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Globalne ocieplenie – prawda czy fikcja?



Oznaki ocieplającego się świata
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Globalne ocieplenie a Polska

• zimy są coraz cieplejsze i bardziej 

bezśnieżne, zanik pokrywy śnieżnej 

oznacza mniejsze nawodnienie gleby na 

wiosnę

• temperatury rosną, wobec czego wzrasta 

parowanie i tempo przesuszania gleby

• maleje ilość opadów w półroczu ciepłym 

przy jednoczesnej zmianie ich charakteru 

(częstsze opady przelotne, lokalne, 

nawalne  które istotnie nie poprawiają 

sytuacji)



Efekt cieplarniany
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Stanowisko nauki
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• Film „Zgodność 
dowodów”

Dr John Cook                         
Global Change Institute, 
University of Queensland



Stanowisko nauki



Globalne ocieplenie – fakty i mity

• MIT: Klimat zmieniał się już wcześniej, wzrost temperatur wynika z przyczyn naturalnych.

• STANOWISKO NAUKI: Na klimat wpływa wiele czynników, zarówno naturalnych (np. zmiany 
aktywności Słońca, zmiany orbity Ziemi, wybuchy wulkanów, …), jak i powodowanych przez 
ludzi (np. emisja gazów cieplarnianych, emisja aerozoli siarkowych, sadzy, zmiany w 
użytkowaniu terenów, …). Działanie samych czynników naturalnych w ostatnich dekadach 
spowodowałoby ochłodzenie. 

• https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

Rysunek 1: Przyczynki antropogenicznych i naturalnych procesów do obserwowanego ocieplenia powierzchni Ziemi 

w ciągu ostatnich 50-65 lat, według: Tett i in. 2000 (T00, ciemny niebieski), Meehl i in. 2004 (M04, czerwony), Stone

i in. 2007 (S07, zielony), Lean i Rind 2008(LR08, fiolet), Huber i Knutti 2011 (HK11, błękitny), i Gillett i in. 2012 (G12, 

pomarańczowy). Podane w tym podsumowaniu liczby to najlepsze oszacowania z każdej pracy. Dla uproszczenia 

na wykresie nie podano zakresów niepewności, można znaleźć je w artykułach.

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?2000ESASP.463..201T&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/1520-0442(2004)017<3721:CONAAF>2.0.CO;2
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI3966.1
http://www.skepticalscience.com/lean-and-rind-estimate-man-made-and-natural-global-warming.html
http://www.skepticalscience.com/huber-and-knutti-quantify-man-made-global-warming.html
http://skepticalscience.com/gillett-estimate-human-and-natural-global-warming.html


Globalne ocieplenie – fakty i mity

• MIT: Nauka nie jest zgodna w kwestii globalnego ocieplenia.

• STANOWISKO NAUKI: Według oficjalnego stanowiska wszystkich liczących się 
na świecie organizacji naukowych zajmujących się badaniem klimatu oraz 
Akademii Nauk 80 krajów, to ludzie powodują globalne ocieplenie. 97% 
klimatologów aktywnie publikujących artykuły o klimacie jest zdania, że klimat się 
ociepla a powoduje to aktywność człowieka.

Źródło: Skeptical Science https://skepticalscience.com
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• MIT: Dwutlenek węgla emitowany wskutek działalności człowieka nie ma 
znaczenia.

• STANOWISKO NAUKI: W naturze emisje CO2 (z oceanów i z rozkładu 
roślinności) są równoważone przez pochłanianie (znów przez ocean i 
roślinność). Dziś tą równowagę zakłócamy – naszych przemysłowych emisji 
nie równoważy żadne naturalne ani przemysłowe pochłanianie.

Źródło: Skeptical Science https://skepticalscience.com Źródło: Skeptical Science https://skepticalscience.com

https://skepticalscience.com/
https://skepticalscience.com/


Globalne ocieplenie – co dalej?

Źródło: Marcin Popkiewicz, Ocieplenie klimatu – fakty i mity Źródło: Marcin Popkiewicz, Ocieplenie klimatu – fakty i mity



Globalne ocieplenie – poważny problem?
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Globalne ocieplenie – poważny problem?

• Ekstremalne zjawiska pogodowe - wzrost siły i/lub częstotliwości. 
Szacuje się, że przy obecnym trendzie wzrostu temperatur w 2040r rekordy 
ciepła będą 12-krotnie bardziej prawdopodobne, a obszar narażony na fale 
upałów 4-krotnie większy niż obecnie.

• Zmiany w rolnictwie. CO2 sprzyja wzrostowi roślin, ale rolnictwo i 
hodowla uzależnione są od dostępności wody. Ocieplenie klimatu w wielu 
miejscach oznacza niedobory wody, co pogorszy warunki uprawy roślin.

• Topnienie lodowców i brak wody do picia. Około 1/6 populacji świata 
uzależniona jest od wody dostarczanej przez naturalne, sezonowe topnienia 
lodowców górskich. Ich roztopienie spowoduje susze, spadek plonów, 
kryzys energetyczny.

• Podniesienie poziomu morza. Nawet umiarkowany wzrost poziomu 
morza może wywołać poważne skutki. Szacunki IPCC wskazują, że do 
końca XXI wieku średni poziom oceanów podniesie się o 26-98cm, a inne 
badania, że 75-200 cm.

• Zakwaszenie oceanów. Wzrost poziomu zakwaszenia oceanów zagraża 
przede wszystkim utrzymaniu bioróżnorodności w oceanach.

• Skutki ekonomiczne i społeczne. Zmiany środowiskowe mogą wywołać 
nieobliczalne skutki ekonomiczne i społeczne, od masowych migracji do 
wojen o wodę, żywność i energię.

• Wzrost temperatury powierzchni Ziemi o +2°C będzie poważnym 
problemem; wzrost o +4°C może być katastrofą; zaś 
konsekwencje wzrostu temperatury o +6°C będą wprost 
niewyobrażalne.

Źródło: Kirby, A. (2008) Climate in Peril, UNEP/GRID-Arendal and SMI Books, pp. 28.



COP

„utrzymanie wzrostu globalnych 
średnich temperatur na poziomie 

znacznie poniżej ponad poziom 

przedindustrialny i kontynuowanie 
wysiłków na rzecz ograniczenia 

wzrostu temperatur do .” 





Jest nadzieja!

Bóg, który wzywa nas do wspaniałomyślnego 
poświęcenia i całkowitego oddania, daje nam siłę i 
światło, jakich potrzebujemy, by iść do przodu. 

W centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, 
który tak bardzo nas kocha!

On nas nie opuszcza, nie zostawia nas 
samymi, bo definitywnie zjednoczył się z 
naszą ziemią, a Jego miłość zawsze 
prowadzi nas do znalezienia nowych dróg.

Jemu niech będzie chwała!
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Dziękuję


