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Uważa się, że hipoteza antropogenicznego, czyli wywołanego działalnością człowieka, 
ocieplenia klimatu została potwierdzona i udowodniona naukowo. Okazuje się jednak, 
że sprawa nie jest tak oczywista, a wyjaśnienie wątpliwości stanowi jedno z 
największych wyzwań nauki o klimacie.  

Hipoteza globalnego ocieplenia klimatu stanowi od niedawna przedmiot ożywionych 
dyskusji w środowiskach naukowych, wśród polityków oraz w środkach masowego przekazu.  

Stanowisko, że zjawisko globalnego ocieplenia, jako wynik działalności człowieka, 
zostało udowodnione naukowo, a jego negatywne skutki w sposób istotny zahamują postęp 
cywilizacyjny, reprezentuje wpływowa i liczna grupa uczonych i polityków, członków 
Międzynarodowej Komisji ds. Zmian Klimatu (Intergovermental Panel on Climate Change-
IPCC) powołanej w 1988 roku przez Międzynarodową Organizację Meteorologiczną (World 
Meteorological Organization-WMO) pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
ramach United Nations Development Program-UNDP. Komisja ta dysponuje miliardowymi 
funduszami ONZ. 

Odmienny pogląd, że antropogeniczne ocieplenie jest zaniedbywalnie małe wobec 
naturalnych zmian klimatycznych wyraża nieliczna grupa naukowców z instytucji 
niezależnych i organizacji oraz fundacji typu non-profit. Według tej grupy, wszelkie 
ograniczenia, przede wszystkim w dostępie do światowych zasobów paliw naturalnych i ich 
użytkowania, proponowane przez zwolenników teorii globalnego ocieplenia uważane są za 
przeszkody w rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturowym społeczeństw.  

 
Niewyjaśnione fakty 

Zasadnicza niezgodność w toczącej się dyskusji dotyczy stwierdzenia, że antropogeniczne 
pochodzenie efektu globalnego ocieplenia klimatu zostało udowodnione naukowo. Głębsza 
analiza obserwowanych zmian klimatycznych skłania co najmniej do ostrożności w 
formułowaniu wniosków końcowych. Wątpliwości budzą następujące fakty: 

� niemożliwe jest zbilansowanie ilościowe pierwiastków chemicznych tworzących gazy 
cieplarniane, a przede wszystkim węgla, co nie pozwala na wiarygodne prognozowanie 
tempa wzrostu koncentracji CO2 w atmosferze; 

� pomiary temperatury atmosfery w okresie ostatnich 100 lat są niskiej jakości i są 
niezgodne z danymi satelitarnymi; 



� nieokreślony jest wpływ zachmurzenia na wielkość efektu cieplarnianego oraz znak 
sprzężenia zwrotnego; 

� General Circulation Models (GCMs), proponowane w pracach IPCC, dają wartości 
wzrostu temperatury trzykrotnie wyższe od wyników pomiarowych; 

� niewyjaśniony pozostaje problem topienia się pokryw lodowych na biegunach oraz 
wzrostu poziomu oceanów. 

W dalszym ciągu omówione zostaną zagadnienia wymagające szerszej analizy podstaw 
fizycznych zjawisk związanych z efektem globalnego ocieplenia klimatu. 
 

 

 

Rys. 1. Obieg węgla w przyrodzie 

Bilans węgla 

Na rys. 1 (Rose 1986) przedstawiono oszacowania strumieni i źródeł węgla w przyrodzie. 

Zwraca uwagę brak bilansowania się strumieni węgla wymienianego pomiędzy oceanami 
a troposferą. Duże niepewności pojawiają się również w oddziaływaniach wewnątrz oceanów. 



Podobne niezgodności wykazuje Houghton (1997). Dane w tabeli 1 dotyczą bilansu węgla 
antropogenicznego. 

 

Tab. 1. 
Składniki bilansu węgla antropogenicznego w GtC/rok.  

Wartości średnie w latach od 1981 do 1989. 

 

 Źródła CO2  

1. Emisja ze spalania paliw naturalnych i produkcji cementu 5.5 ± 0.5 

2. Emisja netto wynikająca ze zmniejszania się powierzchni lasów 
tropikalnych 

1.5 ± 1.0 

 Globalna emisja antropogeniczna (1+2) 7.1 ± 1.1 

   

 Wzrost zawartości C  

3. Akumulacja w atmosferze 3.3 ±0.2 

4. Pochłanianie netto przez oceany 2.0 ±0.8 

5. Pochłanianie przez lasy półkuli północnej 0.5 ±0.5 

 Sumaryczne pochłanianie 5.8 ±1.0 

   

 Różnica bilansowa: (1+2)-(3+4+5) 1.3 ±1.5 

 

 
Temperatura atmosfery i powierzchni 

Istotne różnice w oszacowaniach czasowych zmian temperatury powietrza 
atmosferycznego oraz powierzchni Ziemi pojawiają się w zbiorach danych pochodzących z 
różnych źródeł. Dołączyć należy dużą (niezamierzoną?) różnicę prezentacji wyników 
pomiarów. Na rys. 2. (F. Singer 2008; Nature, Not Human Activity, Rules the Climate 
www.hertland.org) pokazano przebieg zmian temperatury atmosfery w czasie ostatnich 3000 
lat, gdzie wyróżniają się dwa dobrze udokumentowane okresy ocieplania się klimatu (np. 
Medieval Climat Optimum ok. XI wieku) oraz ochłodzenie ok. XVI wieku (Little Ice Age). 

 



 

Rys. 2. Zmiany temperatury atmosfery w rejonie morza Sargasso (Ocean Atlantycki) 
określone metodami izotopowymi pozostałości organizmów żywych w warstwach 
sedymentacyjnych 
 

 

 

Rys. 3. Zmiany temperatury atmosfery według IPCC (1996) 

 

 



Rys. 3 pokazuje najczęściej prezentowane w literaturze zmiany temperatury odnoszące się 
jedynie do okresu 1860-2000 (J. Honghton. 1994; Global Warning. Cambridge University 
Press, p. 46). Z rys. 2 można wnosić, że obecne ocieplenie jest naturalnym zjawiskiem 
wzrostu po okresie ochłodzenia. Jest to zjawisko oczywiste dla układów dynamicznych 
fluktuujących wokół stanu stacjonarnego. Z rys. 3 wnioskuje się natomiast o postępującym 
obecnie ociepleniu klimatu będącego skutkiem wzrastającej emisji gazów cieplarnianych 
(głównie CO2) do atmosfery pochodzących ze spalania paliw naturalnych. Do tych 
niepewności należy dołączyć różnice pomiarów temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery 
dokonane za pomocą sond balonowych, satelitów i termometrów przy powierzchni. 

 
Poziom oceanów 

Modele IPCC przewidują istotne zmiany poziomu mórz i oceanów. Z jednej strony w wyniku 
globalnego ocieplenia należy oczekiwać wzrostu odparowania oceanów i związanego z tym 
wzrostu opadów. Skutkiem byłoby zwiększenie grubości pokryw lodowcowych oraz 
obniżenie poziomu oceanów. Z drugiej strony, ocieplenie wód oceanicznych doprowadziłoby 
do wzrostu poziomu w wyniku rozszerzalności cieplnej wody i częściowego topienia się 
lodowców. Modele IPCC przewidują wzrost poziomu oceanów o 0,5-0,7 m do końca 
obecnego stulecia (niektóre modele do 6 m). Na szczęście, przewidywania modelowe IPCC 
nie zgadzają się z obserwacjami pomiarowymi.  

 
Modele matematyczne klimatu 

Oddzielnego omówienia wymaga problem prognozowania zmian klimatu w oparciu o modele 
matematyczne mniej lub bardziej przybliżające przebieg procesów rzeczywistych. Noszą one 
ogólną nazwę Global Climate Models. Modele te opierają się na podstawowych prawach 
fizyki z dodatkowymi opisami przebiegu różnych procesów zachodzących w otaczającej nas 
przyrodzie. Ponieważ rozwiązania analityczne tych modeli nie są możliwe, stosowane są 
metody numeryczne, przybliżone oraz różnego rodzaju uproszczenia równań modelowych. 
Mamy więc do czynienia z trzema rodzajami błędów – modelowania, oszacowań własności 
fizycznych i różnego rodzaju stałych dobieralnych oraz narastające błędy rozwiązania 
numerycznego. Twierdzenie IPCC, że temperatura atmosfery w roku 2100 zwiększy się od 2 
do 4,5oC z wartością średnią około 3oC, nie znajduje uzasadnienia i jest poza zasięgiem 
dokładności rozwiązania. Mieści się bowiem w obszarze błędu modelowania. Jak można w 
sposób wiarygodny porównać wyniki bezpośrednich pomiarów temperatury dokonywanych 
1,5 m od powierzchni gruntu ze średnią z rozwiązania numerycznego dotyczącą objętości 104 
m3 elementu różnicowego. Każdy, kto zajmuje się modelowaniem numerycznym procesów 
wymiany masy, pędu i energii, zdaje sobie sprawę z niedoskonałości tych metod. Ze względu 
na przybliżony opis przebiegu procesów rzeczywistych i związane z tym nieokreślone błędy 
uproszczeń, dokładności modelowania nie powiększy zastosowanie superkomputerów o 
wzrastającej szybkości obliczeń i pamięci. 

 



Wpływ pary wodnej w atmosferze 

Para wodna w atmosferze odpowiada za około 60-70% wielkości naturalnego efektu 
cieplarnianego (Singer 1999). Zmiany w obiegu wody w przyrodzie, jako skutek naturalnej 
dynamiki klimatu lub działalności człowieka, mogą więc wpływać na wielkość tego efektu. 
Ocenia się (Ramanathan et al 1989), że koncentracja CO2 w atmosferze musiałaby wzrosnąć 
co najmniej o dwa rzędy wartości, aby uzyskać porównywalne oddziaływanie. 

Istotną rolę w analizie wpływu zawartości pary wodnej w atmosferze odgrywa znak i 
wielkość sprzężenia zwrotnego. Dość oczywiste, ujemne sprzężenie zwrotne, prowadzące do 
ochłodzenia klimatu, powodowane byłoby wzrostem zachmurzenia wynikającym z 
postępującego ocieplenia klimatu (ogrzanie oceanów → intensywniejsze odparowanie → 
zwiększenie zachmurzenia → wzrost albedo atmosfery). W rozwiązaniach modeli 
matematycznych IPCC założono, nie podkreślając tego faktu, rosnącą z czasem wartość 
dodatnią sprzężenia zwrotnego. Prowadzi to do zawyżenia wartości antropogenicznego efektu 
cieplarnianego. Przy zerowej wartości sprzężenia prognozowany przyrost temperatury przy 
podwojeniu koncentracji CO2 w atmosferze wyniósłby tylko 1K, wobec przewidywanych 
średnio 3K (IPCC). 

 
Prognozy – korzyści i zagrożenia 

Czy efekt globalnego ocieplenia klimatu, jeśli występuje, jest korzystny czy też pogłębia 
zagrożenia harmonijnego rozwoju naszej cywilizacji? Dyskusje wciąż trwają, a ich cechą jest 
istotna rozbieżność poglądów. Na potencjalne korzyści wskazują przeciwnicy, a zagrożenia 
formułują zwolennicy hipotezy globalnego ocieplenia. 

 
Niezgodności – kierunki dalszych badań 

Cały szereg istotnych niezgodności, głównie interpretacyjnych, tworzy długą listę 
problemów, bez rozwiązania których podejmowanie szerokich i niezwykle kosztownych 
przedsięwzięć o światowym zasięgu, w rodzaju zobowiązań zawartych w 
Protokole z Kioto, traci sens (Singer 1999). 
I tak: 

� rola i czas przebywania CO2 w atmosferze nie zostały wyjaśnione. Bilans obiegu węgla w 
przyrodzie wykazuje istotną niezgodność, co powoduje, że niemożliwe są oszacowania 
wzrostu koncentracji CO2 pochodzenia antropogenicznego. Skrajne oceny wskazują 
nawet na siedmiokrotny wzrost w obecnym stuleciu; 

� pomiary temperatury atmosfery i powierzchni Ziemi z ostatnich 100 lat wykazują 
znaczące różnice. Pomiary temperatury dokonane na powierzchni nie zgadzają się z 
wynikami uzyskiwanymi z satelitów i balonów meteorologicznych; 

� przewidywania wzrostu temperatury atmosfery otrzymywane z rozwiązań modeli 
matematycznych IPCC (GCMs) wskazują na trzykrotnie wyższy wzrost temperatury niż 



obserwowany. Wynika to przede wszystkim z nierozwiązanego problemu oceny wpływu 
pary wodnej w atmosferze; 

� modele matematyczne IPCC nie wyjaśniają niespodziewanego ocieplenia jakie wystąpiło 
w latach 1920 do 1940, ochłodzenia do 1975 roku oraz wzrostu temperatury od 1979 roku 
obserwowanego w pomiarach satelitarnych i przez radiosondy, 

� dane pomiarowe badań osadów i lodów arktycznych wskazują na występowanie w 
przeszłości dłuższych i krótszych okresów zmian klimatycznych. Zmiany te nie są 
możliwe do przewidzenia na podstawie żadnego z proponowanych modeli 
matematycznych; 

� przewidywania modelowe wzrostu poziomu oceanów (jedno z istotnych zagrożeń 
cywilizacyjnych) mogą być łatwo zakwestionowane. Wzrost opadów, jako skutek 
ocieplenia, poprzez akumulację na biegunach, spowoduje obniżenie poziomu wód 
oceanicznych; 

� przewidywane w modelach ocieplenie doprowadzi do zmniejszenia się gradientów 
temperatury w atmosferze, co obniży siłę sztormów i huraganów (interpretacja IPCC jest 
odwrotna); 

� historia naszej cywilizacji wskazuje, że tempo rozwoju było wyższe w okresach ciepłych 
(lepsze rolnictwo i stan zdrowotny); 

� rozwój technologiczny dokonujący się obecnie, nawet bez argumentacji wynikającej z 
potencjalnych zagrożeń antropogenicznego ocieplenia klimatu, w istotny sposób i bez 
dodatkowych dużych nakładów finansowych, prowadzi do obserwowalnego spowolnienia 
tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 
Reasumując: 

1° Nie zostało naukowo udowodnione, że globalne ocieplenie klimatu jest wynikiem 
działalności człowieka. 

2° W tym świetle, podejmowanie zamierzeń w celu zmniejszenia emisji CO2 w skali 
światowej nie znajduje uzasadnienia i może przyczynić się do zahamowania rozwoju 
cywilizacyjnego. 

3° Bezpośrednim skutkiem rozwoju społecznego i ekonomicznego świata jest wzrastające 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym atmosfery poprzez emisję szkodliwych 
gazów i aerozoli. Z tego punktu widzenia uzasadnione są działania na rzecz ograniczenia 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 

4° Szczególne zaniepokojenie wzbudza rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu 
budzących przerażenie nieprawdziwych informacji, jakoby potwierdzonych naukowo, o 
zagrożeniach naszej egzystencji skutkami globalnego ocieplenia klimatu. 



5° Dobrze się stało, że Polska, jako jedyny kraj UE, nie zgadza się na wprowadzenie 
restrykcyjnych regulacji dotyczących limitów emisji CO2.  

 
Literatura oraz pełna wersja artykułu dostępne na www.energetyka.e-bmp.pl  
 

 
Ocieplenie klimatu – korzyści 

� wzrost koncentracji CO2 może zwiększyć wydajność rolnictwa, można się też spodziewać 
powiększania powierzchni upraw leśnych, 

� podwyższenie temperatury atmosfery i powierzchni Ziemi przedłuży czas dla wegetacji roślin i 
zbóż, a na terenach podbiegunowych umożliwi wykorzystanie bogatych, trudno dostępnych 
obecnie zasobów naturalnych, 

� spodziewany wzrost opadów dodatnio wpłynie na rozwój rolnictwa, szczególnie na obszarach 
nawiedzanych przez długotrwałe susze, 

� ocieplenie klimatu spowoduje podwyższenie minimalnych wartości temperatury w okresach 
zimowych przy spodziewanym mniejszym jej wzroście w miesiącach letnich. 
 

 
Ocieplenie klimatu - zagrożenia 

� postępujące topienie lodów arktycznych (nawet do 60% obecnej objętości) doprowadzi według 
przewidywań IPCC do podniesienia poziomu oceanów o co najmniej 0.5 m (bardziej 
katastroficzne prognozy przewidują wzrost do 5 m!) w obecnym stuleciu, 

� zmiany w prądach Atlantyku spowodują obniżenie się temperatury w krajach Europy Środkowej i 
Północnej z wszystkimi skutkami negatywnymi, 

� gorące okresy letnie w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Indiach doprowadzą do szoków 
termicznych niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców, wywołają długotrwałe susze, 

� wzrost koncentracji CO2 w atmosferze zmniejszy w znaczący sposób plony w rolnictwie oraz 
zwiększy intensywność rozprzestrzeniania się szkodników roślin i zachwaszczenie pól 
uprawnych, 

� wzrośnie częstotliwość i niszczycielska siła sztormów i huraganów,, zwiększając liczbę ofiar 
wśród ludzi i powodując niewyobrażalne szkody ekonomiczne, 

� powiększą się obszary suszy, wystąpi postępujące w czasie pustynnienie dużych obszarów, w tym 
rolniczych, 

� wskutek wzrostu temperatury zintensyfikują się procesy niszczenia lasów, 

� negatywne skutki globalnego ocieplenia najdotkliwiej odczują kraje biedne, powiększą się obszary 
nędzy. 
 


