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9 grudnia 2015 r., mieliliśmy przyjemność gościć niemal 200 osób na pierwszym seminarium
naukowym "Globalne zmiany klimatu - zmiany w biosferze i ich konsekwencje", organizowanym przez
zoo oraz Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbyło się
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. 10 prelegentów zaprezentowało swoje stanowiska,
omawiając zmiany klimatyczne w kontekście różnej aktywności Słońca, topnienia pokrywy lodowej
obszarów polarnych czy analizy dentrondrologicznej tysiącletnich okazów drzew. W seminarium
udział wzięli zarówno przedstawiciele świata
nauki jak i studenci, uczniowie, pracownicy
ogrodów zoologicznych czy osoby prywatne
zainteresowane

tematem

globalnego

ocieplenia.
Podczas

spotkania

odbyło

się

również

połączenie on line z Polską Stacją Polarną w
Hornsundzie na Spitsbergenie.
W przyszłości planujemy też inne, podobne spotkania z nauką, które będą związane przede wszystkim
z prowadzoną działalnością ochroniarską ogrodu oraz nową kampanią EAZA - Let it Grow, a która
dotyczy lokalnej bioróżnorodności.
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Seminarium objęli patronatem honorowym:

Szczególne podziękowania dla prof. dr hab. Krzysztofa Migały, kierownika Zakładu Klimatologii i
Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, bez którego seminarium nie doszło by do skutku.
Dziękujemy za zaangażowanie i przede wszystkim za wsparcie merytoryczne.
Pracownicy Sekcji Marketingu i Edukacji ZOO Wrocław
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PROGRAM SEMINARIUM
08:15-09:15 Zbieranie się uczestników
09:15-09:30 Powitanie – Radosław Ratajszczak
Wykład inauguracyjny: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko
09:30 - 10:00 przyrodnicze w przeszłości i w czasach współczesnych – prof. dr hab. Krzysztof
Migała
Pierwsza sesja 10:00 - 11:15 - przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Migała
Temat przewodni: Globalne zmiany klimatu – naturalny proces przyrodniczy, czy efekt działań
człowieka?
Aktualny stan wiedzy o globalnych zmianach klimatu – przejawy, skala zmian,
prognozy, działania zapobiegawcze – prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
Hipoteza antropogeniczna – słabe punkty i koszty pomyłki – dr Mieczysław
10:15 - 10:30
Sobik
10:00 - 10:15

10:30 - 10:45

Astroklimatologia – zmiany klimatu jako efekt oddziaływania czynników
astronomicznych – prof. dr hab. Paweł Rudawy

10:45 - 11:15 Dyskusja
PRZERWA: 11:15-11:30

Druga sesja 11:30 - 12:45 - przewodniczący: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Temat przewodni: Globalne zmiany klimatu – zmiany w biosferze i ich konsekwencje
Zmiany klimatu a bioróżnorodność w perspektywie ostatnich dziesięcioleci –
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Gatunki inwazyjne – szansa czy zagrożenie dla bioróżnorodności – prof. dr hab.
11:45 - 12:00
Ludwik Tomiałojć
11:30- 11:45

12:00 - 12:15 Szósta fala wymierania tła – fakt czy fikcja? – Radosław Ratajszczak
12:15 - 12:45 Dyskusja
PRZERWA: 12:45 - 13:00

Trzecia sesja 13:00 - 14:15 - przewodniczący dr hab. Piotr Głowacki
Temat przewodni: Środowisko obszarów polarnych jako indykator globalnych zmian klimatu
13:00 - 13:15 Zmiany w Arktyce i w Antarktyce - dr hab. Piotr Głowacki
13:15 - 13:30 Łączenie się z arktyczną Polską Stacją Polarną w Hornsundzie na Spitsbergenie
13:30 - 13:45 Sukcesja roślinna w obszarach polarnych - prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
13:45 - 14:15 Dyskusja
ZAKOŃCZENIE: 14:15
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ORGANIZATORZY
ZOO Wrocław sp. z o.o.
Jest to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce 10 lipca 2015 obchodził 150 lat, a dzięki
programom telewizyjnym jak z „Kamerą wśród
zwierząt” czy „W zoo dookoła świata” również
najbardziej

znany.

Do

tego

posiada

najbogatszą kolekcję zwierząt - mieszka tu
około 14 000 osobników reprezentujących
ponad 1 100 gatunków!
ZOO Wroclaw jest członkiem prestiżowych organizacji jak WAZA - Światowego Stowarzyszenia
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZA - Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i
Akwariów oraz ISIS - Międzynarodowego Systemu Identyfikacji o Gatunkach.
W ciągu ostatnich 7 lat inwestycje w zoo przekroczyły 300 mln PLN, a w ich wyniku powstały nowe
pawilony i wybiegi m.in. dla zwierząt Madagaskaru, nosorożców indyjskich, okapi czy gibonów.
Ostatnia inwestycja, to pierwsze w Polsce oceanarium o powierzchni 1 hektara, gdzie od jesieni 2014
mieszka około 6.000 ryb, w tym rekiny, płaszczki, strzępiele, moreny, seleny oraz bajecznie kolorowe
ryby

rafy

koralowej

Morza

Czerwonego

i afrykańskich

jezior

Malawi

oraz

Tanganiki.

Wśród mieszkańców Afrykarium znajdują się również antylopy dikdik, hipopotamy i krokodyle nilowe,
mrówniki, golce, kotiki afrykańskie, pingwiny przylądkowe, a także jedyne w Polsce manaty - ssaki z
rzędu syren.
Działalność ZOO Wrocław to także inne, coraz ważniejsze funkcje - edukacja i ochrona fauny, a także
dzięki wsparciu środków unijnych projekty np. rozwoju kompetencji pracowników.
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Mało kto wie, że niemal wszyscy zwierzęcy
mieszkańcy ogrodów zoologicznych to gatunki
wpisane na Czerwoną Listę, na którą trafiają w
większości te, których populacja występująca
w naturalnym

środowisku

zagrożona

jest

wymarciem. W ZOO Wrocław mieszkają też
reprezentanci gatunków, które nie występują
już w swoich naturalnych środowiskach jak oryks szablorogi, jeleń Dawida czy kaczorek celebeski.
Kolejnym działaniem w tej dziedzinie jest aktywne uczestnictwo wrocławskiego ogrodu
w programach ochrony ginących gatunków, w tym:
 Cikananga Wildlife Center - wspieranie fundacji ratującej endemiczne gatunki Indonezji http://www.cikanangawildlifecenter.com,
 Pantanal Giant Armadillo Project – projekt ratowania pancernika olbrzymiego zamieszkującego
Amerykę Południową - http://giantarmadillo.org.br,
 Association Mitsinjo – ZOO Wrocław pełni funkcję konsultanta w tej organizacji ratującej płazy
i drobne gady zamieszkujące Madagaskar - http://www.understoryenterprises.com/mitsinjosconservation,
 Yayasan Adudu Nantu International - jest pozarządową organizacją mającą na celu zachowanie
i ochronę jednego z ostatnich pierwotnych lasów deszczowych Celebesu - Nantu - wraz z jego
florą, fauną i siedliskami - http://www.nantuforest.org.
 Okapi Conservation Project – wspieranie ochrony populacji okapi w lesie Ituri w Kongo http://www.okapiconservation.org.
www.zoo.wroclaw.pl
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Uniwersytet Wrocławski - Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował
300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-lecie przekształcenia w uczelnią państwową. Dziś to
nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów,
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W 2015 roku mija 70 lat od kiedy Uniwersytet we
Wrocławiu stał się polską szkołą wyższą.

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział prowadzi ścisłą współpracę z władzami regionu w zakresie wielu zagadnień dotyczących m.in.
zjawisk społeczno-gospodarczych, turystyki, kartografii, klimatu, zasobu surowców mineralnych i ich
wykorzystania, wód podziemnych i geośrodowiskowych. Na wydziale powstało wiele studiów na
zlecenie różnych instytucji np. o zasobach wód podziemnych dla Coca Coli, o alternatywnych źródłach
zaopatrzenia Wrocławia w wodę dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, o oddziaływaniu na środowisko
dla Polifarbu Cieszyn-Wrocław SA. Ponadto utrzymywana jest ścisła współpraca m.in.
z Ministerstwem Środowiska, Polską Akademią Nauk, KGHM Polska Miedź. Ta zakrojona na szeroką
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skalę współpraca oraz opracowane w ostatnim czasie liczne mapy, dokumentacje geologiczne,
ekspertyzy i inne materiały na zlecenie różnych jednostek gospodarczych, są kolejnym
potwierdzeniem tego, że wydział posiada doskonałą kadrę naukową, która z jednej strony działa na
rzecz społeczeństwa i rozwoju regionu, a z drugiej – kształci doskonale przygotowanych do podjęcia
pracy absolwentów. Wydział dysponuje dwoma muzeami – geologicznym i mineralogicznym. Posiada
też stację polarną na Spitsbergenie i stację meteorologiczną na Szrenicy.
Główne kierunki badań
W Instytucie Nauk Geologicznych
prowadzone

badania

obejmują

tematykę geologiczną, a także
geośrodowiskową.

Instytut

specjalizuje się w badaniach skał
krystalicznych głębokiego podłoża,
zastosowaniach technik izotopowych oraz metod badawczych geologii i mineralogii do badań
geośrodowiskowych. Prowadzone są także badania hydrogeologiczne oraz dotyczące fundamentu
krystalicznego. Dużą rangę mają badania poświęcone zastosowaniom mineralogii w przemyśle.
Badania prowadzone w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego obejmują wszystkie główne
dziedziny problemowe geografii m.in. geografię fizyczną, geografię człowieka, kartografię. Szczególne
miejsce zajmują badania geosystemów polarnych i innych gór Europy oraz wybranych państw
i regionów świata.
www.uni.wroc.pl
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Wnioski podsumowujące
Dr inż. Tymoteusz Sawiński, Uniwersytet Wrocławski
W dniu 9 grudnia 2015 we Wrocławskim
Ogrodzie

Zoologicznym

seminarium

naukowe

odbyło

pt.

się

„Środowisko

przyrodnicze w dobie zmian klimatu – stan
obecny i prognozy zmian”, organizowane
w ramach

projektu

ekologiczna

w

pn.
zakresie

„Edukacja
ochrony

różnorodności biologicznej w obliczu zmian
klimatycznych realizowana zgodnie z misją
wrocławskiego zoo”. W ramach Seminarium odbyły się trzy panele dyskusyjne:


Panel 1.Temat przewodni: Globalne zmiany klimatu – naturalny proces przyrodniczy, czy efekt
działań człowieka?



Panel 2. Temat przewodni: Globalne zmiany klimatu – zmiany w biosferze i ich konsekwencje



Panel 3. Temat przewodni: Środowisko obszarów polarnych jako indykator globalnych zmian
klimatu

Poniżej zestawiono najważniejsze wnioski i podsumowania które padły w toku prowadzonych
podczas Seminarium dyskusji.
1. Globalne zmiany klimatu, przejawiające się między innymi obserwowanym w ostatnim stuleciu
stopniowym wzrostem temperatury na Ziemi są niewątpliwym i nie podlegającym dyskusji faktem
naukowym. Jako przyczynę tych zmian najczęściej wskazuje się nasilenie naturalnego zjawiska
przyrodniczego określanego jako „efekt cieplarniany”, polegającego na zatrzymywaniu przez
atmosferę promieniowania długofalowego emitowanego z powierzchni Ziemi. Wskazywaną
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przyczyną

nasilenia

cieplarnianego”

jest

antropogeniczna

„efektu
zwiększona,

emisja

gazów

cieplarnianych (przede wszystkim CO2).
Przewidywane

skutki

zmian

klimatycznych obejmują m.in.:
1) zmiany zasięgu stref klimatycznych;
2) zmiany środowiskowe w obszarach
polarnych, szczególnie na półkuli północnej najsilniej dotkniętej globalnym wzrostem
temperatury;
3) podniesienie powierzchni oceanu światowego;
4) nasilenie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwłaszcza w strefie klimatu
umiarkowanego (fale upałów, fale mrozów, ekstremalne zjawiska wiatrowe, powodzie);
5) zmiany dostępności do wody, zwłaszcza w strefie klimatu suchego;
6) zmiany w obrębie ekosystemów, obejmujące wszystkie obszary globu ziemskiego
2. Oddziaływanie obserwowanych w ostatnim stuleciu globalnych zmian klimatu szczególnie silnie
zaznacza się w obszarze przyrody ożywionej. Proces ten przejawia się miedzy innymi zmianą
składu gatunkowego poszczególnych ekosystemów, migracją gatunków, a w szczególności
inwazjami gatunków obcych, czy zmianą granic zasięgu stref roślinnych. Szczególnie drastycznym
przykładem tego oddziaływania jest stopniowe ubożenie ekosystemów i wymieranie gatunków.
Zjawisko to jest szczególnie widoczne w strefach tropikalnych i w Arktyce, ale problem ten
dotyczy całego globu ziemskiego. Należy zaznaczyć, że obserwowane zjawiska są efektem
synergii między procesami naturalnymi (takimi jak reakcja i przystosowanie ekosystemów do
zmian warunków środowiskowych) i bezpośrednim, jednoznacznie negatywnym oddziaływaniem
Projekt pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w obliczu zmian klimatycznych,
realizowana zgodnie z misją wrocławskiego zoo” korzysta z dofinansowania do kwoty 2 967 311,75 PLN pochodzącego
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
ZOO Wrocław sp. z o.o. • ul. Wróblewskiego 1-5 • 51-618 Wrocław • tel: (71) 348 30 24 • faks: (71) 348 37 68
NIP: 898-216-74-37 • PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208
zoo-sekretariat@zoo.wroc.pl • www.zoo.wroclaw.pl

człowieka,
z rabunkową

związanym

przede

wszystkim

gospodarką

zasobami

przyrodniczymi. Z tego względu w działaniach
na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
równy nacisk powinien być położony zarówno
na przeciwdziałanie i mitygację negatywnych
skutków globalnych zmian klimatu, jak i na
wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju,
niezbędnej do zachowania bogactwa przyrodniczego.
3. Obszary polarne (Arktyka i Antarktyka) są szczególnie podatne na zmiany klimatu i mogą służyć
jako indykator procesów klimatycznych i środowiskowych zachodzących w skali całej planety.
Szczególne znaczenie ma tu obszar Arktyki, który ze względu na uwarunkowania środowiskowe
(Ocean Arktyczny, otwarty na Północny Atlantyk, z pozostałych stron otoczony lądami Azji
i Ameryki Północnej) odzwierciedla wzajemne oddziaływanie kriosfery (lód morski, lodowce –
w tym lądolód Grenlandii, permafrost), atmosfery i hydrosfery (transport ciepła przez wody
powierzchniowe, inicjowanie cyrkulacji termohalinowej). Polska Stacja Polarna Hornsund
im. S. Siedleckiego na Spitsbergenie jest jednym z kluczowych obszarów interdyscyplinarnych
badań naukowych nad środowiskiem Arktyki i jego współczesnymi zmianami.
4. W dyskusjach dotyczących globalnych zmian klimatu zbyt mały jest udział przedstawicieli nauk
humanistycznych i społecznych. Globalne ocieplenie wpływa nie tylko na środowisko
przyrodnicze, ale również na procesy społeczne i kulturowe. W związku z gwałtownością
obserwowanych zmian środowiskowych (takich jak pustynnienie, podnoszenie się powierzchni
oceanu światowego, nasilenie zjawisk ekstremalnych, zmiany dostępności do wody itp.) należy
się spodziewać nasilenia n egatywnych zjawisk społecznych, zarówno w skali globalnej, jak
i regionalnej i lokalnej (np. niepokoje społeczne, migracje ludności, zmiany kulturowe
wymuszone

koniecznością

zmiany

sposobu

gospodarowania

zasobami

naturalnymi).
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Zrozumienie tych procesów i mitygowanie ich negatywnych skutków wymaga szerokiego udziału
specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin nauki.
5. Należy zauważyć, że odpowiednie działania polityczne, naukowe i edukacyjne w zakresie
przeciwdziałania zmianom klimatu, a zwłaszcza ograniczeniu emisji antropogenicznych gazów
cieplarnianych do atmosfery zaczynają stopniowo odnosić pozytywny skutek. Proces ten co
prawda nie jest jeszcze widoczny w skali całego świata, lecz w skali regionalnej, zwłaszcza
w Europie Zachodniej, jest coraz lepiej widoczny. Przykładem mogą być Niemcy, sukcesywnie
zwiększający udział OZE w krajowej produkcji energii elektrycznej. Skalę tego procesu ilustruje
ostatnie 5-ciolecie, w którym sumaryczna produkcja „zielonej energii” (elektrownie wiatrowe,
ogniwa słoneczne itp.) dorównała, a okresowo nawet przekroczyła, sumaryczną produkcję
energii ze źródeł tradycyjnych.
6. Szerokie zainteresowanie przeprowadzonym seminarium naukowym wskazuje na potrzebę
interdyscyplinarnej dyskusji i edukacji w kwestii zagadnień związanych z globalnymi zmianami
klimatu. Powinna ona łączyć wątki z zakresu m.in. nauk o Ziemi, nauk o atmosferze, nauk
biologicznych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Dyskusje takie mają już miejsce na
poziomie międzynarodowym, czego przykładem są działania IPCC czy organizowane cyklicznie
Szczyty Klimatyczne, jednak podobne działania powinny być realizowane również na poziomie
krajowym czy regionalnym. Podejście takie umożliwi szeroki dostęp do wiedzy na temat
globalnych zmian klimatu i pełniejsze zrozumienie ich uwarunkowań i konsekwencji w szerokim
kontekście, obejmującym nie tylko skalę globalną, ale również efekty ich oddziaływania
w najbliższym otoczeniu.
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INNE WYBRANE PODSUMOWANIA POSZZEGÓLNYCH WYSTĄPIEŃ
prof. dr hab. Krzysztof Migała, Uniwersytet Wrocławski
Pomimo

ciągle

istniejącego

marginesu

niepewności o roli człowieka w globalnych
zmianach klimatu to obserwowanej skali zmian
nie da się wytłumaczyć jedynie procesami
naturalnymi. Przeważa pogląd, że proces ten
można wyjaśnić jedynie rosnącą zawartością
antropogenicznych

gazów

cieplarnianych

w atmosferze. W roku 2013 w wyniku spalania
paliw do atmosfery wyemitowano ponad
35 mld CO2 (9,9 mld węgla).
Postępujące w skali globalnej zmiany klimatu, zdeterminowane przebiegiem powiązanych ze sobą
procesów

atmosferycznych

są

wypadkową

funkcjonowania

skomplikowanego

systemu

klimatycznego obejmującego nie tylko atmosferę, ale również hydrosferę, biosferę, pedosferę oraz
kriosferę. Oznacza to, że zmiany klimatu pociągają za sobą zmiany środowiska o często
nieodwracalnych skutkach. Obserwowana skala zmian klimatu i środowiska wykazuje znaczne
regionalne zróżnicowanie.
Najwrażliwsza na zmiany klimatu jest kriosfera, która gromadzi 75% globalnych zasobów słodkiej
wody. W latach 1980-2015 minimalny (koniec lata) zasięg lodu morskiego w Oceanie Arktycznym
zmniejszył się z 7 mln km2 do 4 mln km2. Wokół Antarktydy minimalny zasięg lodu morskiego wynosi
ok. 3 mln km2, trend bliski zera lub nieznacznie dodatni. Oznacza to, że warunki życia biologicznego
w Arktyce uległy znacznemu pogorszeniu w porównaniu z wodami antarktycznymi. W tym samym
okresie globalna objętość masy lodowców zmniejszyła się o ok. 4 000 km3 a powierzchnia sezonowej
pokrywy śnieżnej na obszarze euroazjatyckim z 32 do 28 mln km2.
Projekt pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w obliczu zmian klimatycznych,
realizowana zgodnie z misją wrocławskiego zoo” korzysta z dofinansowania do kwoty 2 967 311,75 PLN pochodzącego
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
ZOO Wrocław sp. z o.o. • ul. Wróblewskiego 1-5 • 51-618 Wrocław • tel: (71) 348 30 24 • faks: (71) 348 37 68
NIP: 898-216-74-37 • PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208
zoo-sekretariat@zoo.wroc.pl • www.zoo.wroclaw.pl

Tempo wzrostu temperatury powietrza w Arktyce jest dwukrotnie większe w stosunku do zmian
globalnych. Redukcja powierzchni lodu morskiego w Centralnej Arktyce implikuje wzrost strumienia
ciepła

z

oceanu

do

atmosfery

a

w

konsekwencji

wymusza

wzrost

temperatury

powietrza. W porównaniu z półkulą północną, wzrost temperatury na półkuli południowej jest
mniejszy. O ile wzdłuż półwyspu Antarktycznego obserwowany jest silny wzrost temperatury to
w centralnej części kontynentu antarktycznego od lat 80-tych notowany jest spadek temperatury
powietrza.
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Radosław Ratajszczak, prezes ZOO Wrocław
Dla mnie to sympozjum było jednym
z najciekawszych,
uczestniczyłem.

w

których

Doskonały

zestaw

prelegentów prezentujących problem z
wielu, jakże odmiennych punktów widzenia
doskonale ożywił dyskusję. Wniosek, jaki
nasuwa się na myśl jest taki, że globalne
zmiany klimatu, obojętnie, czy wywołane
przyczynami

naturalnymi

czy

antropogenicznymi są faktem.
Nie wydaje się prawdopodobnym, że ogromne zmiany w składzie atmosfery, wycinka lasów, rosnące
zapylenie i emisja dwutlenku węgla są dla klimatu obojętne. Wręcz przeciwnie, zaburzają naturalny
proces środowiska ziemi dążącego zawsze do stanu klimaksu, a więc zachowania równowagi
dynamicznej i redukcji zmian ekstremalnych. Mam nadzieję, że społeczeństwa będą pilnować
i nadzorować polityków, by wypełnili treścią postanowienia niedawnego szczytu klimatycznego
w Paryżu.
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Prof. dr hab. Paweł Rudawy, Uniwersytet Wrocławski
Szczegółowe

oszacowanie

poszczególnych

czynników

istotności
wymuszających

zmiany klimatu na Ziemi (naturalnych jak
i związanych z działaniami ludzi) wymaga budowy
niezwykle skomplikowanych, zależnych od czasu
modeli opisujących zmiany stanu atmosfery,
hydrosfery, pokryw lodowych, lądów oraz ich
wzajemnych interakcji itd. pod wpływem różnych
czynników, procesów i zjawisk wpływających na
lokalny oraz globalny bilans energii. W ramach osiągniętego poziomu analizy tych zagadnień wszystkie
zamierzchłe zmiany klimatu, poczynając od odległych epok geologicznych, dla których stan klimatu
dokumentują wyłącznie zachowane wskaźniki pośrednie, aż po połowę XIX wieku, mogą być z grubsza
wytłumaczone przez procesy i czynniki naturalne: zmiany mocy promieniowania i aktywności magnetycznej
Słońca, zmiany składu atmosfery ziemskiej, zjawiska tektoniki płyt i wulkanizmu oraz zmiany parametrów ruchu
Ziemi w przestrzeni kosmicznej. Początek epoki wielkiego uprzemysłowienia oznacza pojawienie się
dodatkowych czynników kształtujących klimat, takich jak w szczególności emisja gazów cieplarnianych
pochodzenia przemysłowego i rolniczego, lokalne deforestacje itd. Nie jest jednak łatwe ustalenie udziału
czynników antropogenicznych w obserwowanym obecnie wzroście średniej temperatury globalnej, gdyż
zmiany klimatyczne wywołane przez nie nakładają się na zmiany wywoływane przez stale działające procesy
naturalne, w tym tak istotne, jak XX-wieczne maksimum aktywności Słońca, a same badania wielkości i tempa
zmian klimatu napotykają ogromne problemu w ustaleniu obiektywnych, powszechnie akceptowanych metod,
standardów i punktów odniesienia. Bez wątpienia jednak, rzetelne, wolne od nacisków politycznych
i lobbystycznych, określenie przyczyn oraz kierunków zmian klimatu w perspektywie dziesięcioleci i stuleci jak
również rzetelne ocenienie możliwości przeciwdziałania tym zmianom albo też niwelowania ich skutków jest
teraz jednym z najpilniejszych zadań nauki.
Niestety, samo martwienie się czymkolwiek żadnego problemu nie rozwiązuje. Najważniejszy obecnie problem
to zidentyfikowanie wszystkich przyczyn, mechanizmów, procesów i ich sprzężeń oraz skali obserwowanych
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zmian klimatu. Na podstawie takiej wiedzy możliwe będzie określenie zakresu możliwych skutecznych działań
oraz ich wpływu na obserwowane zjawiska. Niezależnie jednak od przyczyn, przebiegu i skutków globalnych
i lokalnych zmian klimatu, wszelkie racjonalne działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu
czynników antropogenicznych albo inaczej aktywności człowieka na stan środowiska planety są niezwykle
pożyteczne i konieczne. Niestety, czy podejmowane obecnie działania, takie jak chociażby wynikające z umów
zawieranych podczas rożnych konferencji, okaże się dopiero za wiele lat. Ich skuteczność może być niewielka
zarówno z powodu występowania czynników niezależnych od człowieka jak i wpływu procesów politycznych,
gospodarczych, socjologicznych (listę można dowolnie wydłużać) na realną realizację zamierzeń
i przedsięwzięć.
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Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, Dolnośląski Klub Ekologiczny
Ocieplanie się klimatu jest faktem. Mówi o tym V
Raport IPCC i wszystkie wypowiedzi na tej
Konferencji. Raport IPCC mówi też, że z 95% -ową
pewnością za te zmiany odpowiada cywilizacja
człowieka,

poprzez

emitowanie

gazów

cieplarnianych. W tym samym czasie w Paryżu
odbywa się Szczyt Ziemi COP 21 – Konferencja
Stron Konwencji Klimatycznej przyjętej w Rio de
Janeiro w roku 1992. To największe w historii
spotkanie delegacji rządowych 195 państw, poświęcone wypracowaniu światowego porozumienia, w sprawie
ograniczenia zmian klimatu. Obrady są trudne, problematyka wyjątkowa złożona i znalezienie rozwiązań, które
zadowoliłyby wszystkich nie będzie łatwym zadaniem.
Tymczasem zagrożenia związane ze wzrostem temperatury na Ziemi są bardzo realne i dla niektórych państw
wyspiarskich podniesienie się poziomu oceanów stanowi zagrożenie dla ich istnienia. Ich zasoby finansowe są
zbyt małe, by w ogóle brać je pod uwagę. Po prostu potrzebują pomocy i obrony przed zagrożeniem, którego
same nie wywoływały. Na drugim biegunie są bogate kraje rozwinięte, które emitują dużo CO2 i (z różnych
przyczyn) nie kwapią się do obniżenia emisji. USA, by nie zwiększać kosztów wytwarzania energii, Chiny – bo
się rozwijają, Indie – bo nie chcą hamować rozwoju gospodarczego.
Ale świat dla dalszego rozwoju będzie energii potrzebował i konieczne jest znalezienie takiego źródła jej
pozyskiwania, które nie będzie obciążone emisją CO2, jak spalanie paliw kopalnych – węgla, ropy, gazu
ziemnego.
Przed takim problemem stoi Polska, której energetyka oparta jest na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego
- w ok. 85% ciepło, ok. 90% - prąd elektryczny.
Czy jest jakieś wyjście, by zaspokoić potrzeby energetyczne i nie emitować (tyle) CO2?
Nie czyni wiosny. Ale za nią lecą następne i wiosna przychodzi. Taką jaskółką jest to, co wydarzyło się
w Niemczech, kraju o podobnych do Polski warunkach klimatycznych. W roku 2014 po raz pierwszy w historii
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w Niemczech wyprodukowano więcej energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych (farmy
wiatrowe,
z potężnego

fotowoltaika)

–

przemysłu

węgla

25,8%,

niż

brunatnego

i bazujących na nim elektrowni – 25,6%. Różnica
0,2 % to niewiele, ale symboliczny przełom został
dokonany.
Idąc dalej tą drogą Niemcy planują w roku 2050
ok. 80% energii z OZE. Już dziś, gdy słońce świeci
i wieje wiatr z fotowoltaiki i farm wiatrowych położonych na północy, mają nadmiar energii, którą z północy
Niemiec przez Polskę i Czechy oraz Holandię przesyłają na południe, blokując częściowo zdolności przesyłowe
sieci sąsiadów. W roku 2015, gdy wiało i słonce przygrzało (ekstremalne temperatury w lipcu i sierpniu) Niemcy
mieli nadmiar prądu, w Polsce ogłoszono 20-ty stopień zasilania i reglamentację energii elektrycznej. Niski stan
wód w rzekach i jeziorach oraz ich podwyższona temperatura spowodowała spadek skuteczności chłodzenia
bloków węglowych. Dodatkowo „wypadł” wtedy blok w Bełchatowie, ale to nie powinno decydować o braku
potrzebnych mocy (planowana rezerwa).
A w Niemczech, gdy występuje nadmiar prądu z OZE bloki węglowe stoją w kolejce, pracują niepełną mocą lub
w ogóle wyłączone czekają, gdy będą potrzebne (tzw. zimna rezerwa). Czekają, gdyż pierwszeństwo
w przyłączeniu do sieci maja OZE. W jakim kierunku w pozyskiwaniu energii powinna iść Europa, Polska? Jeśli
zostaniemy przy węglu, to po wielu latach będziemy mieli lepszą, bardziej wydajną (podniesienie sprawności
bloków z 36,5% na 46,5%), ale nadal emisyjną energetykę węglową, gdy sąsiedzi będą bazowali na
bezemisyjnych OZE. Ten proces na świecie już się zaczął.
A co z węglem, ropą gazem? W miarę rozwoju OZE będą coraz mniej potrzebne, emisyjność energetyki
radykalnie się zmniejszy. Z czasem staną się prawie niepotrzebne, gdyż odnawialne źródła energii zaspokoją
potrzeby. Epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że zabrakło kamienia. Świat poszedł inną drogą.
Część kopalin energetycznych zostanie więc w ziemi i będzie zużywana w znacznie mniejszych ilościach,
np. w przemyśle chemicznym czy przetwórczym. Aby to jednak osiągnąć – zaspokoić potrzeby energetyczne
i radykalnie ograniczyć emisję CO2, trzeba zdecydowanie wkroczyć na drogę rozwoju energetyki opartej na
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źródłach odnawialnych. Pozwoli to na radykalne obniżenie emisji CO2 i przyczyni się do zahamowania procesu
ocieplania klimatu.
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