie są oparte na głosowaniu, lecz
na bezpośrednich obserwacjach. Wiele
niezależnych wyników badań wskazuje na jedną
odpowiedź.
Istnieją spójne dowody, że to ludzie
zwiększają poziom dwutlenku węgla
w atmosferze. Potwierdzają to pomiary
izotopów węgla w powietrzu. Coraz
więcej węgla w atmosferze pochodzi
z paliw kopalnych.

Istnieją spójne dowody na to, że globalne
ocieplenie zachodzi. Trend ocieplenia mierzony
przez termometry naziemne i satelity jest taki sam.
Inne oznaki ocieplenia można znaleźć na całym
globie - kurczące się pokrywy lodowe,
cofające się lodowce, rosnący poziom
Istnieje
mórz i przesuwanie się pór roku.

nie tylko
konsensus
naukowców
jest też
zgodność
dowodów

Istnieją spójne dowody na to, że wzrost
ilości atmosferycznego CO2 powoduje
ocieplenie. Pomiary satelitarne pokazują,
że coraz mniej ciepła ucieka w przestrzeń. Pomiary
powierzchniowe pokazują, że więcej ciepła
powraca na Ziemię w długościach fal, w których
CO2 zatrzymuje ciepło wyraźny ślad ludzki.

Obserwowane ocieplenie zachodzi
w sposób potwierdzający jego związek
z rosnącym efektem cieplarnianym. Noce
ocieplają się szybciej niż dni.
Zimy ocieplają się szybciej niż lata.
Dolne warstwy atmosfery się ocieplają,
a górne oziębiają.

Na pytanie ”czy ludzie powodują zmiany klimatu?”,
można odpowiedzieć, że istnieje w tej kwestii nie
tylko konsensus naukowców - jest też zgodność
dowodów.
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Stwierdzenie, że globalne ocieplenie jest spowodowane przez
ludzi, jest oparte na licznych niezależnych liniach dowodów.
Sceptycyzm w kwestii globalnego ocieplenia często koncentruje
się na wybranych fragmentach układanki, nie biorąc pod uwagę
całości materiału dowodowego.
Nasz klimat zmienia się i nasze emisje gazów cieplarnianych
są główną tego przyczyną. Musimy o tym wiedzieć, chcąc
zrozumieć świat wokół nas, i chcąc świadomie podejmować
decyzje dotyczące przyszłości.
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