Zmiana klimatu 2007
Raport Syntetyczny

Zredagowany przez:

G³ówny zespó³ autorski
Raportu Syntetycznego IPCC

Rajendra K. Pachauri
Przewodnicz¹cy IPCC

Andy Reisinger
Dyrektor IPCC

G³ówny zespó³ autorski
Lenny Bernstein, Peter Bosch, Osvaldo Canziani, Zhenlin Chen, Renate Christ, Ogunlade Davidson,
William Hare, Saleemul Huq, David Karoly, Vladimir Kattsov, Zbigniew Kundzewicz, Jian Liu, Ulrike
Lohmann, Martin Manning, Taroh Matsuno, Bettina Menne, Bert Metz, Monirul Mirza, Neville Nicholls,
Leonard Nurse, Rajendra Pachauri, Jean Palutikof, Martin Parry, Dahe Qin, Nijavalli Ravindranath,
Andy Reisinger, Jiawen Ren, Keywan Riahi, Cynthia Rosenzweig, Matilde Rusticucci, Stephen
Schneider, Youba Sokona, Susan Solomon, Peter Stott, Ronald Stouffer, Taishi Sugiyama, Rob Swart,
Dennis Tirpak, Coleen Vogel, Gary Yohe

Zespó³ wsparcia technicznego
Andy Reisinger, Richard Nottage, Prima Madan
Powo³ywanie siê na ten raport
IPCC 2007: Zmiana klimatu 2007: Raport Syntetyczny. Wk³ad Grup roboczych I, II i III do Czwartego Raportu Oceniaj¹cego
Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu [(red.) G³ówny zespó³ autorski, Pachauri R.K. i Reisinger A.]. Wyd. IO,
Warszawa, 2009.

Orygina³ opublikowany przez Miêdzyrz¹dowy Zespó³ ds. Zmian Klimatu

Sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
na zamówienie Ministra rodowiska
© Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008
ISBN 978-83-60312-01-8
Tytu³ orygina³u angielskiego: Climate Change 2007: Synthesis Report
Prawo do publikacji wydanej drukiem, w formie elektronicznej lub pod jak¹kolwiek inn¹ postaci¹ i w jakimkolwiek jêzyku jest zastrze¿one przez IPCC. Krótkie fragmenty niniejszej publikacji mog¹ byæ odtwarzane bez pisemnego zezwolenia posiadacza praw autorskich
pod warunkiem, ¿e wyranie zostanie wskazane pe³ne ród³o. Korespondecjê w sprawach redakcyjnych i proby o wydanie, odtwarzanie i t³umaczenie fragmentów publikacji lub ca³oci powinny byæ kierowane do:
IPCC
c/o World Meteorological Organization (WMO)
7bis avenue de la Paix
Tel. : +41 22 730 8208
P.O Box No. 2300
Fax.: +41 22 730 8025
CH- 1211 Geneva 2, Switzerland
E-mail: IPCC-Sec@wmo.int
Przedstawienie materia³ów i okreleñ zastosowanych w niniejszej publikacji nie oznacza wyra¿enia jakichkolwiek opinii ze strony IPCC
na temat statusu prawnego któregokolwiek kraju, terytorium, miasta albo obszaru lub ich w³adz, oraz granic.
Wymienienie konkretnych przedsiêbiorstw lub produktów nie oznacza, ¿e s¹ one lansowane lub popierane przez IPCC zamiast innych
podobnego rodzaju, które nie s¹ wymienione lub reklamowane.
Jako organ Organizacji Narodów Zjednoczonych IPCC publikuje raporty tylko w szeciu oficjalnych jêzykach ONZ. Niniejsze t³umaczenie raportu IPCC Zmiana klimatu 2007  Raport Syntetyczny nie jest wiêc oficjalnym t³umaczeniem IPCC. Przek³ad ten zosta³
dokonany przez Instytut Ochrony rodowiska z zachowaniem najwierniej jêzyka u¿ytego w tekcie oryginalnym.
T³umaczenie i opracowanie redakcyjne:
Miros³aw Miêtus, Anna Olecka,
Gra¿yna Porêbska, Anna Romañczak,
Katarzyna Rymwid-Mickiewicz, Maciej Sadowski
Opracowanie edytorskie i korekta:
Maria Bucka, Maria Lackowska
Wydawca wersji polskojêzycznej
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
tel. (0-22) 625-10-05 w. 58; fax (0-22) 629-52-63
www.ios.edu.pl; e-mail: wydawnictwa@ios.edu.pl
Wydanie I. Nak³ad 300 egz.
Przygotowanie do druku i druk
Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski,
www.borowski.net.pl

Miêdzyrz¹dowy Zespó³ ds. Zmian Klimatu jest wspó³laureatem Pokojowej
Nagrody Nobla w 2007 roku
© Noblowska Fundacja. Nagroda Nobla® i projekt medalu Nagrody Nobla® s¹ znakami handlowymi zastrze¿onymi Fundacji
Noblowskiej

S³owo wstêpne

Miêdzyrz¹dowy Zespó³ ds. Zmian Klimatu (IPCC) zosta³ powo³any w 1988 roku przez wiatow¹ Organizacjê Meteorologiczn¹ (WMO) i Program Ochrony rodowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu dokonania oceny wyników naukowych badañ zmiany klimatu oraz okrelenia jej rodowiskowych
i spo³eczno-ekonomicznych konsekwencji, a tak¿e w celu sformu³owania realistycznych strategii ³agodzenia tej zmiany. Od tego czasu wielotomowe oceny przedstawiane przez IPCC wspieraj¹ rz¹dy
w formu³owaniu i wdra¿aniu polityki ³agodzenia zmiany klimatu i stanowi¹ merytoryczne wsparcie dla Konferencji Stron (COP) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC) przyjêtej w 1992 roku i jej Protoko³u z Kioto (1997).
Miêdzyrz¹dowy Zespó³ od momentu powstania opracowa³ serie
Raportów Oceniaj¹cych (w latach: 1990, 1995, 2001 i obecny
w 2007 roku), Raporty Specjalne, przewodniki techniczne i Raporty metodyczne, które sta³y siê standardowym ród³em informacji,
powszechnie stosowanym przez decydentów, naukowców, ekspertów i studentów. Ostatnio opracowane zosta³y Raporty Specjalne Wychwytywanie i sk³adowanie dwutlenku wêgla i Ochrona
warstwy ozonowej a globalny system klimatyczny opublikowane
w 2005 roku oraz powtórnie wydane w 2006 roku Wytyczne do
krajowych inwentaryzacji gazów cieplarnianych. W trakcie opracowywania jest przewodnik techniczny Zmiana klimatu i woda.
Niniejszy Raport Syntetyczny (SYR) przyjêty w Walencji
w Hiszpanii w dniu 17 listopada 2007 roku obejmuje zakres czterotomowego Czwartego Raportu Oceniaj¹cego IPCC (AR4), zatytu³owanego Zmiana klimatu 2007, który by³ przyjmowany w kilku
etapach w ci¹gu ca³ego roku. W raporcie podsumowano ustalenia
zawarte w raportach trzech Grup roboczych, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na problemy z zakresu zmiany klimatu, które stanowi¹ przedmiot zainteresowania decydentów i polityków. Potwierdzono, ¿e
zmiana klimatu ju¿ ma miejsce, przede wszystkim jako efekt dzia³alnoci cz³owieka; podano przyk³ady aktualnego oraz spodziewanego w przysz³oci wp³ywu ocieplenia globalnego oraz opisano potencjalne mo¿liwoci adaptacji i ograniczenia podatnoci spo³eczeñstw
na zmianê klimatu. Wreszcie przedstawiono analizê kosztów, polityk i technologii maj¹cych na celu ograniczenie rozmiarów przysz³ych
zmian w systemie klimatycznym.
Czwarty Raport Oceniaj¹cy jest wa¿nym osi¹gniêciem, na
który z³o¿y³a siê praca ponad 500 autorów wiod¹cych i ponad 2000
recenzentów szeroko wykorzystuj¹cych osi¹gniêcia wiatowej spo³ecznoci naukowej. Projekt zosta³ poddany ocenie delegatów
z ponad stu krajów uczestnicz¹cych w przygotowaniach. Jest wynikiem entuzjazmu, powiêcenia i wspó³pracy ekspertów z wielu

ró¿nych lecz zwi¹zanych z tym problemem dyscyplin naukowych
i technicznych. Chcielibymy im wszystkim wyraziæ nasz¹ wdziêcznoæ, tak¿e cz³onkom Biura IPCC, zespo³om wsparcia technicznego, a zw³aszcza zespo³owi wsparcia technicznego w Instytucie
Energii i Zasobów (TERI) w New Delhi, dr Renacie Christ  Sekretarzowi IPCC i pracownikom Sekretariatu.
Pragniemy wyraziæ wdziêcznoæ rz¹dom i organizacjom, które
wnios³y wk³ad do Funduszu Powierniczego IPCC i wspiera³y pracê
ekspertów w ró¿ny sposób. Zespó³ IPCC by³ bardzo skuteczny
we w³¹czaniu do swoich prac du¿ej liczby ekspertów z krajów
rozwijaj¹cych siê i krajów z gospodark¹ w okresie przejciowym. Fundusz Powierniczy umo¿liwi³ udzielanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów ich uczestnictwa w spotkaniach IPCC.
Jestemy tak¿e wdziêczni wszystkim przedstawicielom rz¹dów za
ich gotowoæ do wspó³pracy w trakcie sesji IPCC w celu osi¹gniêcia znacz¹cego i konkretnego porozumienia.
Chcemy wreszcie podziêkowaæ przewodnicz¹cemu IPCC
dr. Rajendra K. Pachauri za niezmordowane przewodniczenie i jego
powiêcenie. Jest to szczególnie celowe w okresie, gdy IPCC
pod jego kierownictwem zosta³ laureatem Pokojowej Nagrody
Nobla w 2007 roku.
Korzystaj¹c z okazji chcielibymy równie¿ wyraziæ nasze g³êbokie uznanie i smutek wspominaj¹c prof. Berta Bolina, który dwadziecia lat temu stworzy³ podstawy dzia³ania IPCC jako jego
pierwszy przewodnicz¹cy. Niestety odszed³ od nas dnia 30 grudnia 2007 roku koñcz¹c wspania³¹ karierê w meteorologii i naukach
o klimacie.

Michel Jarraud
Sekretarz Generalny
wiatowej Organizacji Meteorologicznej

Achim Steiner
Dyrektor Wykonawczy
Programu Ochrony rodowiska Narodów Zjednoczonych
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Przedmowa do wydania polskiego

Publikacja Czwartego Raportu Oceniaj¹cego IPCC zbieg³a siê
z przygotowaniami Polski do objêcia przez Ministra rodowiska
funkcji Prezydenta 14 sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i 4 sesji Spotkania Stron Protoko³u z Kioto oraz zwi¹zanego z tym wzrostu zainteresowania opinii publicznej, decydentów i rodowisk naukowych
problematyk¹ obecnej zmiany klimatu. Wychodz¹c naprzeciw temu
zapotrzebowaniu uznano za celowe przybli¿enie tej problematyki
przez przedstawienie najbardziej aktualnego stanu wiedzy pochodz¹cego z kompetentnego i syntetycznego ród³a jakim jest Raport
Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu (IPCC), wspó³laureata Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2007. Kompletny Czwarty Raport Oceniaj¹cy IPCC (AR4) jest obszernym trzytomowym
dokumentem licz¹cym blisko 3000 stron. Wiêkszoæ zawartych
w nim informacji ma bardzo specjalistyczny naukowo-techniczny
charakter i jest przeznaczona dla specjalistów. Pe³ny Raport
jest dostêpny na stronie www.ipcc.ch lub w wydawnictwie Cambridge University Press. Z tego powodu IPCC opublikowa³o
tak¿e Raport Syntetyczny, który jest dokumentem przedstawiaj¹cym w zwartej i przystêpnej formie wyniki podane w AR4.
Dlatego uznano za celowe przet³umaczenie go i udostêpnienie
polskiemu czytelnikowi.
Bior¹c pod uwagê charakter Raportu Syntetycznego nale¿y
podkreliæ, ¿e nie mo¿e on stanowiæ wyczerpuj¹cego kompendium wiedzy na temat obecnej zmiany klimatu. Niew¹tpliwie raport dostarcza podstawowych informacji i wskazuje, gdzie mo¿na znaleæ bardziej szczegó³owe informacje.
Raport sk³ada siê z dwóch czêci: podsumowania i raportu
zasadniczego sk³adaj¹cego siê z szeciu rozdzia³ów (zagadnieñ).
Zwiêz³e omówienie treci ka¿dego z rozdzia³ów znajduje siê w przedmowie do Raportu. Ponadto w za³¹cznikach Czytelnik znajdzie
informacje na temat AR4 oraz s³ownik podstawowych terminów

iv

stosowanych w raporcie. Wiele z zamieszczonych tam hase³ nie zosta³o wczeniej zdefiniowanych w polskiej literaturze przedmiotu.
Zespó³ t³umaczy musia³ zaproponowaæ w³asne okrelenia, aby polski termin oddawa³ treæ definicji, a nie by³ bezporednim t³umaczeniem terminu angielskiego.
Oddaj¹c do r¹k polskiego czytelnika Raport Syntetyczny mamy
nadziejê, ¿e pomo¿e on lepiej zrozumieæ z³o¿on¹ problematykê obecnej zmiany klimatu i uwiadomiæ zakres naszej wiedzy na ten temat,
a tak¿e poziom naukowej niepewnoci.
Pragniemy podziêkowaæ Sekretariatowi Miêdzyrz¹dowego
Zespo³u ds. Zmian Klimatu (IPCC) za udzielenie zgody na t³umaczenie i wydanie tego raportu oraz za dostarczenie niezbêdnych materia³ów redakcyjnych umo¿liwiaj¹cych zachowanie wysokich standardów edytorskich.
Dziêkujemy Ministrowi rodowiska za uznanie jako celowe
wydanie Raportu Syntetycznego oraz Narodowemu Funduszowi
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za sfinansowanie tej
publikacji.

Prof. dr hab. Maciej Sadowski
Instytut Ochrony rodowiska

dr hab. Miros³aw Miêtus, prof. IMGW i UG
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
oraz Uniwersytet Gdañski

Przedmowa

Raport Syntetyczny ³¹cznie ze streszczeniem przeznaczonym
dla decydentów jest czwart¹ i ostatni¹ czêci¹ Czwartego Raportu
Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu  Zmiana Klimatu
2007 (AR4). Raport ³¹czy z korzyci¹ dla decydentów oraz
przedstawicieli innych dziedzin najbardziej aktualne i u¿yteczne
informacje dotycz¹ce naukowych, technicznych i spo³eczno-ekonomicznych aspektów zmiany klimatu. Za³o¿eniem Raportu jest pomoc rz¹dom oraz innym uczestnikom publicznego i prywatnego
sektora w podejmowaniu decyzji o formu³owaniu i realizowaniu
odpowiednich dzia³añ dotycz¹cych zagro¿enia cz³owieka wynikaj¹cego ze zmieniaj¹cego siê klimatu.
Swoim zakresem Raport Syntetyczny obejmuje informacje
przygotowane do AR4 przez trzy Grupy robocze IPCC; Raport
Grupy roboczej I Podstawy fizyczne zmiany klimatu (The Physical
Science Basis), Raport Grupy roboczej II Wp³ywy, adaptacja
i podatnoæ (Impacts, Adaptation and Vulnerability) oraz Raport
Grupy roboczej III £agodzenie zmiany klimatu (Mitigation of Climate Change), a tak¿e innych raportów IPCC, zw³aszcza ostatnio
opublikowanych Raportów Specjalnych. Raport zosta³ napisany pod
nadzorem Przewodnicz¹cego IPCC przez wyznaczony do tego zadania zespó³ sk³adaj¹cy siê z autorów poszczególnych raportów
Grup roboczych do AR4. Zgodnie z zaleceniem IPCC autorzy przygotowali szkic, a nastêpnie wprowadzono naukowe i techniczne
poprawki.
Raport Syntetyczny obejmuje szeroki zakres problemów
dotycz¹cych polityki, ujêtych w szeciu g³ównych zagadnieniach zatwierdzonych przez IPCC. Sk³ada siê z dwóch czêci; Streszczenia
dla decydentów (SPM) oraz d³u¿szego raportu. Czêci SPM w znacznym stopniu odpowiadaj¹ strukturze zagadnieñ ujêtych w d³u¿szym
raporcie, jednak dla zwiêz³oci i jasnoci, pewne kwestie powtarzaj¹ce siê w kilku rozdzia³ach zosta³y podsumowane w jednej
czêci SPM.
Zagadnienie 1  zawiera zestawienie informacji z Grup roboczych I i II dotycz¹cych obserwowanych zmian klimatu oraz wp³ywu wczeniejszych zmian klimatu na rodowisko naturalne oraz na
spo³eczeñstwo.
Zagadnienie 2  omawia przyczyny zmiany klimatu, bior¹c
pod uwagê zarówno przyczyny naturalne, jak i antropogeniczne.
Analizuje wp³yw m.in. emisji gazów cieplarnianych i ich koncentracji, na wymuszenie radiacyjne i wynikaj¹cej z tego zmiany klimatu oraz ocenia czy obserwowane zmiany klimatu w systemach
fizycznych i biologicznych mo¿na przypisaæ przyczynom naturalnym lub spowodowanym dzia³alnoci¹ cz³owieka. Zagadnienie
omawiane jest na podstawie informacji zawartych w raportach
Grup Roboczych stanowi¹cych wk³ad do AR4.
Zagadnienie 3  zawiera informacje z trzech raportów Grup
roboczych na temat przewidywanych zmian klimatu i ich skutków.
Uwzglêdnia uaktualnione dane o scenariuszach emisji oraz spodziewanych zmianach klimatu w XXI wieku i póniej oraz opisuje ich

przewidywane konsekwencje dla systemów, sektorów i regionów,
ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywu na dobrobyt spo³eczeñstwa
oraz rozwój.
Zagadnienie 4  opisuje problemy adaptacji i ³agodzenia
zmian klimatu i ich skutki poddane ocenie w raportach Grup roboczych II i III, a tak¿e wspó³zale¿noci miêdzy zmian¹ klimatu a zrównowa¿onym rozwojem. G³ównym celem tego zagadnienia jest okrelenie dzia³añ ³agodz¹cych, jakie mog¹ byæ wprowadzone do roku
2030. Kwestie dotycz¹ce technologii, polityki, dzia³añ i instrumentów oraz barier w realizacji celów rozpatrywane s¹ z uwzglêdnieniem ich wzajemnej wspó³zale¿noci i mo¿liwoci zamiany.
Zagadnienie 5  dotyczy d³ugoterminowych perspektyw i analiz
naukowych, technicznych i spo³eczno-ekonomicznych aspektów
adaptacji i ³agodzenia zmian klimatu, zgodnie z celami i postanowieniami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu. W Raporcie przedstawiono sposób podejmowania
decyzji w kwestii zmiany klimatu w aspekcie zarz¹dzania ryzykiem,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na szerszy kontekst zagadnieñ rodowiskowych i integracyjnych. Opisywane s¹ scenariusze emisji
prowadz¹ce do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na ró¿nych poziomach oraz zwi¹zany z tym wzrost temperatury, jak równie¿ informacje o kosztach ³agodzenia zmian klimatu,
wymaganego rozwoju technologicznego oraz unikniêtych skutków
wp³ywu zmian klimatu. Analizowano tak¿e piêæ g³ównych powodów do zaniepokojenia zwi¹zanych ze zmianami klimatu, które umocni³y siê dziêki nowej wiedzy uzyskanej od czasów Trzeciego Raportu Oceniaj¹cego (TAR).
Zagadnienie 6  nawietla najwa¿niejsze fakty oraz kluczowe
niepewnoci.
Raport Syntetyczny chocia¿ w znacznej mierze jest niezale¿nym
dokumentem, nale¿y go rozpatrywaæ w kontekcie pozosta³ych czêci
raportu Zmiana klimatu 2007, a w celu poznania dalszych szczegó³ów zalecane jest siêgniêcie do raportów trzech Grup roboczych.
Ka¿dy z raportów Grup roboczych sk³ada siê z wielu rozdzia³ów,
które zawieraj¹ szczegó³ow¹ ocenê naukow¹ i techniczn¹, Streszczenia Technicznego oraz Streszczenia dla decydentów, którego ca³y
tekst zosta³ zatwierdzony przez IPCC.
D³u¿sza czêæ Raportu Syntetycznego zawiera obszerne odniesienia do odpowiednich rozdzia³ów w raportach Grup roboczych
stanowi¹cych wk³ad do Raportu AR4 i innych w³aciwych raportów IPCC. W celu lepszego zrozumienia tekstu odniesienia zawarte
w Streszczeniu dla decydentów odwo³uj¹ siê do odpowiadaj¹cych
im zagadnieñ w d³u¿szej czêci Raportu Syntetycznego.
Przewodnik, s³ownik oraz wykaz akronimów, lista autorów, redaktorów recenzuj¹cych oraz recenzentów znajduj¹ siê w za³¹cznikach do Raportu.
Raport Syntetyczny zosta³ sporz¹dzony zgodnie z wszelkimi
procedurami IPCC w kwestii przygotowania, przegl¹du, akceptacji, przyjêcia, aprobaty i publikacji oraz zosta³ przyjêty i zatwierdzony
v

przez IPCC podczas dwudziestej siódmej sesji odbywaj¹cej siê
w Walencji w dniach 1217 listopada 2007 roku.

l

WMO i UNEP za wsparcie Sekretariatu IPCC oraz wk³ad finansowy do Funduszu Powierniczego,

Korzystaj¹c z okazji chcielibymy podziêkowaæ:

l

cz³onkom rz¹dów oraz UNFCCC za ich darowizny na Fundusz Powierniczy,

l

wszystkim cz³onkom rz¹dów oraz organizacji wspomagaj¹cych za nieoceniony wk³ad, w tym wspieranie ekspertów zaanga¿owanych w dzia³anie IPCC oraz organizacjê spotkañ
i sesji IPCC.

l

G³ównemu zespo³owi autorskiemu, który stworzy³ podstawy
raportu oraz pieczo³owicie i skrupulatnie doprowadzi³ do jego
zakoñczenia,

l

Redaktorom recenzuj¹cym, którzy dopilnowali ¿eby wszystkie
komentarze zosta³y uwzglêdnione i ¿eby zosta³a zachowana zgodnoæ z przedstawionymi wczeniej raportami,

l

cz³onkom koordynacyjnych zespo³ów autorów wiod¹cych
w Grupach roboczych i autorom wiod¹cym pomagaj¹cym przy
tworzeniu podstaw Raportu,

l

w³adzom i pracownikom Zespo³u wsparcia technicznego, g³ównie dr Andyemu Reisingerowi oraz specjalistom z Zespo³ów
wsparcia technicznego trzech Grup roboczych za wsparcie logistyczne i redakcyjne,

l

zespo³owi z Sekretariatu IPCC za wykonanie niezliczonych
zadañ wspieraj¹cych przygotowanie i opublikowanie Raportu,
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Dr R.K Pachauri
Przewodnicz¹cy IPCC

Dr Renate Christ
Sekretarz IPCC
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ród³a cytowañ w Raporcie Syntetycznym
Powo³ania na materia³y ród³owe zawarte w tym raporcie s¹ podane w nawiasach { } na koñcu ka¿dego akapitu.
W Streszczeniu dla decydentów powo³ania odnosz¹ siê do ustêpów, rysunków, tabel i ramek z zasadniczych czêci
Raportu Syntetycznego, tj. Wprowadzenia i rozdzia³ów powiêconych poszczególnym zagadnieniom.
We Wprowadzeniu i w 6 zagadnieniach Raportu Syntetycznego powo³ania odnosz¹ siê do raportów Grup roboczych
I, II i III IPCC (WGI, WGII i WGIII), stanowi¹cych wk³ad do Czwartego Raportu Oceniaj¹cego, i innych raportów
IPCC, w oparciu o które zosta³ przygotowany Raport Syntetyczny, oraz innych czêci tego Raportu Syntetycznego
(SYR).
Zastosowano nastêpuj¹ce skróty:
SPM: Streszczenie dla decydentów,
TS: Streszczenie Techniczne,
ES: Streszczenie Rozdzia³u.
Przyk³adowo, powo³anie {WGI TS.3; WGII 4.ES, rys. 4.3; WGIII tab. 11.3} odnosi³oby siê do Streszczenia
Technicznego czêci 3 raportu WGI, Streszczenia i rysunku 4.3 w rozdziale 4 raportu WGII oraz tabeli 11.3
w rozdziale 11 raportu WGIII.
W Raporcie Syntetycznym cytowane s¹ inne raporty:
TAR: Trzeci Raport Oceniaj¹cy (Third Assessment Report).
SROC: Raport specjalny Ochrona warstwy ozonowej a globalny system klimatyczny (Special Report on Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System).
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Dokument opracowany przez Miêdzyrz¹dowy Zespó³ ds. Zmian Klimatu
Niniejsze streszczenie zatwierdzone podczas XXVII sesji plenarnej IPCC (Walencja, Hiszpania, 12–17 listopada 2007 r.)
stanowi oficjalne, uzgodnione oœwiadczenie IPCC dotycz¹ce najistotniejszych wniosków i niepewnoœci zawartych w raportach Grup roboczych IPCC stanowi¹cych wk³ad do Czwartego Raportu Oceniaj¹cego.
Na podstawie roboczej wersji przygotowanej przez:
Lenny Bernstein, Peter Bosch, Osvaldo Canziani, Zhenlin Chen, Renate Christ, Ogunlade Davidson, William Hare, Saleemul
Huq, David Karoly, Vladimir Kattsov, Zbigniew Kundzewicz, Jian Liu, Ulrike Lohmann, Martin Manning, Taroh Matsuno,
Bettina Menne, Bert Metz, Monirul Mirza, Neville Nicholls, Leonard Nurse, Rajendra Pachauri, Jean Palutikof, Martin Parry,
Dahe Qin, Nijavalli Ravindranath, Andy Reisinger, Jiawen Ren, Keywan Riahi, Cynthia Rosenzweig, Matilde Rusticucci,
Stephen Schneider, Youba Sokona, Susan Solomon, Peter Stott, Ronald Stouffer, Taishi Sugiyama, Rob Swart, Dennis
Tirpak, Coleen Vogel, Gary Yohe.
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Wprowadzenie
Niniejszy Raport Syntetyczny opiera siê na ocenie przeprowadzonej przez trzy Grupy Robocze (WG) Miêdzyrz¹dowego Zespo³u
ds. Zmian Klimatu. Jako finalna czêœæ Czwartego Raportu Oceniaj¹cego IPCC (AR4) przedstawia kompleksowy pogl¹d na zmiany klimatu.
Pe³ne opracowanie zagadnieñ omówionych w tym streszczeniu
mo¿na znaleŸæ w Raporcie Syntetycznym oraz w wymienionych
raportach trzech Grup Roboczych.

1. Obserwowane zmiany klimatu
i ich skutki
Ocieplenie siê systemu klimatycznego nie budzi w¹tpliwoœci, i jest widoczne w obserwowanym wzroœcie œredniej
globalnej temperatury powietrza i temperatury oceanu,
powszechnym topnieniu œniegu i lodu oraz podnoszeniu
globalnego œredniego poziomu morza – rys. 1.1 {1.1}.

Spoœród najcieplejszych 12 lat w ca³ej serii instrumentalnych
pomiarów globalnej temperatury przy powierzchni ziemi (pocz¹wszy od 1850 roku) jedenaœcie pochodzi z okresu 1995–2006. Trend
liniowy dla 100-letniego okresu (lata 1906–2005) wynosz¹cy 0,74
[od 0,56 do 0,92]°C1 jest wiêkszy od podawanego w TAR i wynosz¹cego 0,6 [od 0,4 do 0,8]°C dla lat 1901–2000 (rys. SPM.1).
Wzrost temperatury na kuli ziemskiej jest powszechny i wiêkszy
w wysokich szerokoœciach geograficznych pó³kuli pó³nocnej. Obszary l¹dowe ocieplaj¹ siê szybciej ni¿ oceany – rys. SPM.2 i SPM.4
{1.1, 1.2}.
Podnosz¹cy siê poziom morza jest zgodny z ociepleniem (rys.
SPM.1). Globalny œredni poziom morza podnosi³ siê od roku 1961
w œrednim tempie 1,8 [od 1,3 do 2,3] mm w ci¹gu roku a od roku
1993 w œrednim tempie oko³o 3,1 [od 2,4 do 3,8] mm w ci¹gu
roku, wskutek termicznej rozszerzalnoœci, topnienia lodowców,
czap lodowych i polarnych l¹dolodów. Nie jest jasne, czy owe
szybsze tempo podnoszenia siê w latach 1993–2003 odzwierciedla dekadow¹ zmiennoœæ czy te¿ wzrost o charakterze trendu d³ugookresowego {1.1}.
Obserwowane zmniejszanie siê zasiêgów wystêpowania œniegu
i lodu jest równie¿ spowodowane ociepleniem (rys. SPM.1). Dane
satelitarne pokazuj¹, ¿e œredni roczny zasiêg lodu morskiego w Arktyce zmniejsza³ siê od roku 1978 w tempie 2,7 [od 2,1 do 3,3] %
w ci¹gu dekady, z silniejszym spadkiem w okresie lata – w tempie 7,4
[od 5,0 do 9,8] % w ci¹gu dekady. Lodowce górskie i pokrywa œnie¿na przeciêtnie zmniejszy³y siê na obu pó³kulach {1.1}.
W latach 1900–2005 wysokoœæ opadów wzros³a znacz¹co we
wschodnich czêœciach Pó³nocnej i Po³udniowej Ameryki, pó³nocnej
Europie, pó³nocnej i centralnej Azji, ale zmala³a na obszarze Sahelu
1

2

3

4

2

(na po³udnie od Sahary), w basenie Morza Œródziemnego, po³udniowej Afryce oraz w czêœci po³udniowej Azji. Jest prawdopodobne2, ¿e w skali globalnej, obszar dotkniêty susz¹ wzrós³ od lat
70-tych XX wieku {1.1}.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e w ci¹gu ostatnich 50 lat:
ch³odne noce i dni, oraz przymrozki wystêpuj¹ rzadziej na wiêkszoœci obszarów l¹dowych, natomiast dni upalne i ciep³e noce
wystêpuj¹ czêœciej. Jest prawdopodobne, ¿e fale ciep³a s¹ czêstsze na wiêkszoœci obszarów l¹dowych, czêstoœæ wystêpowania
opadów nawalnych (lub suma wysokoœci opadów nawalnych w stosunku do sumy wysokoœci wszystkich opadów) wzros³a na wiêkszoœci obszarów, i ¿e przypadki wyst¹pienia ekstremalnie wysokiego poziomu morza3 notowane s¹ czêœciej w licznych miejscach
na œwiecie od roku 1975 {1.1}.
Obserwacje potwierdzaj¹ wzrost aktywnoœci intensywnych cyklonów tropikalnych od roku 1970 na Pó³nocnym Atlantyku, na pozosta³ych akwenach liczba dowodów potwierdzaj¹cych wzrost
jest ograniczona. Trend rocznej liczby cyklonów tropikalnych nie
jest jasny. Oszacowanie trendu aktywnoœci cyklonów dla d³u¿szego okresu jest trudne, szczególnie przed rokiem 1970 {1.1}.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e œrednie temperatury na pó³kuli pó³nocnej w drugiej po³owie XX wieku by³y wy¿sze ni¿
w jakimkolwiek innym okresie 50-letnim w ci¹gu ostatnich 500 lat.
Jest tak¿e prawdopodobne, ¿e by³y one najwy¿sze w ci¹gu co najmniej ostatnich 1300 lat {1.1}.
Dowody obserwacyjne4 ze wszystkich kontynentów
i wiêkszoœci oceanów pokazuj¹, ¿e wiele naturalnych
ekosystemów jest zagro¿onych regionalnymi zmianami klimatu, szczególnie wzrostem temperatury {1.2}.

Zmiany zachodz¹ce w pokrywie œnie¿nej, lodu i zamarzniêtego
gruntu przyczyni³y siê z wysok¹ pewnoœci¹ do wzrostu liczby i rozmiarów jezior lodowcowych, wzrostu niestabilnoœci gruntu w górach
i w innych regionach wystêpowania wiecznej zmarzliny i doprowadzi³y do zmian w ekosystemach Arktyki i Antarktyki {1.2}.
Jest wysoce pewne, ¿e niektóre systemy hydrologiczne s¹ tak¿e
zagro¿one skutkami wzrastaj¹cego odp³ywu i wczeœniejszego wiosennego maksymalnego przep³ywu wód z wielu lodowców oraz z rzek
zasilanych œniegiem, a tak¿e skutkami zmian struktury termicznej i jakoœci wody wskutek ogrzewania rzek i jezior {1.2}.
W przypadku ekosystemów l¹dowych wczeœniejsze wystêpowanie wiosny i przesuniêcie granic wystêpowania pewnych gatunków roœlin i zwierz¹t ku biegunom oraz ku wy¿ej po³o¿onym siedliskom jest
z bardzo wysok¹ pewnoœci¹ zwi¹zane z obecnym ociepleniem. W niektórych systemach morskich i s³odkowodnych przesuniêcia zakresów
wystêpowania oraz zmiany dotycz¹ce obfitoœci glonów, zooplanktonu i ryb s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ zwi¹zane ze wzrastaj¹c¹ temperatur¹
wody, jak równie¿ z wynikaj¹cymi z tego zmianami pokrywy lodowej, zasolenia, poziomu tlenu i jego obiegu {1.2}.

Liczby w nawiasie kwadratowym wskazuj¹ 90% przedzia³ ufnoœci, t.j. istnieje 5% prawdopodobieñstwo, ¿e wartoœæ mog³aby byæ wy¿sza od zakresu
podanego w nawiasie kwadratowym i 5% prawdopodobieñstwo, ¿e ta wartoœæ mog³aby byæ ni¿sza od tego zakresu. Przedzia³ ufnoœci niekoniecznie jest symetryczny wzglêdem najlepszej liczby szacunkowej.
Prawdopodobieñstwo i okreœlenia pewnoœci (ufnoœci) podawane kursyw¹ przedstawiaj¹ ujednolicone wyra¿enia niepewnoœci i ufnoœci. Wyjaœnienia terminów znajduj¹ siê w ramce „Omówienie kwestii niepewnoœci” we Wprowadzeniu.
Wy³¹czaj¹c tsunami, które nie s¹ powodowane zmian¹ klimatu. Ekstremalnie wysoki poziom morza zale¿y od jego œredniego poziomu i od
regionalnych systemów pogody. W niniejszej pracy jest on definiowany jako najwy¿szy z 1% godzinnych wartoœci obserwowanego poziomu morza
na stacji w danym okresie referencyjnym.
Bazuj¹ na obszernych zbiorach danych, które obejmuj¹ okres od roku 1970.
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Zmiany temperatury, poziomu morza i obszaru pokrywy œnie¿nej na pó³kuli pó³nocnej
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Rysunek SPM. 1. Obserwowane zmiany: (a) globalnej œredniej temperatury przy powierzchni ziemi, (b) globalnego œredniego poziomu morza na
podstawie odczytów z wodowskazów (linia niebieska) i na podstawie danych satelitarnych (linia czerwona) oraz (c) pokrywy œnie¿nej na pó³kuli
pó³nocnej w okresie marzec–kwiecieñ; wszystkie ró¿nice s¹ podane w stosunku do wartoœci œrednich z lat 1961–1990; krzywe wyg³adzone przedstawiaj¹ wartoœci uœrednione dekadowo, kó³kami oznaczono wartoœci roczne; obszary zacieniowane przedstawiaj¹ przedzia³y pewnoœci (ufnoœci)
wyznaczone na podstawie wszechstronnej analizy znanych niepewnoœci – a i b – i na podstawie serii danych – c { rys. 1.1}

Ponad 89% przypadków, spoœród ponad 29 000 serii danych
obserwacyjnych i 75 analiz pokazuj¹cych znacz¹ce zmiany wielu
systemów fizycznych i biologicznych, jest zgodnych z kierunkiem
zmiany spodziewanej jako reakcja systemu na ocieplenie (rys.
SPM.2). Istnieje szczególnie wyraŸny brak geograficznej równowagi zarówno w danych, jak i publikacjach na temat obserwowanych zmian – braki te szczególnie uwidaczniaj¹ siê w przypadku
krajów rozwijaj¹cych siê {1.2, 1.3}.
Jest œrednio pewne, ¿e wystêpuj¹ inne skutki regionalnych zmian klimatu w œrodowisku naturalnym i œrodowisku cz³owieka, jednak¿e wiele z nich jest trudnych do rozró¿nienia z powodu adaptacji i czynników
pozaklimatycznych {1.2}.

Wzrost temperatury ma wp³yw na {1.2}:
z rolnictwo i uprawy leœne wysokich szerokoœci geograficznych
pó³kuli pó³nocnej, oraz zmiany takie, jak wczeœniejsze wiosenne zasiewy upraw i zaburzenia obszarów leœnych z powodu
po¿arów i szkodników,
z niektóre aspekty ludzkiego zdrowia, jak nadmierna œmiertelnoœæ z powodu wystêpowania upa³ów w Europie, zmiany
u nosicieli chorób zakaŸnych w niektórych regionach i zmiany
wywo³uj¹cych alergiê py³ków w wysokich i œrednich szerokoœciach geograficznych pó³kuli pó³nocnej,
z niektóre formy aktywnoœci ludzkiej w Arktyce (np. polowania i
podró¿owanie po œniegu i lodzie) oraz na ni¿ej po³o¿onych obszarach wysokogórskich (uprawianie sportów górskich).
3
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Zmiany w systemach fizycznych i biologicznych oraz temperatury przy powierzchni ziemi, lata 1970–2004
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Obszary polarne (OP) obejmuj¹ równie¿ obserwowane zmiany biologicznych systemów morskich i s³odkowodnych.

** WOD obejmuje obserwowane zmiany zarówno w pojedynczych stanowiskach, jak i rozleg³ych obszarach oceanów, ma³ych wyspach
i kontynentach. Lokalizacje obszarów morskich, gdzie wystêpuj¹ zmiany na du¿ych obszarach, nie s¹ pokazane na mapie.
*** Kó³ka w Europie (EUR) reprezentuj¹ od 1 do 7500 serii danych.

Rysunek SPM. 2. Lokalizacja istotnych zmian w seriach danych dotycz¹cych systemów fizycznych (œnieg, lód i zamarzniêty grunt; hydrologia; procesy
brzegowe) i systemów biologicznych (l¹dowych, morskich i s³odkowodnych). Zmiany te s¹ zaprezentowane razem ze zmianami temperatury powietrza w latach 1970–2004. Podzbiór oko³o 29 000 serii zosta³ wybrany spoœród oko³o 80 000 serii danych pochodz¹cych z 577 analiz. Wybrane zbiory
spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria: (1) koñcz¹ siê w roku 1990 lub póŸniej, (2) obejmuj¹ okres co najmniej 20 lat oraz (3) pokazuj¹ istotn¹ zmianê in plus
lub in minus, zgodnie z wynikami badañ. Powy¿sze serie danych pochodz¹ z oko³o 75 analiz (z których oko³o 70 przeprowadzono po opublikowaniu
TAR) i zawieraj¹ oko³o 29 000 serii danych, spoœród których oko³o 28 000 pochodzi z analiz europejskich. Na bia³o oznaczono obszary, dla których
brak jest wystarczaj¹cej liczby danych niezbêdnych do okreœlenia trendu temperatury. Zbiór kwadratów 2x2 przedstawia: ca³kowit¹ liczbê serii danych,
w których wystêpuj¹ istotne zmiany (górny rz¹d) i procent serii danych, w których istotne zmiany s¹ spójne z ociepleniem (dolny rz¹d) w skali (i)
kontynentalnej: Ameryka Pó³nocna (A(m)Pn), Ameryka Po³udniowa (A(m)P³), Europa (EUR), Afryka (AFR), Azja (AZ), Australia i Nowa Zelandia (ANZ),
i obszary polarne (OP) oraz (ii) skali globalnej: l¹dowej (L¥D), wodnej (WOD) i globalnej (GL). Suma liczby analiz dotycz¹cych siedmiu regionów
kontynentalnych (A(m)Pn,…,OP) nie pokrywa siê z sum¹ podan¹ w skali globalnej (GL), poniewa¿ liczby z poszczególnych regionów, poza obszarami
polarnymi (OP), nie zawieraj¹ liczb dotycz¹cych systemów wodnych (WOD). Na mapie nie zosta³y zaznaczone du¿e obszary zmian morskich {rys. 1.2}
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2. Przyczyny zmiany
Zmiany atmosferycznej koncentracji gazów cieplarnianych
(GHG) i aerozoli, pokrywy roœlinnej l¹dów i promieniowania s³onecznego zmieniaj¹ bilans energetyczny systemu klimatycznego {2.2}.
Globalna emisja gazów cieplarnianych wzros³a w wyniku dzia³alnoœci ludzkiej od czasów przedprzemys³owych. W okresie miêdzy rokiem 1970 a 2004 wzrost
ten wynosi³ 70% – rys. SPM.3 5 {2.1}.

Dwutlenek wêgla (CO2) jest najwa¿niejszym antropogenicznym gazem cieplarnianym. Jego roczne emisje zwiêkszy³y siê miêdzy rokiem 1970 a 2004 o 80%. D³ugotrwa³y trend zmniejszaj¹cej siê emisji CO2 na jednostkê dostarczonej energii odwróci³ siê
po roku 2000 {2.1}.
Globalna koncentracja atmosferyczna CO2, metanu (CH4)
i podtlenku azotu (N2O) od roku 1750 wzros³a znacz¹co
w efekcie dzia³alnoœci ludzkiej i obecnie znacznie przewy¿sza wartoœci przed epok¹ przemys³ow¹ okreœlone
na podstawie rdzeni lodowych zawieraj¹cych informacje z wielu tysiêcy lat {2.2}.

Koncentracje atmosferyczne CO2 (379 ppm) i CH4 (1774 ppb)
w roku 2005 znacznie przewy¿sza³y naturalny zakres wartoœci wystêpuj¹cych w ostatnich 650 000 lat. Globalne wzrosty koncentracji CO2 s¹ spowodowane przede wszystkim wykorzystaniem

paliw kopalnych. Zmiany form u¿ytkowania terenu równie¿ powoduj¹ istotne, jakkolwiek mniejsze, wzrosty. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e obserwowany wzrost koncentracji CH4 jest
przede wszystkim skutkiem rozwoju rolnictwa i spalania paliw
kopalnych. Tempo wzrostu CH4 spad³o od wczesnych lat 90-tych
XX wieku, zgodnie z ca³kowit¹ emisj¹ (sum¹ naturalnych i antropogenicznych Ÿróde³), która pozostawa³a niemal¿e sta³a w tym
okresie. Wzrost koncentracji N2O jest przede wszystkim pochodzenia rolniczego {2.2}.
Bardzo wysoko pewnie oceniono, ¿e powodem ocieplenia6 jest
g³ównie dzia³alnoœæ ludzka od roku 1750 {2.2}.
Wiêkszoœæ obserwowanego wzrostu globalnej temperatury od po³owy XX wieku jest bardzo prawdopodobnie spowodowana obserwowanym wzrostem koncentracji antropogenicznych GHG7. Jest prawdopodobne, ¿e w okresie ostatnich 50 lat wystêpuje istotne antropogeniczne ocieplenie na wszystkich kontynentach
(poza Antarktyk¹) – rys. SPM.4 {2.4}.

W okresie minionych 50 lat suma wymuszenia solarnego
i wulkanicznego powinna prawdopodobnie powodowaæ och³odzenie. Obserwowany charakter ocieplenia i jego zmiany s¹ symulowane jedynie przez modele, które zawieraj¹ antropogeniczne wymuszenia. Wystêpuj¹ trudnoœci w symulacjach i przypisaniu przyczyn obserwowanych zmian w skalach mniejszych
od kontynentalnej (2.4}.

Globalne roczne emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych
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Rysunek SPM. 3. (a) Globalne roczne emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych w latach 1970–20045; (b) udzia³ ró¿nych antropogenicznych gazów cieplarnianych w ca³kowitej emisji w roku 2004 wyra¿ony w ekwiwalencie CO2; (c) udzia³ ró¿nych sektorów w ca³kowitej antropogenicznej emisji GHG w roku 2004 wyra¿ony w ekwiwalencie CO2,w leœnictwie ujêto wylesianie {rys. 2.1}.
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Dotyczy jedynie dwutlenku wêgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), fluorowêglowodorów (HFCs), perfluorowêglowodorów (PFCs) i szeœciofluorku siarki (SF6), których emisje objête s¹ Ramow¹ konwencj¹ Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu (UNFCCC). Te gazy
cieplarniane s¹ wa¿one przez ich 100-letni wskaŸnik globalnego ocieplenia wykorzystuj¹c wartoœci zgodne z raportowanymi w ramach konwencji.
Zwiêkszenie koncentracji GHG prowadzi do ocieplenia powierzchni, natomiast zwiêkszenie koncentracji aerozoli skutkuje och³odzeniem.
Skutkiem prowadzonej od ery przedprzemys³owej dzia³alnoœci cz³owieka jest ocieplenie +1,6 [+0,6 do +2,4] W/m2. Dla porównania, szacuje
siê, ¿e zmiany aktywnoœci s³onecznej spowodowa³y powstanie ma³ego wymuszenia radiacyjnego wynosz¹cego +0,12 [+0,06 do 0,30] W/m2.
Rozwa¿ania odnoœnie pozosta³ej niepewnoœci oparte s¹ na obecnych metodologiach.

5

Streszczenie dla decydentów

Globalna i kontynentalna zmiana temperatury
anomalia temperatury (oC)

0,5

0,5

Azja

0,0

lata
Afryka

0,0

lata

anomalia temperatury (oC)

Ameryka Południowa
1,0

1,0
0,5

1,0
0,5
0,0

lata

0,0

0,5

anomalia temperatury (oC)

1,0

1,0

anomalia temperatury (oC)

Ameryka Północna

anomalia temperatury (oC)

anomalia temperatury (oC)

Europa

lata

0,0

lata

Australia
1,0
0,5
0,0

lata
Globalna przy powierzchni ziemi

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

lata

Globalna powierzchni wody
anomalia temperatury (oC)

anomalia temperatury (oC)

anomalia temperatury (oC)

Globalna

1,0
0,5
0,0

lata

lata
obserwacje

modele bior¹ce pod uwagê tylko naturalne wymuszenia
modele bior¹ce pod uwagê naturalne i antropogeniczne wymuszenia

Rysunek SPM. 4. Porównanie obserwowanych zmian temperatury przypowierzchniowej w skali kontynentalnej i globalnej z wynikami symulacji globalnych modeli klimatu obejmuj¹cymi albo naturalne przyczyny zmian, albo zarówno naturalne, jak i antropogeniczne wymuszenia.
Œrednie wartoœci dekadowe obserwacji przedstawiono dla lat 1906–2005 (linia czarna) w punktach centrowanych w œrodku poszczególnych
dekad i w stosunku do odpowiadaj¹cych im œrednich wartoœci dla okresu od 1901 r. do 1950 r. Linie przerywane oznaczaj¹ przestrzenne pokrycie
analizowanego obszaru mniejsze od 50%. Zakreskowany na niebiesko pas przedstawia zakres zmiennoœci wyznaczony przez 5 i 95% zakres
wartoœci dla 19 symulacji wykonanych z pomoc¹ 5 modeli klimatu, wykorzystuj¹cych jedynie naturalne wymuszenia, tj. promieniowanie S³oñca
i aktywnoœæ wulkaniczn¹. Zakreskowany na czerwono pas pokazuje 5 i 95% zakres wartoœci okreœlony w oparciu o 58 symulacji wykonanych
z wykorzystaniem 14 modeli klimatu, bior¹cych pod uwagê naturalne i antropogeniczne wymuszenia {rys. 2.5}.

Postêp w stosunku do TAR pokazuje, ¿e dostrzegalny wp³yw cz³owieka rozszerzy³ siê poza œredni¹ temperaturê tak¿e na inne aspekty klimatu {2.4}.

Dzia³alnoœæ ludzka {2.4}:
z bardzo prawdopodobnie wp³ywa na podniesienie poziomu
morza w drugiej po³owie XX wieku,
z prawdopodobnie wp³ywa na zmiany rozk³adu wiatrów, szlak
cyklonów w umiarkowanych szerokoœciach geograficznych oraz
rozk³ady temperatury,
z prawdopodobnie wp³ywa na wzrost temperatury ekstremalnie
ciep³ych nocy, ch³odnych dni i nocy,
z jest dosyæ prawdopodobne, ¿e wzros³o ryzyko wystêpowania
fal ciep³a, powiêkszy³ siê obszar zagro¿ony susz¹ od lat 70-tych
XX wieku oraz czêstoœæ wystêpowania przypadków opadów
nawalnych.
6

Antropogeniczne ocieplenie w okresie ostatnich
trzech dekad mia³o prawdopodobnie dostrzegalny
wp³yw na obserwowane w skali globalnej zmiany wielu
systemów fizycznych i biologicznych {2.4}.

Bardzo nieprawdopodobne jest, aby przestrzenna zgodnoœæ
miêdzy regionami o istotnym ociepleniu w skali globu i lokalizacje
istotnych obserwowanych zmian w wielu systemach wynikaj¹ce z ocieplenia powodowane by³y przez naturaln¹ zmiennoœæ. Szereg przypadków modelowania wskazuje na charakterystyczne reakcje systemów
fizycznych i biologicznych na antropogeniczne ocieplenie, jakkolwiek
jedynie kilka tego typu badañ zosta³o przeprowadzonych {2.4}.
Wskazanie bardziej kompletne przyczyn obserwowanych reakcji systemu przyrodniczego na antropogeniczne ocieplenie jest
obecnie ograniczone przez krótk¹ skalê czasow¹ wielu badañ oce-
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niaj¹cych wp³ywy, wiêksz¹ zmiennoœci¹ naturaln¹ klimatu w skalach
regionalnych, wp³ywem czynników poza klimatycznych i ograniczon¹
liczb¹ analiz {2.4}.

3. Przewidywana zmiana klimatu
i jej skutki
Istnieje wysoka zgodnoœæ oraz wiele dowodów, ¿e przy
obecnej polityce ³agodzenia zmiany klimatu i zwi¹zanych z ni¹ praktyk zrównowa¿onego rozwoju, globalna emisja gazów cieplarnianych bêdzie siê nasilaæ
w ci¹gu najbli¿szych kilku dekad {3.1}.

W Specjalnym Raporcie IPCC nt. Scenariuszy Emisyjnych
(SRES, 2000) przewiduje siê wzrost globalnej emisji GHG od 25
do 90% (ekwiwalentu CO2) w latach 2000–2030 (rys. SPM. 5).
Powy¿sze scenariusze zak³adaj¹, ¿e paliwa kopalne utrzymaj¹ swoj¹
dominuj¹c¹ rolê na globalnym rynku energii do roku 2030, a nawet
po nim 8 ,9 {3.1}.

Trwaj¹ca emisja gazów cieplarnianych na dotychczasowym lub wy¿szym poziomie bêdzie powodowa³a dalsze ocieplenie i bêdzie generowa³a wiele zmian
w globalnym systemie klimatycznym w XXI wieku, które bardzo prawdopodobnie bêd¹ wiêksze od obserwowanych w XX wieku – tab. SPM. 1, rys. SPM. 5 {3.2.1}.

W najbli¿szych dwóch dekadach jest spodziewane dla wiêkszoœci scenariuszy emisyjnych SRES ocieplenie o oko³o 0,2°C
w ci¹gu dekady. Nawet je¿eli koncentracje wszystkich gazów cieplarnianych i aerozoli pozosta³yby niezmienione, na poziomie roku
2000, spodziewane by³oby dalsze ocieplenia rzêdu 0,1°C w ci¹gu
dekady. Po tym okresie projekcje temperatury silnie zale¿¹ od specyfiki poszczególnych scenariuszy emisyjnych {3.2}.
Zakres projekcji (tab. SPM.1) jest w du¿ej mierze zgodny z TAR,
jednak wiêksze s¹ niepewnoœci oraz górne granice zmian temperatury, co wynika g³ównie z faktu, ¿e wiêksza liczba dostêpnych obecnie modeli sugeruje silniejsze sprzê¿enie miêdzy klimatem a cyklem
wêglowym. Znaczenie skutków tego sprzê¿enia ró¿ni siê wyraŸnie
w zale¿noœci od modelu {2.3, 3.2.1}.

scenariusz
post-SRES
(maksymalny)

scenariusz post-SRES
(minimalny)

lata

6,0
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globalna emisja gazów cieplarnianych (Gt CO2 ekw./rok)

Scenariusze emisji gazów cieplarnianych od roku 2000 do 2100 w warunkach braku dodatkowych dzia³añ
oraz projekcje ocieplenia przy powierzchni ziemi
zakres scenariuszy post-SRES (80%)

5,0
4,0
3,0
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poziomie roku 2000

2,0

XX wiek

1,0
0
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Rysunek SPM. 5. Lewy wykres: Globalna emisja gazów cieplarnianych (wyra¿ona w ekwiwalencie CO2 w skali roku lub CO2 ekw./rok) w przypadku
braku podjêcia jakichkolwiek dodatkowych dzia³añ: szeœæ objaœniaj¹cych scenariuszy SRES (linie kolorowe) i zakres percentyla 80% dla obecnych
scenariuszy opublikowanych po SRES (post-SRES) – obszar zakreskowany w kolorze szarym. Linie przerywane pokazuj¹ pe³en zakres scenariuszy post-SRES. Emisja uwzglêdnia: CO2, CH4, N2O i fluorowane gazy cieplarniane. Prawy wykres: Linie ci¹g³e przedstawiaj¹ wielomodelowe œrednie
globalne ocieplenie przypowierzchniowe (w stosunku do lat 1980–1999) dla nastêpuj¹cych scenariuszy SRES: A2, A1B i B1, przedstawionych jako
kontynuacje XX-wiecznych symulacji. Projekcje te bior¹ tak¿e pod uwagê emisje nietrwa³ych GHG oraz aerozoli. Linia ró¿owa nie jest scenariuszem, lecz wynikiem symulacji Atmosferyczno–Oceanicznego Modelu Ogólnej Cyrkulacji (AOGCM), w których koncentracje s¹ sta³e na
poziomie roku 2000. S³upki po prawej stronie rysunku oznaczaj¹ najlepsze szacunki (linia ci¹g³a na s³upku) i prawdopodobne zakresy oszacowane dla szeœciu wskaŸnikowych scenariuszy SRES dla lat 2020–2099. Wszystkie prognozy zmian temperatury s¹ podawane w odniesieniu
do lat 1980–1999 {rys. 3.1 i 3.2}
8

9

Informacje na temat scenariuszy emisyjnych SRES mo¿na znaleŸæ w ramce „Scenariusze SRES” w zagadnieniu 3 tego Raportu Syntetycznego.
Scenariusze uwzglêdniaj¹ jedynie obecn¹ politykê klimatyczn¹; nowsze analizy ró¿ni¹ siê pod wzglêdem w³¹czania UNFCCC oraz Protoko³u
z Kioto.
Za³o¿enia emisyjne scenariuszy s¹ przedstawione w zagadnieniu 5.
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Tabela SPM.1. Projektowane globalne ocieplenie przypowierzchniowe oraz podniesienie poziomu morza na koniec XXI wieku {WGI
10.5, 10.6, tab. 10.7, tab. SPM.3

Przypadek
Koncentracja sta³a
na poziomie 2000 roku
B1
A1T
B2
A1B
A2
A1FI

scenariusz
scenariusz
scenariusz
scenariusz
scenariusz
scenariusz

b

Zmiana temperatury (°C, w latach 2090–2099
w stosunku do lat 1980–1999) a,d

Podniesienie poziomu morza
(m, w latach 2090–2099 w stosunku do lat 1980–1999)

Wartoœæ „najlepiej
szacowana”

Zakres oparty na modelach wykluczaj¹cy
przysz³e nag³e dynamiczne zmiany sp³ywu lodu

Prawdopodobny
zakres

0,6

0,3–0,9

niedostêpna

1,8
2,4
2,4
2,8
3,4
4,0

1,1–2,9
1,4–3,8
1,4–3,8
1,7–4,4
2,0–5,4
2,4–6,4

0,18–0,38
0,20–0,45
0,20–0,43
0,21–0,48
0,23–0,51
0,26–0,59

Uwagi:
a) Podane temperatury to wartoœæ najlepiej szacowana oraz prawdopodobny zakres niepewnoœci, wynikaj¹cy z u¿ycia modeli o ró¿nej z³o¿onoœci
oraz ograniczeñ prowadzonych obserwacji.
b) Sta³y sk³ad dla roku 2000 jest otrzymany tylko z symulacji modelu AOGCM.
c) Wszystkie powy¿sze scenariusze s¹ wskaŸnikowymi scenariuszami SRES. Przypuszczalne koncentracje CO2 ekw. odpowiadaj¹ce obliczonym wymuszeniom radiacyjnym zwi¹zanym z GHG i aerozolami w roku 2100 (zobacz strona 823 WGI TAR) dla scenariuszy B1, AIT, B2, A1B,
A2 i A1FI wynosz¹ w przybli¿eniu odpowiednio 600, 700, 800, 850, 1250 oraz 1550 ppm.
d) Zmiany temperatury s¹ okreœlone jako ró¿nice w stosunku do lat 1980–1999. Aby wyraziæ zmiany w stosunku do lat 1850–1899 nale¿y dodaæ
0,5°C.

Poniewa¿ zrozumienie pewnych wa¿nych procesów, które powoduj¹ podniesienie poziomu morza jest zbyt ograniczone, raport
niniejszy nie szacuje prawdopodobieñstwa, ani nie podaje wartoœci
„najlepiej szacowanej”, ani górnej granicy podniesienia poziomu
morza. Oparte na modelach projekcje podniesienia siê globalnego
poziomu morza do lat 2090–209910 s¹ zaprezentowane w tabeli
SPM.1. Projekcje poziomu morza nie zawieraj¹ niepewnoœci sprzê¿eñ zwrotnych klimat – cykl wêglowy ani nie zawieraj¹ pe³nego efektu
zmian sp³ywu z l¹dolodów, dlatego górne wartoœci podanych zakresów nie mog¹ byæ traktowane jako górne zakresy mo¿liwego podniesienia siê poziomu morza. Projekcje zawieraj¹ sk³adowe wynikaj¹ce ze wzrastaj¹cego sp³ywu l¹dolodów Grenlandii i Antarktyki
w tempie obserwowanym w latach 1993–2003, ale owe tempo mo¿e
zarówno wzrosn¹æ, jak i os³abn¹æ w przysz³oœci11 {3.2.2}.
Obecnie istnieje wiêksza pewnoœæ, ni¿ w TAR, w zakresie przewidywanych rozk³adów ocieplenia i innych
jego cech w³aœciwych dla skali regionalnej, w³¹czaj¹c
te dotycz¹ce rozk³adu wiatru, opadów, niektórych
aspektów zjawisk ekstremalnych oraz lodu morskiego {3.2.2}.

Zmiany w skali regionalnej obejmuj¹ {3.2.2}:
z najsilniejsze ocieplenie, zgodnie z obserwowanymi trendami,
na obszarach l¹dowych i w wysokich szerokoœciach geograficznych, najmniejsze w rejonie Oceanu Po³udniowego oraz
niektórych obszarach Pó³nocnego Atlantyku (rys. SPM.6),
z zmniejszenie zasiêgu wystêpowania pokrywy œnie¿nej, wzrost
g³êbokoœci rozmarzania na wiêkszoœci obszarów z wieczn¹
zmarzlin¹ oraz spadek zasiêgu lodu morskiego; w niektórych
projekcjach Arktyka póŸnym latem jest niemal¿e w ca³oœci
wolna od lodu morskiego w ostatnich latach XXI wieku,
10

11
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bardzo prawdopodobny wzrost czêstoœci ekstremalnego gor¹ca, fal ciep³a i nawalnych opadów,
prawdopodobny wzrost intensywnoœci cyklonów tropikalnych;
mniejsza jest pewnoœæ prognoz mówi¹cych o spadku ogólnej
liczby cyklonów tropikalnych,
przesuniêcie szlaku cyklonów z umiarkowanych szerokoœci geograficznych w kierunku biegunów wraz ze zwi¹zanymi z tym zmianami przestrzennych rozk³adów wiatru, opadów i temperatury,
bardzo prawdopodobny i zgodny z obserwowanymi obecnie
trendami wzrost wysokoœci opadów w wysokich szerokoœciach
geograficznych oraz ich spadek na wiêkszoœci subtropikalnych
obszarów l¹dowych.

Z du¿¹ pewnoœci¹ przewiduje siê, ¿e do po³owy wieku nast¹pi
wzrost odp³ywu rzecznego i dostêpnoœci wody w wysokich szerokoœciach geograficznych (i w niektórych wilgotnych regionach strefy
tropikalnej) oraz spadek w suchych regionach strefy umiarkowanej
i tropikalnej. Z du¿¹ pewnoœci¹ mo¿na tak¿e zak³adaæ, ¿e zmniejszenie zasobów wodnych dotknie wiele pó³suchych regionów, np.
basen Morza Œródziemnego, zachodni¹ czêœæ USA, po³udniow¹
Afrykê, pó³nocno-wschodni¹ Brazyliê {3.3.1, rys. 3.5}.
Badania przeprowadzone od czasu TAR umo¿liwi³y
lepsze rozumienie rozmiaru i czasu wystêpowania
skutków zmiany klimatu o ró¿nej skali czasowej i nasileniu {3.3.1, 3.3.2}.

Przyk³ady nowych informacji dla systemów i sektorów zaprezentowano na rysunku SPM.7. Na górnym rysunku przedstawiono
wzrost znaczenia skutków wraz z rosn¹c¹ zmian¹ temperatury.
Ich wielkoœæ i czas wystêpowania jest tak¿e uzale¿niony od przyjêtej drogi rozwoju gospodarczego – dolny panel {3.3.1}.

Projekcje zawarte w TAR koñczy³y siê na roku 2100, podczas gdy w tym raporcie jest to dekada 2090-2099. Projekcje w TAR mia³yby zbli¿one
zakresy do tych zaprezentowanych w tabeli SPM.1, jeœli niepewnoœci zosta³yby potraktowane w ten sam sposób.
Dyskusjê dla d³u¿szego terminu zaprezentowano w dalszej czêœci.
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Rozk³ad temperatury przy powierzchni ziemi
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Rysunek SPM.6. Przewidywane zmiany temperatury przy powierzchni ziemi dla koñca XXI wieku (lata 2090–2099). Mapa ukazuje œrednie
przewidywania Atmosferyczno–Oceanicznych Modeli Ogólnej Cyrkulacji (multiAOGCM) dla scenariusza SRES A1B. Temperatura jest zwi¹zana
z latami 1980–1999 (rys.3.2)

Przyk³ady przewidywanych skutków dla ró¿nych regionów podano w tabeli SPM.2.
Niektóre systemy, sektory i regiony prawdopodobnie zostan¹
szczególnie dotkniête przez zmiany klimatu12 {3.3.3}.
Systemy i sektory {3.3.3}:
z ekosystemy:
– l¹dowe: tundra; las borealny (tajga) i regiony górskie
ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na ocieplenie; ekosystemy
typu œródziemnomorskiego ze wzglêdu na redukcjê
opadów i tropikalne lasy deszczowe, gdzie zmniejszaj¹
siê opady,
– przybrze¿ny: namorzyny i s³one bagna, z uwagi na ró¿ne
zagro¿enia,
– morski: rafy koralowe z uwagi na wielorakie zagro¿enia;
biom strefy kontaktu morze – lód ze wzglêdu na wra¿liwoœæ
na ocieplenie;
z zasoby wodne w niektórych suchych regionach umiarkowanych
szerokoœci geograficznych13 i w suchej strefie zwrotnikowej
z uwagi na zmiany w opadach i parowaniu, a tak¿e obszary zale¿ne od topnienia œniegu i lodu;
z rolnictwo w niskich szerokoœciach geograficznych z uwagi
na zmniejszenie dostêpnoœci wody;
z nisko po³o¿one systemy na wybrze¿u, z powodu niebezpieczeñstwa podniesienia poziomu morza i zwiêkszonego ryzyka
wystêpowania ekstremalnych sytuacji pogodowych;
z zdrowie ludzkie w populacjach z obni¿on¹ zdolnoœci¹ adaptacyjn¹.
Regiony {3.3.3}:
Arktyka, z powodu wp³ywu przewidywanego znacznego ocieplenia na systemy naturalne i spo³ecznoœci ludzkie;

z
z
z

Afryka, z powodu obni¿onej zdolnoœci adaptacyjnej i przewidywanych skutków wp³ywu zmian klimatu;
ma³e wyspy, gdzie nara¿enie ludnoœci i infrastruktury na przewidywane skutki wp³ywu zmian klimatu jest wysokie;
azjatyckie i afrykañskie wielkie delty, ze wzglêdu na du¿¹ liczbê
ludnoœci i wysokie nara¿enie na podniesienie poziomu morza,
wezbrania sztormowe i powodzie rzeczne.

Na pewnych obszarach, nawet z wysokimi dochodami, niektórzy ludzie (tacy jak biedacy, m³ode dzieci i osoby starsze) mog¹ byæ
szczególnie nara¿eni {3.3.3}.
Zakwaszenie oceanu

Absorpcja antropogenicznego wêgla od roku 1750 doprowadzi³a do wzrostu kwasowoœci oceanu, ze œrednim zmniejszeniem wartoœci pH o 0,1 jednostki. Wzrastaj¹ca atmosferyczna koncentracja CO2 prowadzi do dalszego zakwaszenia.
Przewidywania, oparte na scenariuszach SRES, wskazuj¹ na
redukcjê wartoœci œredniego globalnego pH przy powierzchni
od 0,14 do 0,35 jednostki w ci¹gu XXI wieku. O ile efekty
obserwowanego wzrostu zakwaszenia oceanu na biosferê
morsk¹ nie s¹ jeszcze udokumentowane, przewiduje siê, ¿e
ci¹g³e zakwaszanie oceanów bêdzie mia³o negatywne skutki dla
szkieletowych organizmów morskich (np. koralowców) i zale¿nych od nich gatunków {3.3.4}.
Zwiêkszona czêstoœæ wystêpowania i intensywnoœæ
ekstremalnych zjawisk pogodowych, razem z podnoszeniem poziomu morza, bêdzie mia³a przewa¿nie negatywne skutki na naturalne i ludzkie systemy {3.3.5}.

z

Przyk³ady wybranych zjawisk ekstremalnych i sektorów omówiono w tabeli SPM.3.

12

Okreœlone przez ekspertów na podstawie ocenianej literatury, wzi¹wszy pod uwagê wielkoœæ, umiejscowienie w czasie i skalê zmian klimatu,
wra¿liwoœæ i mo¿liwoœci adaptacji.
Obejmuje regiony suche i pó³suche.
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Przyk³ady skutków zwi¹zanych ze zmian¹ œredniej globalnej temperatury
(skutki bêd¹ siê ró¿niæ ze wzglêdu na stopieñ adaptacji, tempo zmiany temperatury i œcie¿kê spo³eczno-ekonomiczn¹)
Ogólna œrednia roczna zmiana temperatury wzglêdem lat 1980–1999 (°C)
Wzrost dostêpnoœci wody w wilgotnych tropikach i wysokich szerokoœciach

WODA

Spadek dostêpnoœci wody i wzrost suszy w œrednich i pó³suchych niskich szerokoœciach
Setki milionów ludzi nara¿onych na wzrost stresu wodnego

EKOSYSTEMY

Do 30% gatunków w zwiêkszaj¹cym
Istotne+ wymieranie
na ca³ym œwiecie
siê ryzyku wyginiêcia
Wiêkszoœæ korali
Rozprzestrzenianie siê
Wzrost blakniêcia korali
wyblak³a
zamierania korali
Biosfera ziemska ma tendencje w kierunku stania siê Ÿród³em wêgla:
~40% z ekosystemów
dotkniêtych
Wzrost zasiêgu zmian gatunków i ryzyka po¿arów
Zmiany w ekosystemach wskutek s³abniêcia Po³udnikowej
Cyrkulacji wymiennej
Z³o¿one, negatywne skutki dla w³aœcicieli ma³ych firm, rolników i rybaków produkuj¹cych
na w³asne potrzeby
Tendencje zmniejszenia produkcji zbo¿a
w niskich szerokoœciach
Tendencje do zwiêkszenia produktywnoœci
niektórych zbó¿ w œrednich i wysokich szerokoœciach

¯YWNOŒÆ

Malej¹ca produktywnoœæ wszystkich
zbó¿ w niskich szerokoœciach
Produktywnoœæ zbó¿ zmniejsza siê
w niektórych regionach

Zwiêkszone zniszczenia przez powodzie i sztormy
Utrata ok. 30% œwiatowych
mokrade³++

WYBRZE¯A

Dodatkowo miliony ludzi mog¹ doœwiadczyæ
ka¿dego roku zalania obszarów przybrze¿nych
Zwiêkszone obci¹¿enia z powodu niedo¿ywienia, biegunki, niewydolnoœci sercowo-oddechowej i chorób
zakaŸnych
Zwiêkszona zachorowalnoœci i umieralnoœæ wskutek fal gor¹ca, powodzi i susz

ZDROWIE

Zmiany w przenoszeniu niektórych nosicieli chorób
Istotne obci¹¿enia s³u¿by zdrowia

+
++

Istotnoœæ jest zdefiniowana tutaj jako wiêcej ni¿ 40%.
Na podstawie œredniego podniesienia poziomu morza rzêdu 4,2 mm/rok od 2000 roku do 2080 roku.

Ocieplenie w latach 2090–2099 w odniesieniu do lat 1980–1999
w warunkach braku dzia³añ ³agodz¹cych
6,4 °C
5,4 °C

Rysunek SPM.7. Przyk³ady skutków powi¹zanych ze zmian¹ œredniej globalnej temperatury (skutki bêd¹ siê ró¿niæ ze wzglêdu na stopieñ adaptacji,
tempo zmiany temperatury i œcie¿kê spo³eczno-ekonomiczn¹).Górny rysunek: ilustruje przyk³ady skutków zmian klimatu (jak równie¿ poziom morza
i koncentracji atmosferycznego CO2 tam gdzie jest to istotne) powi¹zane z ró¿nymi wielkoœciami wzrostu globalnej œredniej temperatury przypowierzchniowej w XXI wieku. Czarne linie integruj¹ skutki; strza³ki z przerywanymi liniami oznaczaj¹ skutki przed³u¿aj¹ce siê ze wzrostem temperatury. Opisy
s¹ umieszczone w taki sposób, ¿e lewa strona tekstu wskazuje przybli¿ony poziom ocieplenia, który jest po³¹czony z pocz¹tkiem wyst¹pienia
okreœlonego skutku. Iloœciowe informacje dotycz¹ce niedostatków wody i wyst¹pienia powodzi przedstawiaj¹ dodatkowe skutki zmian klimatu powi¹zane z warunkami przewidywanymi przez scenariusze SRES A1FI, A2, B1 i B2. Adaptacja do zmiany klimatu nie jest uwzglêdniania w tych szacunkach. Poziomy ufnoœci do wszystkich stwierdzeñ s¹ wysokie. Dolny rysunek: Kropki i s³upki (linie) wskazuj¹ najlepsze oszacowanie i prawdopodobne zasiêgi szacowanego ocieplenia dla szeœciu wskaŸnikowych scenariuszy na lata 2090–2099 w porównaniu do lat 1980–1999 {rys. 3.6}
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Tabela SPM.2. Przyk³ady niektórych przewidywanych skutków regionalnych {3.3.2}

Afryka

• Przewiduje siê, ¿e do roku 2020 od 75 do 250 milionów ludzi bêdzie nara¿onych na stres wodny (brak lub ograniczony dostêp) wynikaj¹cy ze zmiany klimatu.
• Do roku 2020 w niektórych krajach plony upraw nienawadnianych mog¹ siê zmniejszyæ nawet o 50%. Produkcja
rolnicza oraz dostêp do ¿ywnoœci w wielu krajach Afryki ulegn¹ powa¿nemu ograniczeniu. Doprowadzi to do
zmniejszenia bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego i skutkiem tego powszechnego niedo¿ywienia.
• Pod koniec XXI wieku rosn¹cy poziom morza stanie siê zagro¿eniem dla gêsto zaludnionych obszarów wybrze¿a.
Koszty adaptacji mog¹ wynieœæ przynajmniej 5 do 10% PKB.
• Do roku 2080, zgodnie z projekcjami licznych scenariuszy klimatu, powierzchnia obszarów suchych i pó³suchych
w Afryce zwiêkszy siê od 5 do 8% (TS).

Azja

• Do roku 2050 zmniejszy siê wielkoœæ dostêpnych zasobów wód s³odkich w œrodkowej, po³udniowej i po³udniowo-wschodniej Azji, zw³aszcza w dorzeczach wielkich rzek.
• Na wybrze¿ach po³udniowej, wschodniej i po³udniowo-wschodniej Azji, szczególnie na obszarze licznie
zamieszkanych wielkich delt, zwiêkszy siê ryzyko powodzi morskich, a na obszarach niektórych delt równie¿ powodzi rzecznych.
• Przewiduje siê, ¿e zmiana klimatu wzmocni presjê wynikaj¹c¹ z gwa³townej urbanizacji, uprzemys³owienia
i rozwoju gospodarczego na zasoby naturalne i œrodowisko.
• We wschodniej, po³udniowej i po³udniowo-wschodniej Azji w wyniku czêstszych powodzi i susz przewiduje siê
wzrost zachorowalnoœci i œmiertelnoœci z powodu zatruæ pokarmowych.

Australia
i Nowa
Zelandia

• Przewiduje siê, ¿e do roku 2020 nast¹pi znacz¹cy spadek ró¿norodnoœci biologicznej w niektórych szczególnie
bogatych ekosystemach, takich jak Wielka Rafa Koralowa i wilgotne lasy tropikalne Queenslandu.
• Do roku 2030 nasil¹ siê problemy z zapewnieniem bezpieczeñstwa wodnego we wschodniej Australii oraz
w niektórych regionach Nowej Zelandii (czêœæ wschodnia, region Northland).
• Do roku 2030, w zwi¹zku z coraz czêstszymi suszami i po¿arami, zmniejszy siê produkcja rolnicza i leœna na
znacznych obszarach po³udniowej i wschodniej Australii oraz wschodniej czêœci Nowej Zelandii. Tym niemniej,
na pozosta³ych obszarach Nowej Zelandii pocz¹tkowo mo¿na spodziewaæ siê pewnych korzyœci.
• Do roku 2050 postêpuj¹ce zagospodarowywanie wybrze¿y oraz wzrost liczby ludnoœci mo¿e przyczyniæ siê do
spotêgowania ryzyka wynikaj¹cego ze wzrostu poziomu morza, wzrostu czêstoœci i si³y sztormów oraz przybrze¿nych powodzi.

Europa

• Przewiduje siê, ¿e zmiana klimatu przyczyni siê do wzrostu regionalnego zró¿nicowania Europy pod wzglêdem
zasobów naturalnych i kapita³owych. Negatywnymi skutkami bêd¹ ponadto wiêksze ryzyko powodzi gwa³townych,
czêstsze powodzie przybrze¿ne oraz wzmo¿ona erozja brzegów morskich (z powodu czêstszych sztormów i podniesienia poziomu morza).
• Na terenach górskich nale¿y spodziewaæ siê zanikania lodowców, redukcji pokrywy œnie¿nej i ograniczenia turystyki zimowej, jak równie¿ powszechnego wymierania gatunków (w niektórych obszarach do 60% do roku 2080
zgodnie ze scenariuszami wysokoemisyjnymi).
• Dla obszaru po³udniowej Europy, regionu wra¿liwego na zmiennoœæ klimatu, prognozuje siê, ¿e zmiana klimatu
(wysoka temperatura powietrza, susze) spowoduje pogorszenie warunków ¿ycia, a tak¿e ograniczenie dostêpnoœci wody, potencja³u hydroenergetycznego rzek, turystyki letniej oraz produktywnoœci rolniczej.
• Przewidywane fale upa³ów i po¿ary, bêd¹ce efektem zmiany klimatu, zwiêksz¹ ryzyko utraty zdrowia.

Ameryka
Łaciñska

• Do po³owy wieku wzrost temperatury powietrza i zwi¹zany z ni¹ spadek wilgotnoœci gleb mo¿e doprowadziæ we
wschodniej Amazonii do stopniowego zast¹pienia lasów tropikalnych przez sawannê. Nast¹pi rozprzestrzenianie
siê roœlinnoœci sucholubnej.
• Przewidywane wymieranie gatunków przyczyni siê do znacznego spadku bioró¿norodnoœci w wielu obszarach
tropikalnej czêœci Ameryki Łaciñskiej.
• Plonowanie niektórych wa¿nych upraw, podobnie jak produkcja ¿ywego inwentarza, zmniejszy siê, wp³ywaj¹c
negatywnie na bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe. W strefie umiarkowanej przewiduje siê wzrost plonów soi. Generalnie liczba ludzi zagro¿onych g³odem zwiêkszy siê (TS; œrednia pewnoœæ).
• Zmiany w rozk³adzie opadów atmosferycznych oraz zanik lodowców spowoduje znacz¹cy spadek zasobów wody
pitnej i zasobów wody wykorzystywanej w rolnictwie i produkcji energii.

Ameryka
Pó³nocna

• Przewiduje siê, ¿e ocieplenie w górach zachodnich spowoduje zanik pokrywy œnie¿nej, wiêcej zimowych powodzi
i zredukowanie letnich odp³ywów, ograniczaj¹c dostêp do posiadanych zasobów wodnych.
• W pocz¹tkowych dekadach wieku, przewiduje siê, ¿e umiarkowana zmiana klimatu spowoduje wzrost ³¹cznych
plonów upraw zasilanych opadowo o 5 do 20%, jednak ze znaczn¹ zmiennoœci¹ wœród regionów. Zasadnicze wyzwania przewidywane s¹ dla roœlin, które s¹ blisko górnej granicy zasiêgu albo takich, które zale¿¹ od wysokiego
wykorzystania zasobów wodnych.
• Przewiduje siê, ¿e miasta, w których aktualnie wystêpuj¹ fale ciep³a z up³ywem wieku stan¹ wobec ich zwiêkszonej
liczby, intensywnoœci i czasu trwania, z mo¿liwoœci¹ niekorzystnego wp³ywu na zdrowie.
• Spo³ecznoœci i siedliska na wybrze¿u bêd¹ coraz bardziej nara¿one na wp³ywy zmian klimatu oddzia³uj¹ce razem
z rozwojem i zanieczyszczeniem.

cd tabeli...
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cd tabeli SPM.2.

Obszary
polarne

• G³ówne przewidywane efekty biofizyczne dotycz¹ redukcji gruboœci i zasiêgu lodowców, l¹dolodów i lodu morskiego oraz zmiany w naturalnych ekosystemach, ze szkodliwymi skutkami dla wielu organizmów, wliczaj¹c ptaki wêdrowne, ssaki i drapie¿niki z wy¿szych poziomów ³añcucha troficznego.
• Dla spo³ecznoœci w Arktyce wp³ywy, zw³aszcza te wynikaj¹ce ze zmian warunków œniegowych i lodowych, bêd¹
niejednoznaczne.
• Szkodliwe wp³ywy bêd¹ obejmowaæ tamtejsz¹ infrastrukturê i tradycyjny autochtoniczny styl ¿ycia.
• W obu regionach polarnych, specyficzne ekosystemy i siedliska naturalne bêd¹ nara¿one ze wzglêdu na obni¿one
bariery klimatyczne na inwazjê obcych gatunków.

Ma³e wyspy

• Przypuszcza siê, ¿e podniesienie siê poziomu morza zaostrzy podtopienia, wezbrania sztormowe, erozjê i inne
niebezpieczeñstwa, zagra¿aj¹c w ten sposób infrastrukturze, osadom i wyposa¿eniu, które zapewnia Ÿród³o
utrzymania wspólnot wyspiarskich.
• Oczekuje siê, ¿e pogorszenie siê warunków na wybrze¿u, np. erozja pla¿y i blakniêcie korali, wp³ynie na lokalne
zasoby.
• Do po³owy wieku, zmiana klimatu przypuszczalnie zredukuje zasoby wodne na wielu mniejszych wyspach, na
przyk³ad na Karaibach i Pacyfiku, do momentu kiedy stan¹ siê niewystarczaj¹ce do pokrycia zapotrzebowania
podczas okresów z niskimi opadami.
• Z wy¿szymi temperaturami spodziewane jest, ¿e pojawi siê wzrost inwazji obcych (nierodzimych) gatunków,
szczególnie na wyspach w œrednich i wysokich szerokoœciach geograficznych.

Uwagi:
Jeœli nie podano inaczej, wszystkie informacje pochodz¹ z tekstu WG II SPM i, odnosz¹c siê do ró¿nych sektorów (rolnictwo, ekosystemy,
woda, wybrze¿a, zdrowie, przemys³ i osadnictwo), s¹ twierdzeniami o bardzo wysokiej lub wysokiej pewnoœci. Streszczenie dla decydentów WG II odsy³a do Ÿród³a twierdzeñ, granic czasowych i temperatur. Wielkoœæ i umiejscowienie w czasie skutków, które ostatecznie wyst¹pi¹ jest uzale¿niona od skali zmiany klimatu, scenariuszy emisyjnych, dróg rozwoju gospodarczego i mo¿liwoœci adaptacji.

Antropogeniczne ocieplenie oraz podnoszenie siê poziomu morza bêdzie nastêpowa³o przez stulecia z powodu skal czasowych zwi¹zanych z procesami klimatycznymi i wystêpuj¹cymi sprzê¿eniami zwrotnymi,
nawet je¿eli koncentracje gazów cieplarnianych zostan¹ ustabilizowane {3.2.3}.

Szacunkowe d³ugoterminowe (wielowiekowe) ocieplenie odpowiadaj¹ce szeœciu opracowanym przez WG III (AR4) kategoriom stabilizacyjnym s¹ przedstawione na rysunku SPM.8.
Przewiduje siê, ¿e kurczenie siê l¹dolodu Grenlandii bêdzie
mia³o wp³yw na wzrost poziomu morza po roku 2100. Utrata masy
lodu wed³ug obecnych modeli bêdzie gwa³towniejsza z powodu
wzrostu temperatury ni¿ jej akumulacja zwi¹zana ze wzrostem
opadów. W konsekwencji bêdzie to prowadzi³o do ujemnego bilansu masy (wypadkowa utrata lodu) w warunkach globalnego
ocieplenia (w stosunku do wartoœci przedprzemys³owych) powy¿ej 1,9 do 4,6°C. Jeœli taki ujemny bilans masy utrzymywa³by siê

przez tysi¹clecia, doprowadzi³oby to do prawie ca³kowitej eliminacji
l¹dolodu grenlandzkiego i spowodowa³o podniesienie poziomu
morza o oko³o 7 m. Odpowiadaj¹ce temu przysz³e zmiany temperatury na Grenlandii (od 1,9 do 4,6°C) s¹ porównywalne do oszacowanych dla ostatniego okresu interglacjalnego oko³o 125 000 lat
temu, gdzie badania paleoklimatyczne sugeruj¹ ograniczenie zasiêgu lodów polarnych oraz podniesienie poziomu morza od 4 do
6 m {3.2.3}.
Aktualne badania z wykorzystaniem globalnych modeli przewiduj¹, ¿e l¹dolód antarktyczny pozostanie zbyt zimny, aby ulegaæ powszechnemu topnieniu i bêdzie akumulowa³ masê ze wzrostu opadów
œniegu. Jednak¿e, wypadkowa utrata masy lodu mo¿e wyst¹piæ, jeœli
dynamiczny sp³yw lodu zdominuje bilans masy {3.2.3}.
Antropogeniczne ocieplenie mo¿e doprowadziæ do
skutków, które s¹ nag³e albo nieodwracalne, zale¿nie
od skali i wielkoœci zmiany klimatu {3.4}.

Szacunkowe wielowiekowe ocieplenie w stosunku do lat 1980–1999 dla kategorii stabilizacyjnych
zdefiniowanych przez AR4
8,6 °C
6,8 °C

Zmiana œredniej globalnej temperatury w stosunku do lat 1980–1999 (oC)
Rysunek SPM.8. Szacunkowe d³ugoterminowe (wielowiekowe) ocieplenie odpowiada szeœciu opracowanym przez WG III (AR4) kategoriom stabilizacyjnym (tab. SPM.6). Skala temperatury zosta³a przesuniêta o 0,5°C w stosunku do tabeli SPM.6, aby uwzglêdniæ przybli¿one ocieplenie od czasów
przedprzemys³owych do lat 1980–1999. Dla wiêkszoœci poziomów stabilizacyjnych œrednia globalna temperatura osi¹ga poziom równowagi przez kilka
stuleci. Dla scenariuszy emisji gazów cieplarnianych prowadz¹cych do stabilizacji na poziomach porównywalnych ze scenariuszami SRES B1 i A1B
w roku 2100 (600 i 850 ppm CO2 ekw.; kategoria IV i V), oszacowane modele przewiduj¹ oko³o 65 do 70% szacunkowego wzrostu globalnej temperatury
równowagi, zak³adaj¹c ¿e wra¿liwoœæ klimatu na poziomie 3°C, zostanie osi¹gniêta w momencie stabilizacji. W przypadku scenariuszy dotycz¹cych
znacznie ni¿szych scenariuszy stabilizacyjnych (kategoria I i II, rys. SPM.11) temperatura równowagi mo¿e zostaæ osi¹gniêta wczeœniej {rys. 3.4}.
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Tabela SPM.3. Przyk³ady mo¿liwych skutków zmian klimatu spowodowanych zmianami wystêpowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i wydarzeñ klimatycznych, na podstawie projekcji do po³owy XXI wieku. Nie bierze siê pod uwagê ¿adnych zmian, ani rozwoju
zdolnoœci adaptacyjnej. Oszacowane prawdopodobieñstwo w kolumnie drugiej odnosi siê do zjawisk wyszczególnionych w pierwszej
kolumnie {tab. 3.2}
Zjawiskoa i kierunek Prawdopodobieñstwo Przyk³ady g³ównych przewidywanych wp³ywów na sektory
trendu
przysz³ych trendów na
Rolnictwo, leœnictwo Zasoby wodne
Zdrowie ludzkie
podstawie projekcji
i ekosystemy
dla XXI wieku ze
scenariuszy SRES

Przemys³, osadnictwo
i ludnoœæ

Praktycznie pewnyb
W wiêkszoœci
obszarów
l¹dowych,
cieplejsze i rzadziej
wystêpuj¹ce
ch³odne dni i noce,
cieplejsze i czêœciej
wystêpuj¹ce
gor¹ce dni i noce

wzrost plonów
w ch³odniejszych
œrodowiskach;
zmniejszenie plonów
w œrodowiskach
cieplejszych;
czêstsze plagi
owadów

wp³yw na zasoby
wodne zale¿ne od
topnienia œniegu;
wp³yw na
zaopatrzenie
w wodê

zmniejszenie
œmiertelnoœci ludzi
wskutek
zmniejszenia
nara¿enia na ch³ód

zredukowanie zapotrzebowania
na energiê do ogrzewania;
wzrost zapotrzebowania na
ch³odzenie; obni¿ona jakoœæ
powietrza w miastach;
zmniejszenie zak³óceñ
w transporcie spowodowanych
œniegiem, lodem; wp³yw na
turystykê zimow¹

Bardzo
Fale upa³ów.
prawdopodobne
Wzrost
czêstotliwoœci
na wiêkszoœci
obszarów l¹dowych

zmniejszenie plonów
w cieplejszych
regionach z powodu
stresu gor¹ca, wzrost
niebezpieczeñstwa
po¿arów

wzrost
zapotrzebowania
na wodê, problemy
z jakoœci¹ wody,
np. zakwity glonów

zwiêkszone ryzyko
umieralnoœci
zwi¹zane z
gor¹cem, zw³aszcza
u osób starszych,
przewlekle chorych,
bardzo m³odych
i samotnych

obni¿enie jakoœci ¿ycia osób
w ciep³ych obszarach bez
odpowiedniego budownictwa;
skutki dotkn¹ osoby starsze,
bardzo m³ode i biedne

Silne opady.
Wzrost
czêstotliwoœci
na wiêkszoœci
obszarów

Bardzo
prawdopodobne

zniszczenie upraw;
erozja gleby, brak
mo¿liwoœci uprawy
z powodu nas¹czenia
gleb wod¹

negatywny wp³yw
na jakoœæ wód
gruntowych
i powierzchniowych;
ska¿enia zasobów
wodnych; niedobory
wód mog¹ siê
chwilowo zmniejszyæ

zwiêkszone ryzyko
œmierci, obra¿eñ
i zaka¿eñ, chorób
uk³adu
oddechowego
i skóry

zak³ócenia w osadnictwie,
handlu, transporcie
i spo³eczeñstwie z powodu
powodzi; wp³yw na
infrastrukturê miejsk¹
i wiejsk¹; utrata w³asnoœci

Rejony dotkniête
przez czêstsze
susze

Prawdopodobne

degradacja ziemi,
ni¿sze plony,
zniszczenia upraw;
zwiêkszona
œmiertelnoœæ trzody;
wiêksze
niebezpieczeñstwo
po¿arów

bardziej
rozpowszechniony
stres wodny

zwiêkszone ryzyko
przerw w dostawie
wody i jedzenia,
wiêksze ryzyko
niedo¿ywienia,
zwiêkszone ryzyko
chorób
przenoszonych
przez wodê
i ¿ywnoœæ

przerwy w dostawach wody
dla osadnictwa, przemys³u
i ludnoœci, ni¿sza potencjalna
produkcja energii wodnej;
mo¿liwoœæ migracji ludnoœci

Wzrost aktywnoœci
intensywnych
cyklonów
tropikalnych

Prawdopodobne

zniszczenia upraw;
wyrywanie drzew
z korzeniami,
zniszczenia rafy
koralowej

przerwy w zasilaniu
powoduj¹ce
zak³ócenia
w dostarczaniu wody

zwiêkszone ryzyko
œmierci, urazów,
chorób
przenoszonych
przez wodê i
¿ywnoœæ; zaburzenia
i stres pourazowy

zak³ócenia spowodowane
powodzi¹ i silnymi wiatrami;
ograniczanie prywatnych
ubezpieczeñ na zagro¿onym
terenie, mo¿liwoœæ migracji
ludnoœci, utrata w³asnoœci

zasolenie systemów
nawadniaj¹cych, ujœæ
oraz systemów wody
s³odkiej

zmniejszenie
dostêpnoœci do wody
s³odkiej wskutek
intruzji s³onej wody

zwiêkszone ryzyko
œmierci i obra¿eñ
odniesionych
podczas powodzi

koszty ochrony wybrze¿a
w porównaniu do kosztów
zmiany miejsca zamieszkania,
mo¿liwoœæ przemieszczania
ludnoœci i infrastruktury; patrz
cyklony tropikalne powy¿ej

Zwiêkszona liczba Prawdopodobned
przypadków
wysokiego poziomu
morza (wy³¹czaj¹c
tsunami)c

Uwagi:
a) Dalsze szczegó³y dotycz¹ce definicji patrz WG I tabela 3.7.
b) Ocieplanie najbardziej ekstremalnych dni i nocy ka¿dego roku.
c) Ekstremalnie wysoki poziom morza zale¿y od œredniego poziomu morza i od regionalnych systemów pogody. Definiowany jest jako
najwy¿szy z 1% cogodzinnych wartoœci obserwowanego poziomu morza na stacji dla danego okresu odniesienia.
d) We wszystkich scenariuszach, przewidywany œredni globalny poziom morza w roku 2100 jest wy¿szy ni¿ w okresie odniesienia. Efekty zmian
w regionalnych systemach pogodowych na ekstremalny poziom morza nie zosta³y oszacowane.
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Czêœciowa utrata l¹dolodów na terenach polarnych i/lub termiczna rozszerzalnoœæ wody oceanicznej w d³ugich skalach czasowych mo¿e poci¹gaæ za sob¹ podniesienie poziomu morza rzêdu
metrów, zasadnicze zmiany linii brzegowej i podtopienia niskopo³o¿onych obszarów z najsilniejszym efektem na obszarach delt i niewielkich wysp. Obecne modele przewiduj¹, ¿e tego typu zmiany
bêd¹ wystêpowaæ w bardzo d³ugiej skali czasowej (tysi¹cletniej),
jeœli wzrost globalnej temperatury od 1,9°C do 4,6°C (w stosunku
do okresu przedprzemys³owego) zostanie podtrzymany. Sytuacja
nag³ego podniesienia poziomu morza w skali wieku nie mo¿e zostaæ
wykluczona {3.4}.
Zmiana klimatu prawdopodobnie prowadzi do pewnych nieodwracalnych skutków. Istnieje œrednia pewnoœæ, ¿e oko³o 20 do 30%
znanych dotychczas gatunków jest prawdopodobnie zagro¿onych
wzrastaj¹cym ryzykiem wyginiêcia, jeœli wzrost œredniego globalnego
ocieplenia przekroczy od 1,5 do 2,5°C (w stosunku do lat 1980–
1999). Projekcje modelowe sugeruj¹ znacz¹ce wymieranie (40–70%
zbadanych gatunków) w skali globalnej, jeœli wzrost œredniej globalnej temperatury przekroczy oko³o 3,5°C {3.4}.
Na podstawie aktualnych symulacji modelowych jest bardzo prawdopodobne, ¿e Po³udnikowa Cyrkulacja Wymienna (MOC) w Oceanie Atlantyckim bêdzie s³ab³a w XXI wieku mimo to przewiduje siê, ¿e
temperatury w regionie bêd¹ wrastaæ. Jest bardzo nieprawdopodobne, ¿e MOC doœwiadczy nag³ej zmiany w XXI wieku. D³ugoterminowe
zmiany MOC nie mog¹ byæ wiarygodnie oszacowane. Wp³ywy wielkoskalowych i trwa³ych zmian MOC prawdopodobnie obejm¹ zmiany w: produktywnoœci ekosystemu morskiego, ³owiskach, wychwycie
CO2 przez ocean, oceanicznej koncentracji tlenu i wegetacji l¹dowej.
Zmiany l¹dowego i oceanicznego wychwytu CO2 mog¹ wywieraæ
wp³yw na system klimatyczny {3.4}.

Jednak dodatkowe dzia³ania na rzecz adaptacji bêd¹ konieczne do
podjêcia w celu zmniejszenia niekorzystnych konsekwencji prognozowanych zmian klimatu i ich zmiennoœci, niezale¿nie od skali podjêtych dzia³añ zapobiegawczych, w ci¹gu najbli¿szych dwóch do trzech
dziesiêcioleci. Ponadto wra¿liwoœæ na zmiany klimatu mo¿e zostaæ
pog³êbiona przez inne czynniki. Wynikaj¹ one m.in. z obecnie wystêpuj¹cych niebezpiecznych zjawisk klimatycznych, ubóstwa, nierównomiernego dostêpu do zasobów, braku bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, trendów wystêpuj¹cych w gospodarczej globalizacji,
konfliktów oraz rozmiarów epidemii, np. HIV/AIDS {4.2}.
Pewne planowane dzia³ania adaptacyjne ju¿ s¹ podejmowane
w ograniczonym zakresie. Adaptacja mo¿e zmniejszyæ wra¿liwoœæ,
szczególnie je¿eli jest rozwa¿ana w szerszym kontekœcie dzia³añ sektorowych (tab. SPM.4). Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
istniej¹ realne opcje adaptacyjne, które mog¹ byæ wdro¿one w pewnych sektorach po niskich kosztach i/lub przy wysokim stosunku
korzyœci do kosztów. Jednak kompletnych szacunków kosztów
i korzyœci wynikaj¹cych z adaptacji na poziomie globalnym jest niewiele {4.2, tab. 4.1}.

4. Opcje adaptacyjne i ³agodz¹ce14

Zarówno analizy typu „dó³-góra”, jak i „góra-dó³”
wskazuj¹, ¿e istnieje du¿a zgodnoœæ oraz wiele dowodów odnoœnie znacz¹cego potencja³u ekonomicznego do zapobiegania globalnej emisji gazów cieplarnianych w nadchodz¹cych dziesiêcioleciach, które
mog³yby zrównowa¿yæ prognozowany wzrost globalnej emisji lub doprowadziæ do redukcji emisji poni¿ej
obecnego poziomu (rys. SPM.9, SPM.10)15. I chocia¿
analizy typu „góra-dó³” oraz „dó³-góra” s¹ ze sob¹
zgodne na poziomie globalnym, to na poziomie sektorowym wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice {4.3}.

Dostêpny jest szeroki pakiet opcji adaptacyjnych, jednak w celu zmniejszenia wra¿liwoœci na zmiany klimatu niezbêdne bêd¹ obszerniejsze dzia³ania adaptacyjne ni¿ te podejmowane obecnie. Istnieje wiele barier,
ograniczeñ i kosztów do tej pory nie w pe³ni rozpoznanych {4.2}.

W historii spo³eczeñstw na ca³ym œwiecie znajdziemy wzmianki
o adaptacji do warunków pogodowych i zjawisk klimatycznych.
14

15

Zdolnoœci adaptacyjne s¹ blisko powi¹zane z rozwojem
spo³ecznym i gospodarczym, lecz nie s¹ one równomiernie roz³o¿one pomiêdzy i w ramach spo³eczeñstw {4.2}.

Liczne bariery ograniczaj¹ zarówno wdra¿anie jak i efektywnoœæ dzia³añ na rzecz adaptacji. Zdolnoœæ do adaptacji jest cech¹
dynamiczn¹, kszta³towan¹ przez mo¿liwoœci produkcyjne spo³eczeñstwa, które obejmuj¹ naturalne i wypracowane przez cz³owieka zasoby kapita³owe, powi¹zania spo³eczne i systemy w³asnoœci,
zasoby ludzkie oraz instytucje, systemy zarz¹dzania, dochód narodowy, zdrowie i technologie. Nawet spo³eczeñstwa o znacznych
zdolnoœciach adaptacyjnych pozostaj¹ wra¿liwe na zmiany klimatu,
jego zmiennoœæ i zjawiska ekstremalne {4.2}.

Rozdzia³ ten zajmuje siê osobno adaptacj¹ i ³agodzeniem zmian klimatu, jednak obydwa te kierunki mog¹ siê uzupe³niaæ. Tematyka ta zosta³a
opisana w zagadnieniu 5.
Koncepcja „potencja³u ³agodz¹cego” zosta³a opracowana w celu oszacowania skali redukcji gazów cieplarnianych, która mog³aby byæ dokonana
w odniesieniu do emisji bazowej dla danego poziomu ceny wêgla (okreœlonej jako koszt na jednostkê unikniêtej lub zredukowanej emisji
wyra¿onej w ekwiwalencie dwutlenku wêgla ). Potencja³ zapobiegawczy jest dalej zró¿nicowany w warunkach „rynkowego potencja³u zapobiegawczego” i „gospodarczego potencja³u zapobiegawczego”.
Rynkowy potencja³ ³agodz¹cy jest to potencja³ oparty na kosztach prywatnych oraz prywatnych stopach dyskontowych (odzwierciedlaj¹cych
perspektywê prywatnych konsumentów i przedsiêbiorstw), który móg³by mieæ miejsce w prognozowanych warunkach rynkowych, obejmuj¹cych
polityki i dzia³ania obecnie wdra¿ane, przy uwzglêdnieniu barier ograniczaj¹cych rzeczywist¹ konsumpcjê.
Ekonomiczny potencja³ ³agodz¹cy jest to potencja³, który bierze pod uwagê spo³eczne koszty i korzyœci oraz spo³eczne stopy dyskontowe
(odzwierciedlaj¹ce perspektywê spo³eczeñstwa; spo³eczne stopy dyskontowe s¹ ni¿sze od tych stosowanych przez prywatnych inwestorów) oraz
zak³ada, ¿e efektywnoœæ rynkowa zosta³a udoskonalona przez politykê i dzia³ania, a bariery usuniête.
Potencja³ ³agodz¹cy szacuje siê przy u¿yciu ró¿nych typów podejœæ. Analizy typu „dó³–góra” opieraj¹ siê na ocenie opcji zapobiegawczych
i k³ad¹ nacisk na konkretne technologie i regulacje. S¹ to zazwyczaj analizy sektorowe zak³adaj¹ce brak zmian makroekonomicznych.
Analizy typu „góra-dó³” oceniaj¹ szeroki gospodarczy potencja³ opcji zapobiegawczych. Stosuj¹ one spójn¹ globaln¹ strukturê oraz zagregowane informacje i uwzglêdniaj¹ sprzê¿enia makroekonomiczne i rynkowe w zakresie opcji zapobiegawczych.

14

Streszczenie dla decydentów

Tabela SPM.4. Wybrane przyk³ady planowanych dzia³añ na rzecz adaptacji {tab. 4.1}
Sektor

Opcja/strategia adaptacyjna

Struktura odnoœnej polityki

G³ówne bariery i mo¿liwoœci
zwi¹zane z wdro¿eniem
(czcionka prosta = bariery,
czcionka ukoœna = mo¿liwoœci)

Woda

Upowszechnianie odzysku wody
deszczowej; techniki magazynowania
i ochrony wody, ponowne u¿ycie
wody; odsalanie; efektywnoœæ zu¿ycia
wody oraz nawadniania

krajowe polityki wodne oraz zintegrowana gospodarka zasobami
wodnymi; zarz¹dzanie ryzykiem
zwi¹zanym z wod¹

finansowe, zasoby ludzkie i bariery
fizyczne; zintegrowana gospodarka
zasobami wodnymi; powi¹zanie
z innymi sektorami

Rolnictwo

Dostosowanie dat siewu i zró¿nicowanie upraw; relokacja upraw; poprawa gospodarki gruntami, np. kontrola
erozji i ochrona gleb przez sadzenie
drzew

polityki badawczo-rozwojowe; reforma instytucjonalna; dzier¿awy gruntu
i reforma rolna; szkolenia; budowa
potencja³u; ubezpieczenie upraw;
bodŸce finansowe np. subsydia
i kredyty podatkowe

bariery technologiczne i finansowe;
dostêp do nowych odmian roœlin;
rynek; d³u¿szy sezon wegetacyjny
w wy¿szych szerokoœciach geograficznych; dochody z „nowych”
produktów

Infrastruktura/osiedla
(³¹cznie ze stref¹
brzegow¹)

Przesiedlanie; falochrony i bariery
przeciwsztormowe; odbudowa wydm;
pozyskiwanie gruntów i tworzenie na
nich obszarów podmok³ych/bagien
jako buforów dla podnosz¹cego siê
poziomu morza i powodzi; ochrona
istniej¹cych naturalnych barier

zintegrowane standardy i regulacje
w zakresie zmian klimatu; polityki
dotycz¹ce u¿ytkowania gruntów;
przepisy budowlane; ubezpieczenia

bariery finansowe i technologiczne;
dostêpnoœæ przestrzeni potrzebnej do
przesiedleñ; zintegrowanie polityki
z zarz¹dzaniem; zwi¹zki z celami
zrównowa¿onego rozwoju

Ludzkie zdrowie

Plany dzia³añ zwi¹zane z wp³ywem
upa³ów na zdrowie; medyczne s³u¿by
ratownicze; poprawa nadzoru i kontroli
nad chorobami wra¿liwymi na warunki
klimatyczne; czysta woda i poprawa
higieny

polityki zwi¹zane z publicznym
zdrowiem uwzglêdniaj¹ce ryzyko
klimatyczne; wzmocnienie us³ug
zdrowotnych; wspó³praca regionalna
i miêdzynarodowa

ograniczenia w ludzkiej tolerancji
(grupy wra¿liwe); ograniczenia
w wiedzy; zdolnoœci finansowe;
usprawnienie us³ug zdrowotnych;
poprawa jakoœci ¿ycia

Turystyka

Dywersyfikacja atrakcji turystycznych
i dochodów; przeniesienie tras narciarskich w wy¿sze partie gór i na
lodowce; sztuczne naœnie¿anie
stoków

zintegrowane planowanie (np. zdolnoœci przystosowawcze , powi¹zania
z innymi sektorami); bodŸce finansowe, np. subsydia i kredyty podatkowe

reklamowanie i wprowadzanie na
rynek nowych atrakcji; wyzwania
finansowe i logistyczne; potencjalny
niekorzystny wp³yw na inne sektory
(np. sztuczne naœnie¿anie mo¿e
zwiêkszyæ wykorzystanie energii);
dochody z „nowych” atrakcji; zaanga¿owanie szerszej grupy partnerów

Transport

Zmiany kierunków/relokacja; przystosowanie standardów projektowych
i planowania dróg, kolei i pozosta³ej
infrastruktury do ocieplenia i odwodnienia

zintegrowanie problematyki zmian
klimatu z krajow¹ polityk¹ transportow¹; inwestowanie w badania
i rozwój ukierunkowane na specyficzne sytuacje, np. w obszarach
wiecznej zmarzliny

bariery finansowe i technologiczne;
dostêpnoœæ mniej wra¿liwych szlaków; doskonalenie technologii oraz
integracja z innymi sektorami (np.
energetyk¹)

Energia

Wzmocnienie przesy³u napowietrznego oraz infrastruktury dystrybucyjnej;
podziemne okablowanie zak³adów;
efektywnoœæ energetyczna; wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii;
zmniejszenie uzale¿nienia od jednego
Ÿród³a energii

krajowe polityki energetyczne, regulacje, bodŸce fiskalne i finansowe
maj¹ce na celu zachêtê do stosowania alternatywnych Ÿróde³ energii;
w³¹czanie problematyki zmian klimatu do standardów projektowych

dostêp do realnych alternatyw; bariery finansowe i technologiczne; przyjêcie nowych technologii; stymulacja
nowych technologii; wykorzystanie
lokalnych zasobów

Uwaga:
Inne przyk³ady z wielu sektorów obejmowa³yby systemy wczesnego ostrzegania.

¯adna z konkretnych technologii nie jest w stanie zapewniæ pe³nego potencja³u zapobiegawczego w jakimkolwiek sektorze. Ekonomiczny potencja³ zapobiegawczy, który jest ogólnie wiêkszy ni¿
rynkowy, mo¿e byæ osi¹gniêty kiedy wejd¹ w ¿ycie odpowiednie
polityki, a bariery zostan¹ usuniête (tab. SPM.5); {4.3}.
Analizy typu „dó³-góra” sugeruj¹, ¿e opcje zapobiegawcze o ujemnym koszcie netto maj¹ potencja³ do redukcji emisji
16

o oko³o 6 Gt CO2 ekw. rocznie w 2030 roku. Realizacja tego
zadania wymaga poradzenia sobie z barierami implementacyjnymi {4.3}.
Decyzje dotycz¹ce inwestycji w przysz³¹ infrastrukturê energetyczn¹, której spodziewany ca³kowity koszt mo¿e przekroczyæ
20 trylionów16 USD w latach 2005–2030, bêd¹ mia³y d³ugoterminowy wp³yw na emisjê gazów cieplarnianych z powodu d³ugiej

20 trylionów = 20 000 miliardów = 20x1012.
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Porównanie globalnego ekonomicznego potencja³u na rzecz zapobiegania emisji
z prognozowanym wzrostem emisji w 2030 roku
b) typ „góra–dó³”

a) typ „dó³–góra
USD/t CO2 ekw.
Gt CO2 ekw.

USD/t CO2 ekw.

c) wzrost emisji gazów cieplarnianych
powy¿ej poziomu w roku 2000

prognozowany wzrost emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. w odniesieniu do 2000 r.

Gt CO2 ekw.

oszacowany potencjał łagodzący w 2030 r.

oszacowany potencjał łagodzący w 2030 r.

Gt CO2 ekw.

niskie wartoœci
zakresu

wysokie wartoœci
zakresu

niskie wartoœci
zakresu

wysokie wartoœci
zakresu

Rysunek SPM.9. Globalny ekonomiczny potencja³ w 2030 roku oszacowany wed³ug analizy typu „dó³–góra” (wykres a) oraz typu „góra–dó³” (wykres
b) w porównaniu z prognozowanym wzrostem emisji wed³ug scenariuszy SRES w odniesieniu do emisji w roku 2000 w wielkoœci 40,8 Gt CO2 ekw.
(wykres c). Uwaga: Emisja gazów cieplarnianych w 2000 roku nie obejmuje emisji z rozk³adu nadziemnej biomasy pozostaj¹cej po wyrêbie
i wylesianiu, jak równie¿ z odwadniania gleb torfowych w celu zapewnienia spójnoœci z wynikami scenariuszy SRES {rys. 4.1}

Ekonomiczny potencja³ ³agodz¹cy wed³ug sektorów w 2030 roku oszacowany metod¹ „dó³–góra”
Gt CO2 ekw./rok

kraje spoza
OECD/kraje EIT
kraje EIT
kraje OECD
œwiat razem
USD/t CO2 ekw.

zaopatrzenie
w energiê

transport

2,4–4,7

1,6–2,5

budynki

przemys³

rolnictwo

leœnictwo

odpady

ca³kowity potencja³ sektorowy <100 USD/t CO2 ekw. w Gt CO2 ekw./rok:
5,3–6,7

2,5–5,5

2,3–6,4

1,3–4,2

0,4–1,0

Rysunek SPM.10. Oszacowany ekonomiczny potencja³ ³agodz¹cy wed³ug sektorów i regionów z zastosowaniem technologii i praktyk dostêpnych
w 2030 roku. Potencja³ nie obejmuje opcji pozatechnicznych, np. zmiany w stylu ¿ycia { rys. 4.2}
Uwagi:
a) Oszacowane zakresy globalnego ekonomicznego potencja³u w ka¿dym z sektorów widoczne s¹ jako pionowe linie. Zakresy okreœlono
w oparciu o koñcowych u¿ytkowników, co oznacza, ¿e emisja pochodz¹ca z wykorzystania energii zosta³a obliczona w sektorach bêd¹cych
koñcowym odbiorc¹ a nie w sektorze produkcji energii.
b) Oszacowany potencja³ jest ograniczony dostêpnoœci¹ badañ, szczególnie tych dotycz¹cych wysokich cen wêgla.
c) Do poszczególnych sektorów zastosowano ró¿ne poziomy odniesienia. Do przemys³u zastosowano scenariusz B2 z grupy SRES, do celów
zaopatrzenia w energiê i do transportu zastosowano scenariusz World Energy Outlook (WEO) z 2004 roku; do sektora komunalno-bytowego
(budynki) wyznaczono poziom odniesienia miêdzy scenariuszami B2 i A1B z grupy SRES; do skonstruowania poziomu odniesienia dla sektora
odpadów wykorzystano za³o¿enia scenariusza A1B z grupy SRES; w przypadku rolnictwa i leœnictwa zastosowano poziomy odniesienia oparte
g³ównie na tych samych za³o¿eniach co scenariusz B2.
d) Pokazano ca³kowit¹ wartoœæ dla ca³ego transportu, poniewa¿ w³¹czono tu miêdzynarodowe lotnictwo.
e) Kategorie wy³¹czone to: emisja innych gazów ni¿ CO2 w sektorze komunalno-bytowym i transporcie, czêœæ opcji zwi¹zanych z materia³och³onnoœci¹, produkcja ciep³a i kogeneracja w produkcji energii, ciê¿kie pojazdy, przewozy morskie oraz transport pasa¿erski o du¿ym nape³nieniu,
wiêkszoœæ opcji wysokokosztowych w sektorze komunalno-bytowym, oczyszczaniu œcieków, redukcji emisji z kopalñ wêgla i ruroci¹gów, oraz
gazów fluorowanych w produkcji energii i transporcie. Niedoszacowanie ca³kowitego potencja³u ekonomicznego z tych emisji wynosi 10–15%.
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Efektywniejsze urz¹dzenia elektryczne; odzysk ciep³a i energii; ponowne
wykorzystanie materia³ów i ich zastêpowanie; kontrola emisji gazów innych
ni¿ CO2; szeroki pakiet technologii procesowych; zaawansowana efektywnoœæ energetyczna; CCS dla produkcji cementu, amoniaku i ¿elaza; elektrody
bierne w produkcji aluminium

Ulepszona gospodarka gruntami uprawnymi i pastwiskami w celu zwiêkszenia
magazynowania wêgla w glebie; odnowa eksploatowanych torfowisk oraz zdegradowanych gleb; ulepszenie technik uprawy ry¿u oraz hodowli zwierz¹t i gospodarki
ich odchodami w celu redukcji emisji CH4; poprawa technik nawo¿enia azotem
w celu redukcji emisji NO2; zastêpowanie paliw kopalnych roœlinami energetycznymi; poprawa efektywnoœci energetycznej; poprawa plonowania roœlin
Zalesianie; ponowne zalesianie; gospodarka leœna; zmniejszanie wylesiania;
gospodarka produktami drzewnymi; wykorzystanie produktów leœnych
w formie bioenergii w celu zastêpowania paliw kopalnych; doskonalenie
gatunków drzew w celu zwiêkszenia produktywnoœci biomasy i wi¹zania
wêgla; doskonalenie technik zdalnej obserwacji do analizy potencja³u wêgla
z pokrywy roœlinnej/gleb oraz sporz¹dzania map u¿ytkowania gruntów
Odzyskiwanie CH4 z wysypisk odpadów; spalanie odpadów z odzyskiem
energii; kompostowanie odpadów organicznych; kontrolowane oczyszczanie
œcieków; ponowne wykorzystanie i minimalizacja odpadów; stosowanie
biopokryw i biofiltrów w celu optymalnego utlenienia CH4

Przemys³

Rolnictwo

Odpady

Leœnictwo/lasy

Efektywne sztuczne i dzienne oœwietlenie; efektywniejsze urz¹dzenia
elektryczne, grzewcze i klimatyzacyjne; ulepszone kuchnie, poprawa izolacji;
bierne i aktywne projekty wykorzystywania energii s³onecznej na potrzeby
grzewcze i klimatyzacyjne; alternatywne p³yny ch³odz¹ce, odzysk i ponowne
u¿ycie gazów fluorowanych; zintegrowane projektowanie budynków komercyjnych anga¿uj¹c takie technologie jak inteligentne liczniki kontrolne, dostarczaj¹ce informacji zwrotnej; integrowanie ogniw fotowoltaicznych
w budynkach

Kluczowe technologie i praktyki na rzecz ³agodzenia dostêpne na zasadach
komercyjnych (kluczowe technologie i praktyki na rzecz ³agodzenia planowane
do komercjalizacji przed 2030 pokazano czcionk¹ ukoœn¹)
Poprawa efektywnoœci zaopatrzenia i dystrybucji; zamiana paliw z wêgla na gaz;
energia j¹drowa; produkcja ciep³a i energii ze Ÿróde³ odnawialnych (energia
wodna, s³oneczna, wiatru, geotermalna i bioenergia); produkcja ciep³a i energii
w skojarzeniu; wczesne zastosowanie technologii wychwytu i sk³adowania
wêgla (CCS), np. magazynowanie CO2 usuniêtego z gazu ziemnego; CCS
dla gazu, biomasy i urz¹dzeñ generuj¹cych pr¹d opalanych wêglem; zaawansowana energetyka odnawialna, ³¹cznie z energi¹ p³ywów i fal morskich,
skoncentrowanie odbiorników energii s³onecznej i ogniw fotowoltaicznych
Wiêcej pojazdów o niskim zu¿yciu paliw; pojazdy hybrydowe; pojazdy
z czystszym silnikiem diesla; biopaliwa; zamiana transportu drogowego na
szynowy oraz publiczne systemy transportowe; transport niezmotoryzowany
(rowerowy, pieszy); planowanie u¿ytkowania gruntów i transportu; biopaliwa
drugiej generacji; efektywniejsze lotnictwo; zaawansowane pojazdy elektryczne i hybrydowe z mocniejszymi i bardziej niezawodnymi bateriami

Budownictwo

Transport

Zaopatrzenie
w energiê

Sektor

bodŸce finansowe zachêcaj¹ce do doskonalenia
gospodarki odpadami i œciekami
zachêty lub obowi¹zek w zakresie energii odnawialnej
przepisy dotycz¹ce gospodarki odpadami

bodŸce finansowe (krajowe i miêdzynarodowe) do
zwiêkszania powierzchni leœnej, zmniejszania wylesiania oraz utrzymania i zarz¹dzania lasami; przepisy i ich przestrzeganie w zakresie u¿ytkowania
gruntów

bodŸce finansowe i regulacje maj¹ce na celu ulepszenie gospodarki gruntami; utrzymanie wêgla
zawartego w glebie; efektywne stosowanie nawozów
i nawadniania

dobrowolne porozumienia

zbywalne uprawnienia do emisji

stymulowanie przodownictwa sektora publicznego,
³¹cznie z zaopatrzeniem
bodŸce dla przedsiêbiorstw sektora us³ug energetycznych
przepisy dotycz¹ce wskaŸników emisji; opracowanie
standardów; subsydia; kredyty podatkowe

programy zarz¹dzania popytem

obowi¹zkowa gospodarka paliwowa; mieszanki
biopaliwowe oraz standardy dotycz¹ce emisji CO2
w transporcie drogowym
podatki od zakupu pojazdów, rejestracji, u¿ytkowania i paliw silnikowych; op³aty drogowe i parkingowe
wp³ywanie na potrzeby mobilne przez regulacje
w zakresie u¿ytkowania gruntów i planowanie infrastruktury; inwestowanie w atrakcyjne formy publicznego transportu i niezmotoryzowane formy transportu
standardy produktowe i ich etykietowanie
kodowanie i certyfikacja budynków

zmniejszenie subsydiów do paliw kopalnych; podatki
lub op³aty wêglowe od paliw kopalnych
system sta³ych dop³at do technologii energii odnawialnych; obowi¹zek stosowania energii odnawialnej; subsydia producenckie

Polityki, dzia³ania i instrumenty uznane za
efektywne œrodowiskowo

dostêpnoœæ na szczeblu lokalnym niskokosztowych paliw
najefektywniej stosowane na poziomie krajowym ze
strategi¹ umo¿liwiaj¹ca egzekucjê

mog¹ stymulowaæ przep³yw technologii

bariery obejmuj¹ brak kapita³u inwestycyjnego i problemy z w³asnoœci¹ gruntów. Mog¹ pomóc w przezwyciê¿aniu biedy

konieczne okresowe przegl¹dy standardów
atrakcyjne dla nowych budynków. Wdro¿enie mo¿e
byæ trudne
potrzeba opracowania przepisów, z których przedsiêbiorstwa mia³yby korzyœci
rz¹dowe zamówienia mog¹ rozszerzyæ popyt na
produkty energooszczêdne
czynnik sukcesu: dostêp do finansowania dla stron
trzecich
mo¿e byæ stosowne do stymulowania asymilacji technologii. Wa¿na tu stabilnoœæ krajowej polityki bior¹c pod
uwagê miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ
mechanizmy przewidywalnych alokacji oraz stabilne
ceny wa¿nym sygna³em dla inwestycji
czynniki sukcesu obejmuj¹: jasne cele, scenariusz
bazowy, zaanga¿owanie trzecich stron w projektowanie, przegl¹d i formalne przepisy monitoringowe,
blisk¹ wspó³pracê miêdzy rz¹dem i przemys³em
mo¿e zachêciæ do synergii ze zrównowa¿onym rozwojem i zmniejszaniem wra¿liwoœci na zmiany klimatu
i w ten sposób przezwyciê¿aæ bariery blokuj¹ce
wdra¿anie dzia³añ

efektywnoœæ mo¿e spaœæ wraz ze wzrastaj¹cymi
dochodami
szczególnie stosowne dla krajów, które obecnie
tworz¹ swoje systemy transportowe

ograniczona liczba pojazdów mo¿e zmniejszyæ efektywnoœæ

opór ze strony grup interesów mo¿e utrudniæ
wdra¿anie
odpowiednie do stworzenia rynków dla technologii
niskoemisyjnych

G³ówne bariery lub mo¿liwoœci (czcionka
prosta = bariery, czcionka ukoœna = mo¿liwoœci)

Tabela SPM.5. Wybrane przyk³ady kluczowych sektorowych technologii, polityk i dzia³añ oraz bariery i mo¿liwoœci na rzecz zapobiegania {tab. 4.2}
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¿ywotnoœci elektrowni i innej infrastruktury kapita³u zak³adowego. Szerokie rozpowszechnienie technologii niskowêglowych
mo¿e zaj¹æ kilka dziesiêcioleci, pomimo zwiêkszenia atrakcyjnoœci inwestycji w ich wczesnym stadium. Wstêpne szacunki
wskazuj¹, ¿e powrót emisji CO2 zwi¹zanej z globaln¹ energi¹
z 2005 roku do 2030 roku wymaga³by znacznego przesuniêcia
w kierunkach inwestycji, chocia¿ wymagany zakres dodatkowych inwestycji netto waha siê od wielkoœci bliskiej zera do
5–10% {4.3}.
Istnieje du¿a ró¿norodnoœæ polityk i instrumentów dostêpnych dla rz¹dów do tworzenia zachêt w kierunku
dzia³añ zapobiegawczych. Mo¿liwoœæ ich zastosowania uzale¿niona jest od warunków krajowych oraz sytuacji w sektorach (tab. SPM.5); {4.3}.

Dzia³ania zapobiegawcze obejmuj¹ w³¹czenie polityki klimatycznej w szersz¹ politykê rozwoju, przepisy i standardy, dobrowolne
porozumienia, instrumenty informacyjne oraz programy badawczorozwojowe, RD&D {4.3}.
Znacz¹cy potencja³ zapobiegawczy we wszystkich sektorach
mo¿na by uzyskaæ przez konkretny sygna³ dotycz¹cy ceny wêgla.
Badania modelowe wykazuj¹, ¿e globalne ceny emisji wêgla mog¹
wzrosn¹æ do 20–80 USD/t CO2 ekw. do 2030 roku i s¹ zgodne
ze stabilizacj¹ koncentracji na poziomie 550 ppm CO2 ekw. do
2100 roku. Do tego samego poziomu stabilizacji, badania prowadzone od czasu wydania raportu TAR, które bior¹ pod uwagê stymulowane zmiany technologiczne, mog¹ obni¿yæ ten zakres cen do
5–65 USD/t CO2 ekw. w 2030 roku17 {4.3}.
Istnieje du¿a zgodnoœæ oraz wiele dowodów na to, ¿e dzia³ania
na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych mog¹ przynieœæ
korzyœci w krótkim okresie (np. poprawa zdrowia dziêki zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza), które mo¿e zrównowa¿yæ czêœæ
kosztów zapobiegawczych {4.3}.
Istnieje du¿a zgodnoœæ oraz œrednia liczba dowodów na to, ¿e
dzia³ania podejmowane przez kraje z za³¹cznika I do konwencji mog¹
mieæ wp³yw na globaln¹ gospodarkê i emisjê, chocia¿ skala wycieku wêgla pozostaje niepewna18 {4.3}.
Kraje eksportuj¹ce ropê naftow¹ (zarówno wymienione, jak i te
niewymienione w za³¹czniku I) mog¹ siê spodziewaæ, jak to wykazano w raporcie TAR, mniejszego zapotrzebowania i ni¿szych cen ropy
oraz ni¿szego wzrostu PKB z powodu wdro¿enia polityk zapobiegawczych. Zakres tych skutków zale¿y g³ównie od za³o¿eñ zwi¹zanych z decyzjami politycznymi i sytuacj¹ na rynku ropy {4.3}.
Istnieje równie¿ du¿a zgodnoœæ oraz œrednia liczba dowodów,
¿e zmiany w stylu ¿ycia i wzorach zachowañ mog¹ siê przyczyniæ do
zapobiegania zmianom klimatu we wszystkich sektorach {4.3}.
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Istnieje wiele opcji maj¹cych na celu redukcjê globalnej emisji gazów cieplarnianych na drodze miêdzynarodowej wspó³pracy. Jest du¿a zgodnoœæ oraz wiele
dowodów na to, ¿e godne uwagi osi¹gniêcia konwencji UNFCCC oraz jej Protoko³u z Kioto ustanowi³y globaln¹ reakcjê na problem zmian klimatu, stymuluj¹c
wachlarz krajowych polityk, stworzenie miêdzynarodowego rynku wêgla i za³o¿enie nowych instytucjonalnych mechanizmów, które mog¹ dostarczyæ fundamentów pod przysz³e dzia³ania zapobiegawcze.
Widoczny jest równie¿ postêp w odniesieniu do adaptacji w ramach konwencji UNFCCC, gdzie dodatkowe inicjatywy zosta³y zasugerowane {4.5}.

Wiêkszy wspólny wysi³ek oraz rozwój mechanizmów rynkowych przyczyni siê do zmniejszenia globalnych kosztów w osi¹ganiu danego poziomu redukcji lub poprawi efektywnoœæ œrodowiskow¹. Wysi³ki te mog¹ obejmowaæ ró¿norodne elementy takie
jak cele redukcyjne, dzia³ania sektorowe, lokalne, krajowe i regionalne, programy badawczo-rozwojowe RD&D, przyjmowanie wspólnych polityk, wdra¿anie dzia³añ ukierunkowanych na
rozwój lub rozszerzanie instrumentów finansowych {4.5}.
W niektórych sektorach, opcje odnosz¹ce siê do klimatu mog¹ byæ wdra¿ane, w celu umo¿liwienia wspó³dzia³ania i unikniêcia konfliktów z innymi wymiarami zrównowa¿onego rozwoju. Decyzje dotycz¹ce polityk makroekonomicznych i innych odnosz¹cych siê do klimatu
mog¹ znacz¹co wp³yn¹æ na emisjê, zdolnoœci adaptacyjne oraz wra¿liwoœæ {4.4, 5.8}.

Przeszkod¹ we wdra¿aniu bardziej zrównowa¿onego rozwoju,
który mo¿e wzmocniæ zdolnoœci zapobiegawcze i adaptacyjne,
zmniejszyæ emisjê oraz wra¿liwoœæ, mog¹ byæ pewne bariery.
Z drugiej strony jest bardzo prawdopodobne, ¿e zmiany klimatu
mog¹ spowolniæ tempo osi¹gania zrównowa¿onego rozwoju.
W drugiej po³owie wieku zmiany klimatu mog¹ utrudniæ osi¹gniêcie
milenijnych celów rozwoju {5.8}.

5. D³u¿sza perspektywa czasowa
Okreœlenie tego, co stanowi „niebezpieczn¹ antropogeniczn¹ ingerencjê w system klimatyczny” w stosunku
do artyku³u 2 Konwencji wymaga dokonania oceny wartoœciuj¹cej. Nauka mo¿e wspieraæ podejmowanie œwiadomej decyzji w tym zakresie przez zapewnienie kryteriów oceny, w oparciu o które wyznaczone zostan¹
najistotniejsze podatnoœci na zmiany klimatu {ramka
„Istotne podatnoœci i Artyku³ 2 UNFCCC, Zagadnienie 5}.

Wyniki badañ nad wachlarzem dzia³añ zapobiegawczych i kosztów makroekonomicznych przedstawione w tym raporcie oparto na modelowaniu typu
„góra-dó³”. W wiêkszoœci modeli, do grupy dzia³añ zapobiegawczych, zastosowano podejœcie globalnego najmniejszego kosztu, z powszechnym
handlem emisjami, przy za³o¿eniu przejrzystych rynków, bez kosztów transakcji i w ten sposób doskona³ym wdro¿eniem dzia³añ zapobiegawczych
w XXI wieku. Koszty podano dla poszczególnych progów czasowych. Globalne koszty wed³ug zastosowanych modeli wzrosn¹, jeœli pewne regiony,
sektory (np. u¿ytkowanie gruntów), opcje lub gazy zostan¹ wy³¹czone. Globalne koszty wed³ug zastosowanych modeli spadn¹ wraz z ni¿szymi
poziomami odniesienia, wykorzystaniem przychodów z podatków wêglowych i aukcji pozwoleñ na emisjê, oraz przy uwzglêdnieniu stymulowania
wiedzy technologicznej. Modele te nie bior¹ pod uwagê korzyœci klimatycznych ani dodatkowych korzyœci wynikaj¹cych z dzia³añ zapobiegawczych czy problemów równoœci. Znacz¹cy postêp zosta³ osi¹gniêty w stosowaniu podejœæ opartych na stymulowanych zmianach technologicznych w studiach nad stabilizacj¹ emisji; jednak¿e problemy pojêciowe pozostaj¹. W modelach rozwa¿aj¹cych stymulowane zmiany technologiczne, prognozowane koszty dla danych poziomów stabilizacji zosta³y zredukowane; redukcje s¹ wiêksze przy ni¿szym poziomie stabilizacji.
Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w Zagadnieniu 4 Raportu Syntetycznego.
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Istotne podatnoœci19 na zmiany klimatu mog¹ byæ zwi¹zane
z wieloma systemami wra¿liwymi na warunki klimatyczne, do których nale¿¹ zaopatrzenie w ¿ywnoœæ, infrastruktura, zdrowie, zasoby wodne, wybrze¿a morskie, ekosystemy, globalne cykle
biogeochemiczne, pokrywa lodowa i procesy cyrkulacji oceanicznej
i atmosferycznej {ramka „Istotne podatnoœci i Artyku³ 2
UNFCCC, Zagadnienie 5}.
Piêæ powodów do obaw o zmiany klimatu wskazanych
w Trzecim Raporcie IPCC (TAR) mo¿e stanowiæ prawdziw¹ podstawê rozwa¿añ istotnych zagadnieñ podatnoœci na zmiany klimatu. Obawy te zosta³y obecnie uznane za powa¿niejsze, obarczone du¿ym ryzykiem o wiêkszym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia. Przewiduje
siê, ¿e skala niektórych zmian bêdzie wiêksza lub wyst¹pi¹ one nawet przy ni¿szym wzroœcie temperatury
powietrza. Relacje miêdzy skutkami zmian klimatu, które w TAR stanowi³y podstawê do rozpatrywania zagro¿eñ zwi¹zanych ze zmianami klimatu, a podatnoœci¹ na
zmiany klimatu, która obejmuje zdolnoœæ adaptacyjn¹
do tych zmian, sta³y siê obecnie lepiej zrozumiane {5.2}.

Dokonanie takiej oceny sta³o siê mo¿liwe dziêki bardziej precyzyjnemu okreœleniu warunków przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia czu³oœci systemów, sektorów, grup lub regionów oraz wzrastaj¹cej liczbie dowodów na wyst¹pienia ryzyka bardzo znacznych skutków zmian klimatu na przestrzeni wieków {5.2}.
z

z

19

Zagro¿enia dla unikalnych i wra¿liwych systemów. Obserwowane skutki wp³ywu zmian klimatu na unikalne i wra¿liwe systemy, takie jak ekosystemy po³o¿one w obszarach polarnych
i wysokogórskich oraz spo³ecznoœci lokalne zamieszkuj¹ce te tereny, dostarczaj¹ nowych i mocniejszych dowodów na wzrastaj¹cy poziom negatywnych oddzia³ywañ postêpuj¹cy wraz z dalszym wzrostem temperatury. Zagro¿enie wyginiêciem gatunków
i uszkodzeniem rafy koralowej zwiêkszaj¹ce siê wraz z ociepleniem prognozowane jest z wiêksz¹ pewnoœci¹ ni¿ w raporcie
TAR. Jeœli wzrost œredniej temperatury globalnej przekroczy
o 1,5–2,5oC poziom z lat 1980–1999 to prawdopodobnie blisko 20–30% gatunków roœlin i zwierz¹t zostanie zagro¿onych
wymarciem, co przewiduje siê ze œrednim stopniem pewnoœci.
Z wiêksz¹ pewnoœci¹ przewiduje siê, ¿e wzrost œredniej temperatury globalnej o 1,5–2,5oC powy¿ej poziomu z okresu przedprzemys³owego stanowi znacz¹ce zagro¿enie wielu unikalnych
i wra¿liwych ekosystemów. Wiele obszarów nara¿onych bêdzie na
utratê bioró¿norodnoœci. Wra¿liwe na stres cieplny s¹ koralowce,
które maj¹ niewielk¹ zdolnoœæ przystosowania siê. Wzrost temperatury wody morskiej o 1–3oC przyczyni siê do zwiêkszenia bledniêcia koralowców oraz zwiêkszenia ich œmiertelnoœci, jeœli nie
zaadoptuj¹ siê do nowych warunków termicznych. Prognozowane
jest tak¿e zwiêkszenie podatnoœci na ocieplenie ludnoœci autochtonicznej zamieszkuj¹cej obszary Arktyki i ma³ych wysp {5.2 }.
Nara¿enie na ekstremalne zjawiska pogodowe. Reakcja na
niektóre z ostatnich ekstremalnych zjawisk pogodowych ukaza³a zwiêkszony w porównaniu do raportu TAR poziom podatnoœci na warunki klimatyczne. Z wiêksz¹ pewnoœci¹ spodzie-

z

z

z

wane jest wzmo¿enie wystêpowania susz, fali upa³ów i powodzi
oraz innych negatywnych oddzia³ywañ {5.2 }.
Rozmieszczenie skutków zmian klimatu i podatnoœci na
te zmiany. Na tle wyraŸnego zró¿nicowania miêdzy regionami
najs³abiej rozwiniête gospodarczo regiony czêsto okazuj¹ siê
najbardziej podatne na zmiany klimatu. Wzrasta liczba dowodów œwiadcz¹cych o zwiêkszeniu podatnoœci okreœlonych grup
spo³ecznych, takich jak ludzie biedni i ludzie starsi, nie tylko
w krajach rozwijaj¹cych siê, ale równie¿ w krajach rozwiniêtych. Ponadto, wzros³a liczba dowodów na to, ¿e s³abiej rozwiniête obszary po³o¿one w niskich szerokoœciach geograficznych
na ogó³ doœwiadczaj¹ wiêkszego zagro¿enia, na przyk³ad w obszarach suchych i obszarach wielkich delt {5.2}.
Zagregowane skutki wp³ywu zmian klimatu. Najwy¿sze
wartoœci wstêpnych korzyœci rynkowych zostan¹ osi¹gniête przy
mniejszym rozmiarze zmian klimatu, co oznacza, ¿e nast¹pi to
wczeœniej ni¿ przewidywano w poprzednim raporcie TAR. Wiêksze ni¿ przewidywane w raporcie TAR straty bêd¹ prawdopodobnie odpowiada³y znaczniejszym zmianom wzrostu globalnej
temperatury, a koszt netto skutków nasilaj¹cego siê ocieplenia
bêdzie wzrastaæ w czasie {5.2}.
Zagro¿enia zwi¹zane z wystêpowaniem wielkoskalowych
osobliwoœci. Z du¿¹ pewnoœci¹ uznaje siê, ¿e przez wiele stuleci globalne ocieplenie doprowadzi do podniesienia poziomu morza w wyniku wy³¹cznie termicznego rozszerzenia siê wód powierzchniowych. Podniesienie poziomu morza przekroczy zmiany
zachodz¹ce w XX wieku, powoduj¹c utratê terenów nadmorskich i zwi¹zane z tym nastêpstwa. W porównaniu z raportem
TAR lepiej rozumiane jest zagro¿enie zwi¹zane z dodatkowym
wp³ywem na podniesienie poziomu morza topienia tarcz lodowych na Grenlandii iAntarktyce. Oddzia³ywanie to mo¿e byæ znaczniejsze od przewidywanego w modelu l¹dolodu. Zmiany te mog¹
nast¹piæ w skali stulecia. Ró¿nice wynikaj¹ z tego, ¿e w modelach
l¹dolodu ocenionych w raporcie AR4 nie w pe³ni uwzglêdniono
dynamiczne procesy lodowe obserwowane w ostatnich latach
a mog¹ce przyczyniaæ siê do zwiêkszenia tempa utraty lodu {5.2}.

Z du¿¹ pewnoœci¹ stwierdza siê, ¿e ani dzia³ania w zakresie adaptacji, ani dzia³ania w zakresie ³agodzenia
zmian klimatu prowadzone oddzielnie nie mog¹ zapobiec wszystkim skutkom zmian klimatu. Dzia³ania
w zakresie adaptacji i dzia³ania ³agodz¹ce zmiany klimatu mog¹ uzupe³niaæ siê wzajemnie znacz¹co zmniejszaj¹c zagro¿enia zwi¹zane ze zmianami klimatu {5.3}.

Adaptacja jest niezbêdnym elementem zarówno krótko-, jak
i d³ugoterminowych dzia³añ ukierunkowanych na skutki ocieplenia, które mog³yby wyst¹piæ nawet w warunkach stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na najni¿szym poziomie. Istniej¹ce
przeszkody, ograniczenia i koszty dzia³añ, które nie s¹ w pe³ni zrozumia³e. W d³u¿szej perspektywie czasowej brak podejmowania dzia³añ ³agodz¹cych mog³oby prawdopodobnie spowodowaæ przekroczenie mo¿liwoœci adaptacyjnych systemów naturalnych, zarz¹dzanych
i systemów spo³ecznych. Okres, w jakim to mog³oby nast¹piæ, bêdzie
ró¿ny dla ró¿nych sektorów i ró¿nych regionów. Podejmowanie

Najwa¿niejsze podatnoœci na zmiany klimatu mog¹ zostaæ wskazane na podstawie wielu kryteriów, o których mowa w literaturze, do których nale¿y
wielkoœæ, czas oddzia³ywania, trwa³oœæ zmian, zdolnoœæ dostosowania siê do zmian, aspekty dotycz¹ce rozmieszczenia, prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia oraz istotnoœci oddzia³ywania.
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w najbli¿szym czasie dzia³añ ³agodz¹cych mog³oby zapobiec dalszemu zamykaniu wêgloch³onnej infrastruktury, zmniejszyæ tempo zmian
klimatu i ograniczyæ potrzeby adaptacji do tych zmian {5.2, 5.3}.
Wiele skutków zmian klimatu mo¿emy unikn¹æ, zmniejszyæ lub opóŸniæ przez dzia³ania ³agodz¹ce. Podejmowane podczas najbli¿szych 20–30 lat wysi³ki oraz
inwestycje na rzecz ³agodzenia zmian klimatu bêd¹
mia³y znacz¹cy wp³yw na mo¿liwoœci osi¹gniêcia ni¿szego poziomu stabilizacji koncentracji GHG w atmosferze. OpóŸnienie redukcji emisji gazów cieplarnianych ograniczy znacznie mo¿liwoœci ustabilizowania
koncentracji tych gazów na ni¿szym poziomie i spowoduje wzrost zagro¿enia znacznie powa¿niejszymi
skutkami zmian klimatu {5.3, 5.4, 5.7}.

W celu ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych
w atmosferze musia³by nast¹piæ spadek emisji tych gazów po osi¹gniêciu punktu szczytowego. Im ni¿szy poziom stabilizacji koncentracji tym szybciej to powinno nast¹piæ20 {5.4}.
W tabeli SPM.6 i na rysunku SPM .11 podsumowano stan wiedzy o wielkoœci emisji gazów cieplarniach wymaganej do osi¹gniêcia
ró¿nych poziomów stabilizacji ich koncentracji w atmosferze oraz wynikaj¹cej z tego wzrostu œredniej globalnej temperatury równowagi
i podnoszenia poziomu morza zwi¹zanego tylko z termicznym rozszerzaniem wód w d³u¿szej perspektywie czasowej21. Jeœli wra¿liwoœæ
klimatu jest wysoka, to termin wprowadzenia dzia³añ ³agodz¹cych
bêdzie wczeœniejszy i stopieñ redukcji emisji wybrany ze wzglêdu na
osi¹gniêcie okreœlonego poziomu stabilizacji temperatury bêdzie bardziej rygorystyczny {5.4, 5.7}.

Tabela SPM.6. Cechy opublikowanych po TAR scenariuszy stabilizacji oraz wynikowa d³ugookresowa œrednia temperatura równowagi
i podniesienie poziomu morza zwi¹zane tylko z termicznym rozszerzaniem wóda {tab. 5.1}

Kategoria Koncentracja
CO2 na poziomie stabilizacji (2005 r.
= 379 ppm)b

Koncentracja
GHG i aerozoli
na poziomie
stabilizacji wyra¿ona w CO2 ekw.
(2005=375 ppm)b

Rok osi¹gniêcia
najwiêkszej
emisji CO2a, c

Zmiany globalnej emisji
CO2 w 2050 r.
(procent
emisji z roku
2000)a, c

Wzrost globalnej
temperatury równowagi wzglêdem
przedprzemys³owej,
z wykorzystaniem
„najlepszych ocen”
wraŸliwoœci klimatud,e

Wzrost globalnego Liczba
poziomu morza
ocenionych
powy¿ej przedprze- scenariuszy
mys³owego w stanie
równowagi (wynikaj¹cy tylko ze wzrostu
objêtoœci wody)

[ppm]

[ppm]

[rok]

[%]

[°C]

[metr]

350 – 400

445 – 490

2000 – 2015

-85 – -50

2,0 – 2,4

0,4 – 1,4

II

400 – 440

490 – 535

2000 – 2020

-60 – -30

2,4 – 2,8

0,5 – 1,7

18

III

440 – 485

535 – 590

2010 – 2030

-30 – +5

2,8 – 3,2

0,6 – 1,9

21

I

6

IV

485 – 570

590 – 710

2020 – 2060

+10 – +60

3,2 – 4,0

0,6 – 2,4

118

V

570 – 660

710 – 855

2050 – 2080

+25 – +85

4,0 – 4,9

0,8 – 2,9

9

VI

660 – 790

855 – 1130

2060 – 2090

+90 – +140

4,9 – 6,1

1,0 – 3,7

5

Uwagi:
a) Przedstawiona w badaniach ocenianych w tym raporcie, dotycz¹cych ³agodzenia zmian klimatu, redukcja emisji, która odnosi siê do poszczególnych poziomów stabilizacyjnych, mo¿e byæ zbyt nisko oszacowana ze wzglêdu na brakuj¹ce informacje o sprzê¿eniach zwrotnych
cyklu wêglowego (patrz zagadnienie 2.3).
b) Koncentracja CO2 w atmosferze wynosi³a 379 ppm w 2005 roku. Wed³ug najlepszego oszacowania ca³kowita koncentracja wszystkich gazów
cieplarnianych d³ugo utrzymuj¹cych siê w atmosferze wyra¿ona w ekwiwalencie CO2 w 2005 roku osi¹gnê³a blisko 455 ppm, podczas gdy
odpowiadaj¹ca temu wartoœæ wszystkich antropogenicznych czynników wymuszania siêga 375 ppm CO2 ekw.
c) Zakresy odpowiadaj¹ 15–85% scenariuszy opublikowanych po raporcie TAR. Emisja CO2 pokazuje, ¿e scenariusze dotycz¹ce wielu gazów
mog¹ byæ porównywane ze scenariuszami okreœlaj¹cymi emisjê tylko CO2 (patrz rysunek SPM.3).
d) Najlepsza ocena wra¿liwoœci klimatu jest na poziomie 3°C.
e) Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z powodu bezw³adnoœci systemu klimatycznego œrednia temperatura równowagi jest inna ni¿ spodziewana œrednia
temperatura w momencie stabilizacji koncentracji GHG. W wiêkszoœci ocenionych scenariuszy koncentracja GHG zostanie ustabilizowana w atmosferze pomiêdzy 2100 a 2150 rokiem (patrz przypis 21).
f) Stan równowagi podnoszenia siê poziomu morza jest okreœlony wy³¹cznie wzglêdem poziomu morza podnosz¹cego siê wskutek wzrostu objêtoœci
wody oceanicznej wraz ze wzrostem jej temperatury, i przynajmniej przez wiele stuleci nie zostanie osi¹gniêty. Te wartoœci zosta³y oszacowane przy
zastosowaniu prostych modeli klimatycznych (jednego modelu AOGCM o niskiej zdolnoœci rozdzielczej i kilku modeli EMICs opartych na najlepszej ocenie wra¿liwoœci klimatu na poziomie 3°C). Nie uwzglêdniaj¹ one wspó³udzia³u topniej¹cej pokrywy lodowej, lodowców i czap lodowych.
Prognozuje siê, ¿e na skutek d³ugookresowego wzrostu objêtoœci wody poziom morza podniesie siê o 0,2–0,6 m na 1°C ocieplenia klimatu powy¿ej
stanu w okresie przedprzemys³owym. Skrót AOGCM oznacza Modele Ogólnej Cyrkulacji Atmosfera-Ocean (Atmosphere-Ocean General Circulation
Model) a EMICs – Modele Systemu Ziemskiego o Œrednio zaawansowanej Z³o¿onoœci (Earth System Models of Intermediate Complexity).
20

21

W przypadku najni¿szego ze scenariuszy zapobiegania zmianom klimatu, emisja musia³aby osi¹gn¹æ szczytow¹ wartoœæ przed rokiem 2015,
a w przypadku najwy¿szego przed rokiem 2090 (patrz tab. SPM. 6). Scenariusze, w których przyjmuje siê alternatywne œcie¿ki emisji pokazuj¹ znacz¹ce ró¿nice w tempie globalnych zmian klimatu.
Oceny przebiegu zmian temperatury w tym stuleciu s¹ niedostêpne w raporcie AR4 w odniesieniu do scenariuszy stabilizacyjnych. W przypadku
wiêkszoœci poziomów stabilizacyjnych œrednia temperatura zbli¿a siê do stanu równowagi przez kilka stuleci. W scenariuszach o znacznie ni¿szym
poziomie stabilizacji (kategoria I i II, rys. SPM.11) równowaga temperatury mo¿e zostaæ osi¹gniêta wczeœniej.
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emisja historyczna

wzrost œredniej globalnej temperatury równowagi
powy¿ej przedprzemys³owej (°C)

œwiatowa emisja CO2 (Gt CO2/rok)

Emisja CO2 i wzrost temperatury równowagi w odniesieniu do ró¿nych poziomów stabilizacji
poziom stabilizacji

I: 445–490 ppm CO2 ekw.
II: 490–535 ppm CO2 ekw.
III: 435–590 ppm CO2 ekw.
IV: 590–710 ppm CO2 ekw.
V: 710–855 ppm CO2 ekw.
VI: 855–1130 ppm CO2 ekw.
zakres scenariuszy post-SRES

poziom stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych (ppm CO2 ekw.)

lata

Rysunek SPM. 11. Globalna emisja CO2 w latach 1940–2000 i zakres emisji w odniesieniu do kategorii scenariuszy stabilizacji koncentracji gazu
w okresie od 2000 do 2100 roku (tablica po lewej stronie) oraz odpowiadaj¹cy temu zwi¹zek miêdzy stabilizacyjnym celem a prawdopodobnym
wzrostem globalnej temperatury równowagi powy¿ej okresu przedprzemys³owego (tablica po prawej stronie). Zbli¿anie siê do stanu równowagi mo¿e
trwaæ kilka stuleci, szczególnie w przypadku scenariuszy z za³o¿eniem osi¹gniêcia wy¿szego poziomu stabilizacji koncentracji. Kolorowym zacieniem zaznaczono scenariusze pogrupowane wed³ug ró¿nych celów stabilizacji (kategorie stabilizacji od I do VI). Na prawej tablicy pokazano zakres
zmian œredniej globalnej temperatury powy¿ej przedprzemys³owej stosuj¹c (i) „najlepsze oceny” czu³oœci klimatu na poziomie 3°C (czarna linia
poœrodku pokolorowanego obszaru), (ii) górn¹ granicê prawdopodobnego zakresu czu³oœci klimatu na poziomie 4,5°C (czerwona linia w górnej czêœci
pokolorowanego obszaru), (iii) doln¹ granicê prawdopodobnego zakresu czu³oœci klimatu na poziomie 2°C (niebieska linia w dolnej czêœci pokolorowanego obszaru). Zaznaczone na lewej tablicy czarne linie przerywane wskazuj¹ zakres emisji obecnych scenariuszy bazowych opublikowanych od
czasu scenariuszy SRES (2000). Zakresy emisji scenariuszy stabilizacyjnych obejmuj¹ scenariusze odnosz¹ce siê tylko do CO2 i scenariusze
dotycz¹ce wielu gazów, i odpowiadaj¹ za 10–90% ca³kowitego rozdzia³u scenariuszy. Uwaga: W wiêkszoœci modeli w emisji CO2 nie uwzglêdnia siê
emisji z rozk³adu naziemnej biomasy pozostaj¹cej po wyrêbie i wylesianiu oraz emisji z po¿arów torfowisk i z odwodnienia gleb torfowych {rys. 5.1}

Podniesienie poziomu morza jest nieuchronne w warunkach
ocieplania siê klimatu. Proces rozszerzalnoœci cieplnej cieczy prowadz¹cy do wzrostu objêtoœci wody bêdzie trwa³ przez wiele stuleci po ustabilizowaniu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, niezale¿nie od poziomu stabilizacji, co ostatecznie spowoduje
znacznie wiêksze ni¿ przewidywano podniesienie poziomu morza
w XXI wieku. Udzia³ topniej¹cego lodu grenlandzkiego w podniesieniu poziomu morza bêdzie wiêkszy, ostatecznie mo¿e osi¹gn¹æ

kilka metrów w warunkach utrzymuj¹cego siê przez wiele stuleci
ocieplenia klimatu o 1,9–4,6oC powy¿ej poziomu z okresu przedprzemys³owego. Z powodu utrzymuj¹cego siê przez d³ugi okres
termicznego rozszerzania wód i reakcji pokrywy lodowej na ocieplenie strategie zapobiegania zmianom klimatu, w których zak³ada
siê stabilizacjê koncentracji GHG na obecnym lub wy¿szym poziomie nie doprowadz¹ do ustabilizowania poziomu morza przez
wiele stuleci {5.3, 5.4}.

Tabela SPM. 7. Oszacowane koszty makroekonomiczne w latach 2030 i 2050. Koszty s¹ porównywane wzglêdem linii bazowej dotycz¹cej
przebiegów o najmniejszych kosztach prowadz¹cych do ró¿nych d³ugofalowych poziomów stabilizacji {tab. 5.2 }

Poziom stabilizacji
[ppm CO2 ekw.]

Œrednia redukcja PKBa
[%]

Zakres redukcji PKBb
[%]

Redukacja œredniego rocznego tempa
wzrotu PKB (punkty procentowe)c,e

lata

2030

2030

2050

2030

2050

<3

<5,5

< 0,12

< 0,12

< 0,1

< 0,1

< 0,06

< 0,05

d

445–535

2050
niedostêpne

535–590

0,6

1,3

0,2–2,5

nieznacznie
ujemna do 4

590–710

0,2

0,5

-0,6–1,2

-1–2

Uwagi:
Podane w powy¿szej tabeli wartoœci odpowiadaj¹ wskazywanym w ca³ej literaturze dotycz¹cej scenariuszy bazowych i ³agodz¹cych wartoœciom PKB.
a) Globalne PKB w oparciu o rynkowy kurs wymiany.
b) 10 i 90 percentylowy zakres analizowanych danych zosta³ podany tam, gdzie by³o to w³aœciwe. Ujemne wartoœci wskazuj¹ przyrost PKB.
W pierwszym wierszu (445–535 ppm CO2 ekw.) podano skrajne górne oceny zamieszczone w literaturze.
c) Obliczenia redukcji œredniego rocznego tempa wzrostu dokonano na podstawie œredniej redukcji w ocenianym okresie, która bêdzie skutkowa³a wskazanym spadkiem PKB odpowiednio przed rokiem 2030 i rokiem 2050.
d) Liczba badañ jest stosunkowo ma³a i wiêkszoœæ dotyczy niskiego poziomu odniesienia. Linie odniesienia o wy¿szej emisji na ogó³ prowadz¹
do wy¿szych kosztów.
e) Wartoœci odpowiadaj¹ce najwy¿szym oszacowaniom redukcji PKB pokazano w kolumnie trzeciej.
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Istnieje du¿a zgodnoœæ i wiele dowodów wskazuje na
to, ¿e wszystkie ocenione w raporcie poziomy stabilizacyjne mog¹ zostaæ osi¹gniête dziêki wprowadzeniu pakietu technologii, które s¹ ju¿ dostêpne na rynku, albo ich komercjalizacja jest spodziewana w nadchodz¹cych dekadach, zak³adaj¹c wprowadzenie
odpowiednich i skutecznych zachêt do ich rozwoju,
nabywania, wprowadzania i upowszechnienia oraz
pokonywania napotykanych barier {5.5}.

Wszystkie poddane ocenie scenariusze stabilizacji wykazuj¹
zgodnoœæ co do tego, ¿e 60–80% redukcji w ci¹gu ca³ego stulecia
zostanie uzyskane z procesu produkcji i zu¿ycia energii oraz procesów przemys³owych. Uwzglêdnienie dzia³añ ³agodz¹cych dotycz¹cych pozosta³ych gazów cieplarnianych i dzia³añ odnosz¹cych siê
do u¿ytkowania gruntów i leœnictwa zapewnia znaczn¹ elastycznoœæ
i efektywnoœæ kosztow¹ ograniczania emisji. Osi¹gniêcie ni¿szego
poziomu stabilizacji wymaga podjêcia wczeœniejszych inwestycji
i znacz¹co szybszego upowszechnienia i komercjalizacji zaawansowanych technologii o ma³ej emisji gazów {5.5}.
Osi¹gniêcie znacz¹cej skali redukcji emisji mo¿e byæ trudne bez
stworzenia warunków do przep³ywu inwestycji i efektywnego transferu technologii. Ogromne znaczenie ma uzyskanie finansowania kosztów krañcowych zwi¹zanych z niskowêglowymi technologiami {5.5}.
Makroekonomiczne koszty dzia³añ ³agodz¹cych zmiany klimatu zwykle wzrastaj¹ wraz z zaostrzeniem celu
stabilizacyjnego (tab. SPM. 7). W poszczególnych krajach i sektorach koszty te ró¿ni¹ siê znacz¹co od œrednich globalnych22 {5.6 }.

W 2050 roku œrednie makroekonomiczne koszty dzia³añ redukuj¹cych emisjê wielu gazów cieplarnianych do poziomu stabilizacji od 710 do 445 ppm CO2 ekw. wynios¹ od 1% przyrostu
do 5,5% spadku globalnego PKB (tab. SPM. 7). Odpowiada to
spowolnieniu œredniego rocznego wzrostu globalnego PKB nie
wiêcej ni¿ o 0,12 punktów procentowych {5.6}.
Podejmowanie decyzji w odpowiedzi na zmiany klimatu wymaga zastosowania interaktywnego procesu
zarz¹dzania ryzykiem obejmuj¹cego zarówno ³ago-

22
23

dzenie zmian klimatu, jak równie¿ adaptacjê do tych
zmian. Pod uwagê brane s¹ rzeczywiste szkody powodowane przez zmiany klimatu i te, których uda³o siê
unikn¹æ oraz korzyœci niezwi¹zane ze zmianami klimatu. Ponadto uwzglêdniane s¹ aspekty zrównowa¿onego rozwoju, zasady równoœci oraz postawy spo³eczne wobec ryzyka {5.1}.

Skutki oddzia³ywania zmian klimatu bardzo prawdopodobnie
wymusz¹ roczne koszty netto, które bêd¹ wzrastaæ z up³ywem czasu wraz ze wzrostem globalnej temperatury. Recenzowane wyniki
oszacowañ spo³ecznych kosztów wêglowych23 w 2005 roku wskazuj¹ œredni¹ wartoœæ 12 USD na tonê CO2, ale zakres kosztów
wynikaj¹cy ze 100 oszacowañ jest wiêkszy (od -3 USD do 95 USD
na tonê CO2). W przewa¿aj¹cej mierze przyczyn¹ tego jest zró¿nicowanie przyjêtych za³o¿eñ dotycz¹cych podatnoœci klimatu, opóŸnieñ reakcji na zmiany klimatu, podejœcia do zagadnienia ryzyka
i równoœci, skutków gospodarczych i pozagospodarczych, uwzglêdnienia potencjalnych strat zwi¹zanych z wyst¹pieniem zjawisk katastroficznych oraz przyjêt¹ stop¹ dyskontow¹. Zsumowane szacunki
kosztów ukrywaj¹ znacz¹ce ró¿nice w oddzia³ywaniu zmian klimatu
na sektory, regiony, kraje i spo³eczeñstwa i bardzo prawdopodobnym jest, ¿e w zsumowanych globalnie kwotach za nisko szacuje siê
koszty zniszczeñ, poniewa¿ nie mo¿na w nich uwzglêdniæ wielu niewymiernych skutków zmian klimatu {5.7}.
Ograniczone i pocz¹tkowe wyniki analityczne z zintegrowanych
analiz globalnych kosztów i korzyœci dzia³añ ³agodz¹cych zmiany klimatu wskazuj¹, ¿e zasadniczo s¹ one porównywalne pod wzglêdem
wielkoœci, ale do obecnej chwili nie pozwalaj¹ jednoznacznie okreœliæ przebiegu emisji czy poziomu stabilizacji, w którym korzyœci przewa¿¹ nad kosztami {5.7}.
Wra¿liwoœæ klimatu stanowi kluczowe Ÿród³o niepewnoœci
w scenariuszach zapobiegania zmianom klimatu, których celem jest
osi¹gniêcie okreœlonych poziomów temperatury {5.4}.
Wybór skali dzia³añ redukuj¹cych emisjê GHG i terminu ich
realizacji wymaga zbilansowania kosztów ekonomicznych, podjêcia
znacznie szybszej redukcji emisji w stosunku do zagro¿enia zwi¹zanego ze zmian¹ klimatu wynikaj¹cego z opóŸnienia dzia³añ w perspektywie œrednio- i d³ugookresowej {5.7}.

Co do dalszych szczegó³ów dotycz¹cych oszacowañ kosztów i za³o¿eñ modelowych patrz przypis 17.
Koszty netto zniszczeñ spowodowanych przez zmiany klimatu zsumowane na œwiecie i zdyskontowane wzglêdem okreœlonego roku.
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czyŸnie pojêciowej i z punktu widzenia perspektywy d³ugookresowej.
W zagadnieniu 6 podsumowane zosta³y najwa¿niejsze fakty i kluczowe
niepewnoœci odnosz¹ce siê do zmian klimatu omówionych w tej ocenie.

Niniejszy Raport Syntetyczny bazuje na ocenie przeprowadzonej przez
trzy Grupy robocze (WG) Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmiany Klimatu. Jako finalna czêœæ Czwartego Raportu Oceniaj¹cego IPCC (AR4)
przedstawia kompleksowy pogl¹d na zmiany klimatu.

Na rysunku I.1 pokazano schematyczn¹ strukturê przedstawiaj¹c¹
antropogeniczne czynniki zmiany klimatu, oddzia³ywanie i reakcje na tê
zmianê oraz ich wzajemne powi¹zania. W roku 2001, podczas opracowywania Trzeciego raportu oceniaj¹cego (TAR) dostêpne by³y
przede wszystkim informacje pokazane na rysunku jako zgodne z ruchem wskazówek zegara, tj. dotycz¹ce zmiany klimatu i jej skutków,
uzyskiwane z informacji o czynnikach spo³eczno-gospodarczych i emisji. Obecnie wraz z wiêkszym zrozumieniem tych zale¿noœci sta³o siê
mo¿liwe oszacowanie powi¹zañ równie¿ w kierunku przeciwnym ruchowi
wskazówek zegara, tj. okreœlenie mo¿liwych œcie¿ek rozwoju i zahamowañ globalnej emisji, które mog³oby przyczyniæ siê do zmniejszenia
ryzyka zwi¹zanego z przysz³ymi skutkami zmian klimatu, których spo³eczeñstwo chcia³oby unikn¹æ.

W zagadnieniu 1 omówiono obserwowane zmiany klimatu i ich wp³yw
na systemy naturalne i spo³eczne, niezale¿nie od ich przyczyn, natomiast
w zagadnieniu 2 okreœlono przyczyny obserwowanych zmian. W zagadnieniu 3 przedstawiono przewidywania przysz³ej zmiany klimatu i zwi¹zany z ni¹ wp³yw w warunkach ró¿nych scenariuszy.
W zagadnieniu 4 omawiane s¹ mo¿liwoœci adaptacji i ³agodzenia
zmiany klimatu w nastêpnych kilku dziesiêcioleciach oraz ich powi¹zania ze zrównowa¿onym rozwojem. W zagadnieniu 5 oceniane s¹ zwi¹zki miêdzy adaptacj¹ a ³agodzeniem zmiany klimatu bardziej na p³asz-
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wzajemne powi¹zania
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Omówienie kwestii niepewnoœci
Kwestia niepewnoœci w raportach wszystkich grup roboczych IPCC i w tym raporcie syntetycznym jest zdefiniowana w uwagach do wskazówek
IPCC odnosz¹cych siê do tego zagadnienia1. Problem jest omówiony szeroko ze wzglêdu na materia³y oceniane przez Grupy robocze IPCC
i dotycz¹ce ró¿nych dyscyplin nauki oraz wprowadzenie z literatury ró¿norodnych pojêæ dotycz¹cych traktowania kwestii niepewnoœci. Istota
danych, wskaŸników i analiz stosowanych w naukach przyrodniczych ró¿ni siê zasadniczo od tych stosowanych do oceny rozwoju technologicznego czy w naukach spo³ecznych. Prace Grupy roboczej I skupiaj¹ siê na zagadnieniach z zakresu nauk przyrodniczych, Grupy roboczej II
z zakresu nauk spo³ecznych, natomiast Grupa robocza III rozpatruje zmiany klimatu w aspekcie obydwu dziedzin nauki.
Do omówienia kwestii niepewnoœci s¹ stosowane trzy ró¿ne podejœcia, ka¿de z nich ma ró¿ne s³ownictwo. Wybór miêdzy trzema podejœciami
zale¿y zarówno od rodzaju dostêpnych informacji, jak i autorskiej oceny ekspertów co do poprawnoœci i kompletnoœci aktualnego naukowego
zrozumienia zagadnienia.
Zawsze, kiedy ocena niepewnoœci jest jakoœciowa, to jest ona opisywana przez zapewnienie subiektywnego odczucia iloœci i jakoœci zdarzeñ
(informacje uzyskiwane z teorii, obserwacji lub modeli wskazuj¹ce czy przekonanie lub twierdzenie jest prawd¹, czy fa³szem) oraz stopieñ
zgodnoœci (poziom zgodnoœci pogl¹dów prezentowanych w literaturze w odniesieniu do konkretnych wyników). Podejœcie takie jest stosowane przez Grupê robocz¹ III w serii sformu³owañ, takich jak: du¿a zgodnoœæ i wiele dowodów; du¿a zgodnoœæ i œrednia liczba dowodów; œrednia
zgodnoœæ i œrednia liczba dowodów itp.
Je¿eli niepewnoœæ jest oceniana bardziej iloœciowo przy zastosowaniu oceny eksperckiej poprawnoœci podstawowych danych, stosowanych
modeli lub dokonanych analiz, wówczas stosowana jest nastêpuj¹ca skala poziomu pewnoœci w celu wyra¿enia oszacowanego prawdopodobieñstwa poprawnoœci wyników: bardzo wysoka pewnoœæ – co najmniej 9 na 10; wysoka pewnoœæ – blisko 8 na 10; œrednia pewnoœæ – prawie 5 na 10;
niska pewnoœæ – oko³o 2 na 10 i bardzo niska pewnoœæ – mniej ni¿ 1 na 10.
Kiedy do oceny niepewnoœci okreœlonych wyników wykorzystuje siê eksperck¹ ocenê i analizê statystyczn¹ zebranych materia³ów (np. wyniki
obserwacji lub wyniki uzyskane z modeli), wtedy do wyra¿enia oszacowanego prawdopodobieñstwa zdarzenia jest stosowany nastêpuj¹cy zakres
prawdopodobieñstwa: praktycznie pewne > 99%; w najwy¿szym stopniu prawdopodobne > 95%; bardzo prawdopodobne > 90%; prawdopodobne > 66%; dosyæ prawdopodobne > 50%; niezbyt prawdopodobne od 33% do 66%; nieprawdopodobne < 33%; bardzo nieprawdopodobne < 10%; w najwy¿szym stopniu nieprawdopodobne < 5%; wyj¹tkowo nieprawdopodobne < 1%.
Grupa Robocza II w ocenie niepewnoœci stosuje po³¹czenie oceny pewnoœci z oszacowaniami prawdopodobieñstwa, natomiast WG I w przewa¿aj¹cej mierze wykorzystuje oceny prawdopodobieñstwa.
W Raporcie Syntetycznym ocena niepewnoœci opiera siê na podstawowych zasadach przyjêtych przez Grupy robocze. Je¿eli wyniki uogólniaj¹ce s¹ oparte na informacjach wiêcej ni¿ jednej Grupy roboczej opis niepewnoœci jest zgodny z zastosowanym do sk³adników zaczerpniêtych
z odpowiednich raportów Grup roboczych.
Je¿eli nie okreœlono inaczej, w tym raporcie liczbowy zakres podany w nawiasie kwadratowym wskazuje 90% przedzia³ ufnoœci (tj. istnieje 5%
prawdopodobieñstwo, ¿e wartoœæ mog³aby byæ wy¿sza od zakresu podanego w nawiasie kwadratowym i 5% prawdopodobieñstwo, ¿e ta wartoœæ
mog³aby byæ ni¿sza od tego zakresu). Przedzia³ ufnoœci niekoniecznie jest symetryczny wzglêdem najw³aœciwszej liczby szacunkowej.

1

patrz http://www.ipcc.ch/meetings/ar4-workshops-express-meetings/uncertainty-guidance-note.pdf
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Zagadnienie 1

1.1. Obserwacje zmian klimatu
Od momentu opublikowania TAR postêp w rozumieniu, jak klimat
siê zmienia w przestrzeni i w czasie zosta³ osi¹gniêty przez ulepszenie
i rozszerzenie licznych zbiorów danych, ich póŸniejsz¹ analizê, powiêkszenie geograficznego obszaru badañ, lepsze zrozumienie kwestii w¹tpliwych oraz poszerzenie zakresu pomiarów {WGI SPM}.

Definicje zmiany klimatu
Zmiana klimatu w rozumieniu IPCC odnosi siê do zmiany stanu
klimatu, która mo¿e zostaæ zidentyfikowana (np. za pomoc¹ testów statystycznych) jako zmiana œrednich charakterystyk i/lub
ich zmiennoœci, która utrzymuje siê przez d³ugi okres, zazwyczaj dekady lub d³u¿ej. Dotyczy to ka¿dej zmiany klimatu w czasie, niezale¿nie od tego czy wynika ona z naturalnej zmiennoœci,
czy te¿ z dzia³alnoœci ludzkiej. Definicja ta ró¿ni siê od definicji
stosowanej w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmiany klimatu, gdzie zmianê klimatu odnosi siê
do zmiany (klimatu), która wynika bezpoœrednio lub poœrednio z dzia³alnoœci ludzkiej, zmieniaj¹cej sk³ad atmosfery ziemskiej i która to zmiennoœæ wystêpuje niezale¿nie od naturalnej
zmiennoœci klimatu obserwowanej w porównywalnych okresach.

Ocieplenie siê systemu klimatycznego nie budzi w¹tpliwoœci i jest widoczne w obserwowanym wzroœcie œredniej globalnej temperatury powietrza i temperatury wody w oceanie, powszechnym topnieniu œniegu i lodu oraz podnoszeniu globalnego œredniego poziomu morza (rys.1.1);
{WGI 3.2, 4.8, 5.2, 5.5, SPM}.

Spoœród 12 najcieplejszych lat w ca³ej serii instrumentalnych pomiarów
globalnej temperatury przy powierzchni ziemi (pocz¹wszy od 1850 r.)
jedenaœcie pochodzi z okresu 1995–2006. Trend liniowych zmian temperatury dla 100-letniego okresu 1906–2005 wynosz¹cy 0,74 [od 0,56
do 0,92]°C jest wiêkszy ni¿ podawany w TAR i wynosz¹cy 0,6 [od 0,4
do 0,8]°C dla lat 1901–2000. Trend liniowy dla 50-letniego okresu
(1956–2005) wynosi 0,13°C/10 lat i jest prawie dwukrotnie wy¿szy od
notowanego w stuleciu 1906–2005 {WGI 3.2, SPM}.
Wzrost temperatury na kuli ziemskiej jest powszechny i wiêkszy
w wysokich szerokoœciach geograficznych pó³kuli pó³nocnej (rys. 1.2).
W okresie ostatnich 100 lat œrednia temperatura w Arktyce wzros³a co najmniej dwa razy wiêcej ni¿ mia³o to miejsce w skali globalnej. Obszary l¹dowe ocieplaj¹ siê szybciej ni¿ oceany (rys. 1.2 i 2.5). Obserwacje prowadzone od roku 1961 pokazuj¹, ¿e co najmniej do g³êbokoœci 3000 m
wzros³a œrednia temperatura wszechoceanu i ¿e ocean zmagazynowa³ ponad 80% ciep³a, które zosta³o „dodane” do systemu klimatycznego. Nowe
analizy danych radiosonda¿owych i pomiarów satelitarnych temperatury
dolnej i œrodkowej troposfery wskazuj¹ na ocieplenie tego samego rzêdu
co na powierzchni Ziemi {WGI 3.2, 3.4, 5.2, SPM}.
Poziom morza podnosi siê wraz z ociepleniem (rys.1.1). Globalny
œredni poziom morza wzrasta³ w tempie 1,8 [1,3–2,3] mm w ci¹gu roku
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w latach 1961–2003 i oko³o 3,1 [2,4–3,8] mm w ci¹gu roku w latach
1993–2003. Nie jest jasne, czy owe szybsze tempo podnoszenia poziomu morza w latach 1993–2003 odzwierciedla dekadow¹ zmiennoœæ czy
te¿ ma charakter trendu d³ugookresowego. Podniesienie œredniego poziomu morza od roku 1993 jest w 57% wynikiem rozszerzalnoœci cieplnej oceanów, w 28% malej¹cej objêtoœci lodowców i czap lodowych,
a w pozosta³ej czêœci konsekwencj¹ zaniku polarnych l¹dolodów. W latach
1993–2003 suma owych czynników klimatycznych jest zgodna z niepewnoœci¹ dotycz¹c¹ ca³kowitego bezpoœrednio obserwowanego podnoszenia poziomu morza {WGI 4.6, 4.8, 5.5, SPM, tab. SPM.1}.
Obserwowane zmniejszanie zasiêgów wystêpowania œniegu i lodu jest
równie¿ skutkiem ocieplenia (rys. 1.1). Dane satelitarne pokazuj¹, ¿e œredni
roczny zasiêg lodu morskiego w Arktyce zmniejsza³ siê od roku 1978
w tempie 2,7 [od 2,1 do 3,3]% w ci¹gu dekady, z silniejszym spadkiem
w okresie lata w tempie 7,4 [od 5,0 do 9,8]% w ci¹gu dekady. Lodowce
górskie i pokrywa œnie¿na zmniejszy³y siê, œrednio rzecz bior¹c, na obu
pó³kulach. Maksymalny zasiêg obszaru sezonowo zamarzniêtego gruntu
zmniejszy³ siê na pó³kuli pó³nocnej o 7% od roku 1900. Wiosn¹ zasiêg ten
by³ o ponad 15% mniejszy. Temperatura górnych warstw wiecznej zmarzliny od lat 80-tych XX wieku wzros³a w Arktyce o 3°C {WGI 3.2, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 5.5, SPM}.
Liczne d³ugookresowe zmiany innych elementów klimatu s¹ obserwowane w skalach kontynentalnej, regionalnej i oceananicznej. W latach
1900–2005 trendy zmian wysokoœci opadów by³y zauwa¿alne na wielu
rozleg³ych obszarach. We wspomnianym okresie wysokoœæ opadów wzros³a znacz¹co we wschodnich czêœciach Pó³nocnej i Po³udniowej Ameryki,
pó³nocnej Europie, pó³nocnej i centralnej Azji. Zmala³a natomiast na obszarze Sahelu (na po³udnie od Sahary), w basenie Morza Œródziemnego, po³udniowej Afryce oraz w czêœci po³udniowej Azji. Jest prawdopodobne2 , ¿e w skali globalnej, obszar dotkniêty susz¹ zwiêkszy³ siê od
lat 70-tych XX wieku {WGI 3.3, 3.9, SPM}.
Czêstoœæ wystêpowania i/lub natê¿enie niektórych ekstremalnych zjawisk pogodowych uleg³a zmianie w ci¹gu ostatnich 50 lat. I tak:
Bardzo prawdopodobne jest, ¿e ch³odne noce i dni oraz przymrozki
wystêpuj¹ rzadziej na wiêkszoœci obszarów l¹dowych, podczas gdy
dni upalne i ciep³e noce wystêpuj¹ czêœciej {WGI 3.8, SPM}.
z Prawdopodobne jest, ¿e fale ciep³a s¹ czêstsze na wiêkszoœci obszarów l¹dowych {WGI 3.8, SPM}.
z Prawdopodobne jest, ¿e na wiêkszoœci obszarów wzros³a czêstoœæ
wystêpowania opadów nawalnych lub suma wysokoœci opadów
nawalnych w stosunku do sumy wysokoœci wszystkich opadów {WGI
3.8, 3.9, SPM}.
z Prawdopodobne jest, ¿e przypadki wyst¹pienia ekstremalnie wysokiego poziomu morza notowane s¹ czêœciej w licznych miejscach na
œwiecie od roku 19753 {WGI5.5, SPM}.
z

Wzrost aktywnoœci intensywnych cyklonów tropikalnych od roku
1970 na Pó³nocnym Atlantyku jest obserwacyjnie potwierdzony. Na innych obszarach wystêpowania ze wzglêdu na w¹tpliwoœci, co do jakoœci
danych, wspomniany wzrost jest prawdopodobny. Wielodekadowa zmiennoœæ ich aktywnoœci oraz brak rutynowych satelitarnych obserwacji cyklonów przed rokiem 1970 komplikuje detekcjê wieloletnich trendów
w ich aktywnoœci {WGI 3.8, SPM}.

Prawdopodobieñstwo i okreœlenia pewnoœci (ufnoœci) podawane kursyw¹ przedstawiaj¹ ujednolicone wyra¿enia niepewnoœci i ufnoœci. Wyjaœnienia terminów znajduj¹ siê w ramce „Omówienie kwestii niepewnoœci” we Wprowadzeniu.
Wy³¹czaj¹c tsunami, które nie s¹ powodowane zmian¹ klimatu. Ekstremalnie wysoki poziom morza zale¿y od jego œredniego poziomu i od regionalnych
systemów pogody. W niniejszej pracy jest on definiowany jako najwy¿szy z 1% godzinnych wartoœci obserwowanego poziomu morza na stacji w danym okresie
referencyjnym.
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Zmiany temperatury, poziomu morza i obszaru pokrywy œnie¿nej na pó³kuli pó³nocnej
14,5
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Rysunek 1.1. Obserwowane zmiany: (a) globalnej œredniej temperatury przy powierzchni ziemi, (b) globalnego œredniego poziomu morza na podstawie
odczytów z wodowskazów (linia niebieska) i na podstawie danych satelitarnych (linia czerwona) oraz (c) pokrywy œnie¿nej na pó³kuli pó³nocnej w okresie
marzec–kwiecieñ; wszystkie ró¿nice s¹ podane w stosunku do wartoœci œrednich z lat 1961–1990; krzywe wyg³adzone przedstawiaj¹ wartoœci uœrednione
dekadowo, kó³kami oznaczono wartoœci roczne; obszary zacieniowane przedstawiaj¹ przedzia³y pewnoœci (ufnoœci) wyznaczone na podstawie wszechstronnej analizy znanych niepewnoœci – a i b – i na podstawie serii danych – c {WGI FAQ 3.1 rys. 1, rys. 4.2, rys. 5.13, rys. SPM.3}

Bardzo prawdopodobne jest, ¿e œrednie temperatury na pó³kuli pó³nocnej w drugiej po³owie XX wieku by³y wy¿sze ni¿ w jakimkolwiek innym okresie 50-letnim w ci¹gu ostatni 500 lat. Prawdopodobne jest tak¿e, ¿e by³y one najwy¿sze w ci¹gu co najmniej ostatnich 1300 lat {WGI
6.6, SPM}.

1.2. Obserwowane skutki zmian klimatu
Zaprezentowane w rozdziale pogl¹dy bazuj¹ na obszernych zbiorach
danych, które obejmuj¹ okres od roku 1970. Liczba analiz obserwowanych trendów zachodz¹cych w œrodowisku fizycznym i biologicznym oraz
ich zwi¹zków z regionalnymi zmianami klimatu zwiêkszy³a siê znacz¹co od
momentu opublikowania TAR. Uleg³a równie¿ poprawie jakoœæ zbiorów
danych. Istnieje szczególnie wyraŸny brak geograficznej równowagi zarówno w danych, jak i w publikacjach na temat obserwowanych zmian –
braki te szczególnie uwidaczniaj¹ siê w odniesieniu do krajów rozwijaj¹cych siê {WGII SPM}.

Analizy te pozwoli³y na szersz¹ i bardziej wiarygodn¹ ocenê skutków
ocieplenia ni¿ to mia³o miejsce w TAR. Jest wysoce pewne2, ¿e obecne
regionalne zmiany temperatury maj¹ dostrzegalny wp³yw na system fizyczny
i biologiczny {WGII SPM}.
Dowody obserwacyjne ze wszystkich kontynentów i wiêkszoœci oceanów wskazuj¹, ¿e wiele naturalnych ekosystemów jest zagro¿onych regionalnymi zmianami klimatu,
zw³aszcza wzrostem temperatury {WGII SPM}.

Jest wysoce pewne, ¿e systemy naturalne zwi¹zane ze œniegiem, lodem i zamarzniêtym gruntem (w³¹czaj¹c wieczn¹ zmarzlinê) s¹ zagro¿one
w wyniku zmian klimatu. Potwierdzaj¹ to nastêpuj¹ce przyk³ady:
powiêkszenie oraz wzrastaj¹ca liczba jezior lodowcowych {WGII 1.3,
SPM};
z wzrost niestabilnoœci gruntu w regionach wystêpowania wiecznej zmarzliny oraz zwiêkszenie czêstoœci wystêpowania lawin skalnych w obszarach górskich {WGII 1.3, SPM};
z
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Zmiany w systemach fizycznych i biologicznych oraz temperatury przy powierzchni ziemi, lata 1970–2004
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* Obszary polarne (OP) obejmuj¹ równie¿ obserwowane zmiany biologicznych systemów morskich i s³odkowodnych.
** WOD obejmuje obserwowane zmiany zarówno w pojedynczych stanowiskach, jak i rozleg³ych obszarach oceanów, ma³ych wyspach
i kontynentach. Lokalizacje obszarów morskich, gdzie wystêpuj¹ zmiany na du¿ych obszarach nie s¹ pokazane na mapie.
*** Kó³ka w Europie (EUR) reprezentuj¹ od 1 do 7500 serii danych.
Rysunek 1.2. Lokalizacja istotnych zmian w seriach danych dotycz¹cych systemów fizycznych (œnieg, lód i zamarzniêty grunt; hydrologia; procesy brzegowe)
i systemów biologicznych (l¹dowych, morskich i s³odkowodnych). Zmiany te s¹ zaprezentowane razem ze zmianami temperatury powietrza w latach 1970–
2004. Podzbiór oko³o 29 000 serii zosta³ wybrany spoœród oko³o 80 000 serii danych pochodz¹cych z 577 analiz. Wybrane zbiory spe³niaj¹ nastêpuj¹ce
kryteria: (1) koñcz¹ siê w roku 1990 lub póŸniej, (2) obejmuj¹ okres co najmniej 20 lat oraz (3) pokazuj¹ istotn¹ zmianê in plus lub in minus, zgodnie
z wynikami badañ. Powy¿sze serie danych pochodz¹ z oko³o 75 analiz (z których oko³o 70 przeprowadzono po opublikowaniu TAR) i zawieraj¹ oko³o 29 000
serii danych, spoœród których oko³o 28 000 pochodzi z analiz europejskich. Na bia³o oznaczono obszary, dla których brak jest wystarczaj¹cej liczby danych
niezbêdnych do okreœlenia trendu temperatury. Zbiór kwadratów 2x2 przedstawia: ca³kowit¹ liczbê serii danych, w których wystêpuj¹ istotne zmiany (górny
rz¹d) i procent serii danych, w których istotne zmiany s¹ spójne z ociepleniem (dolny rz¹d) w skali (i) kontynentalnej: Ameryka Pó³nocna (A(m)Pn), Ameryka
Po³udniowa (A(m)P³), Europa (EUR), Afryka (AFR), Azja (AZ), Australia i Nowa Zelandia (ANZ), i obszary polarne (OP) oraz (ii) skali globalnej: l¹dowej (L¥D),
wodnej (WOD) i globalnej (GL). Suma liczby analiz dotycz¹cych siedmiu regionów kontynentalnych (A(m)Pn,….,OP) nie pokrywa siê z sum¹ podan¹ w skali
globalnej (GL), poniewa¿ liczby z poszczególnych regionów, poza obszarami polarnymi (OP), nie zawieraj¹ liczb dotycz¹cych systemów wodnych (WOD). Na
mapie nie zosta³y zaznaczone du¿e obszary zmian morskich {WGII rys. SPM.1, rys. 1.8, rys. 1.9; WGI rys. 3.9b}
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z

zmiany w niektórych arktycznych i antarktycznych ekosystemach,
w tym biomy zwi¹zane ze stref¹ morze–lód oraz zmiany wystêpowania drapie¿ników z wysokich poziomów ³añcucha troficznego {WGII
1.3, 4.4, 15.4, SPM}.

Na podstawie wzrastaj¹cej liczby dowodów jest wysoce pewne,
¿e maj¹ miejsce nastêpuj¹ce zjawiska w systemach hydrologicznych:
zwiêkszony odp³yw i wczeœniejsze maksimum wiosennego przep³ywu w rzekach o zasilaniu œnie¿nym i lodowcowym;
z ogrzanie jezior i rzek w wielu regionach, co wp³ywa na strukturê
termiczn¹ oraz jakoœæ wody {WGII 1.3, 15.2, SPM}.
z

Na podstawie licznych dowodów pochodz¹cych z badañ znacznie
wiêkszej liczby gatunków istnieje bardzo wysoka pewnoœæ, ¿e obecne
ocieplenie silnie wp³ywa na l¹dowe systemy biologiczne, obejmuj¹c takie
zmiany, jak wczeœniejsze wystêpowanie wiosny, np. wczeœniejsze rozwijanie liœci, migracje ptaków i sk³adanie jaj; przesuniêcie granic wystêpowania pewnych gatunków roœlin i zwierz¹t ku biegunom oraz ku wy¿ej
po³o¿onym siedliskom. Na podstawie obserwacji satelitarnych prowadzonych od pocz¹tku lat 80-tych XX wieku jest wysoce pewne, ¿e w wielu
regionach wystêpuje trend dotycz¹cy wczeœniejszego rozpoczêcia wegetacji wiosn¹, a wiêc wyd³u¿ania termicznego okresu wegetacji z powodu
obecnego ocieplenia {WGII 1.3, 8.2, 14.2, SPM}.
Na podstawie istotnych, nowych dowodów jest wysoce pewne,
¿e obserwowane zmiany wystêpuj¹ce w morskich i s³odkowodnych
systemach biologicznych s¹ zwi¹zane z wzrastaj¹c¹ temperatur¹ wody oraz
z towarzysz¹cymi jej zmianami pokrywy lodowej, zasolenia, poziomu
tlenu i jego obiegu. Wspomniane zmiany obejmuj¹: przesuniêcie zakresów wystêpowania oraz zmiany dotycz¹ce obfitoœci glonów, zooplanktonu i ryb w wysokich szerokoœciach geograficznych, zwiêkszenie wystêpowania glonów i zooplanktonu w jeziorach po³o¿onych w wysokich
szerokoœciach geograficznych i na wiêkszych wysokoœciach oraz zmiany
zasiêgu i wczeœniejszej migracji ryb w rzekach. Wzrasta liczba dowodów
œwiadcz¹cych o wp³ywie zmiany klimatu na rafy koralowe, jednak rozdzielenie oddzia³ywania czynników klimatycznych od innych (np. prze³owienia i zanieczyszczenia) jest trudne {WGII 1.3, SPM}.
Pojawiaj¹ siê inne skutki regionalnych zmian klimatu w œrodowisku naturalnym i œrodowisku cz³owieka, jednak¿e wiele
z nich jest trudne do rozró¿nienia z powodu adaptacji i czynników pozaklimatycznych {WGII, SPM}.

Wp³yw wzrostu temperatury zosta³ udokumentowany ze œredni¹
pewnoœci¹ w nastêpuj¹cych dziedzinach dzia³alnoœci cz³owieka:
z

rolnictwie i uprawach leœnych wysokich szerokoœci geograficznych
pó³kuli pó³nocnej, np. wczeœniejsze wiosenne zasiewy upraw i zaburzenia obszarów leœnych z powodu po¿arów i szkodników {WGII
1.3, SPM};

Obserwowane zmiany klimatu i ich skutki

niektórych aspektach ludzkiego zdrowia, jak nadmierna œmiertelnoœæ
z powodu upa³ów w Europie, zmiany u nosicieli chorób zakaŸnych
w czêœci Europy, wczeœniejszy pocz¹tek sezonu pylenia oraz wzrost
wystêpowania alergicznych py³ków w wysokich i œrednich szerokoœciach geograficznych pó³kuli pó³nocnej {WGII 1.3, 8.2, 8.ES, SPM};
z niektórych formach aktywnoœci ludzkiej w Arktyce (np. polowania
i krótszy okres podró¿y przez œnieg i lód) oraz na ni¿ej po³o¿onych
obszarach wysokogórskich, jak ograniczenia w uprawianiu sportów
górskich {WGII 1.3, SPM}.
z

Podnoszenie poziomu morza oraz rozwój cywilizacyjny ³¹cznie wp³ywaj¹ na utratê przybrze¿nych obszarów podmok³ych i mangrowych oraz
wzrastanie szkód wynikaj¹cych z zalewania terenów przybrze¿nych na
wielu obszarach. Jednak¿e, jak wynika z opublikowanej literatury, wp³ywy te nie mog¹ byæ uto¿samiane z trendami {WGII 1.3, 1.ES, SPM}.

1.3. Zgodnoœæ zmian w systemach fizycznych
i biologicznych z ociepleniem
Zmiany w oceanie i na l¹dzie, takie jak zmniejszenie pokrywy œnie¿nej i zasiêgu lodów morskich na pó³kuli pó³nocnej, cieñszy lód morski,
krótsze sezony lodowe na jeziorach i rzekach, topnienie lodowców,
zmniejszenie zasiêgu wiecznej zmarzliny, wzrost temperatury gleby i termicznych profili odwiertów oraz podniesienie poziomu morza dostarczaj¹
dodatkowych dowodów, ¿e œwiat staje siê cieplejszy {WGI 3.9}.
Spoœród ponad 29 000 serii danych obserwacyjnych i wyników 75
analiz, które pokazuj¹ znacz¹ce zmiany wielu systemów fizycznych i biologicznych, ponad 89% to dane zgodne z kierunkiem zmiany spodziewanej jako reakcja systemu na ocieplenie – rys.1.2 {WGII 1.4, SPM}.

1.4. Niektóre niezmieniaj¹ce siê cechy klimatu
Niektóre cechy klimatu wydaj¹ siê nie zmieniaæ. Oznacza to, ¿e
z powodu niewystarczaj¹cych danych zmiany te nie mog¹ zostaæ okreœlone, nawet jeœli wyst¹pi³y. Zasiêg lodów antarktycznych wykazuje miêdzyroczn¹ zmiennoœæ i lokalne zmiany, ale brak jest statystycznie istotnego
wielodekadowego œredniego trendu, zgodnego z trendem zmian uœrednionej nad kontynentem temperatury przypowierzchniowych warstw
atmosfery. Brak jest wystarczaj¹cych dowodów, by rozstrzygn¹æ, czy
trendy istniej¹ w odniesieniu do innych zmiennych takich, np. jak w Po³udnikowej Cyrkulacji Wymiennej (MOC – Meridional Overturning
Circulation) globalnego oceanu lub w zjawiskach w skali lokalnej, jak np.
tornada, grad, b³yskawice, burze piaskowe. Trend rocznej liczby cyklonów tropikalnych nie jest jednoznaczny {WGI 3.2, 3.8, 4.4, 5.3, SPM}.
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Emisje i koncentracje ekwiwalentu dwutlenku
wêgla (CO2 ekw.)

Przyczyny zmiany
W tym rozdziale raportu rozwa¿one s¹ zarówno naturalne, jak i antropogeniczne przyczyny zmiany klimatu, pocz¹wszy od emisji gazów cieplarnianych (GHG), ich stê¿enia w atmosferze, do radiacyjnego wymuszenia4 i w koñcu do reakcji klimatu i skutków.

2.1. Emisje d³ugo utrzymuj¹cych siê
w atmosferze gazów cieplarnianych

Gazy cieplarniane ró¿ni¹ siê wp³ywem ocieplaj¹cym (radiacyjnym wymuszeniem) na globalny system klimatyczny z powodu
ich ró¿nych w³aœciwoœci radiacyjnych i ró¿nych wartoœci czasu
utrzymywania siê w atmosferze. Te wp³ywy ocieplaj¹ce mog¹
zostaæ wyra¿one za pomoc¹ wspólnej miary, opartej na wymuszeniu radiacyjnym dwutlenku wêgla.
z

Emisja ekwiwalentna dwutlenku wêgla (CO2 ekw.) jest
równowa¿na emisji CO2, która spowodowa³aby takie samo
wymuszenie radiacyjne, jak iloœæ emisji d³ugo utrzymuj¹cych siê w atmosferze gazów cieplarnianych lub mieszaniny tych gazów w okreœlonym horyzoncie czasowym. Ekwiwalentna emisja CO2 jest otrzymywana przez pomno¿enie
emisji gazu cieplarnianego przez jego wskaŸnik globalnego
ocieplenia (GPW) dla danego horyzontu czasowego6. Dla
mieszaniny gazów cieplarnianych ekwiwalentna emisja CO2
jest otrzymywana przez zsumowanie ekwiwalentnych emisji poszczególnych gazów. Ekwiwalentna emisja CO2 jest
standardow¹ i u¿yteczn¹ miar¹ w celu porównywania emisji ró¿nych gazów cieplarnianych, ale nie powoduje takiej
samej zmiany klimatu (patrz: WGI 2.10).

z

Koncentracja ekwiwalentu dwutlenku wêgla jest koncentracj¹ CO2, która spowodowa³aby tej samej wielkoœci wymuszenie radiacyjne co dana mieszanina CO2 i innych sk³adników wymuszaj¹cych7.

Wymuszenie radiacyjne systemu klimatycznego jest zdominowane
przez d³ugo utrzymuj¹ce siê w atmosferze gazy cieplarniane, a rozdzia³
niniejszy rozwa¿a te, które uwzglêdnione s¹ w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).
Globalna emisja gazów cieplarnianych wzros³a w wyniku dzia³alnoœci ludzkiej od czasów przedprzemys³owych. W okresie
miêdzy rokiem 1970 a 2004 wzrost ten wynosi³ 70%5 – rys. 2.1
{WGIII 1.3, SPM}.

Dwutlenek wêgla (CO2) jest najwa¿niejszym antropogenicznym
gazem cieplarnianym. Jego roczne emisje zwiêkszy³y siê miêdzy rokiem
1970 a 2004 o 80%, od 21 do 38 Gt i stanowi³y 77% ca³kowitej
antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych w roku 2004 (rys. 2.1).

Globalne roczne emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych
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Rysunek 2.1. (a) Globalne roczne emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych w latach 1970–20045; (b) udzia³ ró¿nych antropogenicznych gazów cieplarnianych w ca³kowitej emisji w roku 2004 wyra¿ony w ekwiwalencie CO2; (c) udzia³ ró¿nych sektorów w ca³kowitej antropogenicznej emisji GHG w roku 2004
wyra¿ony w ekwiwalencie CO2,w leœnictwie ujêto wylesianie {WGIII rys. TS.1a, TS.1b, TS.2b}
4

Wymuszenie radiacyjne jest miar¹ wp³ywu, jaki ma dany czynnik na zmianê bilansu docieraj¹cej i opuszczaj¹cej system Ziemia – atmosfera energii i jest
indeksem wa¿noœci tego czynnika jako mechanizmu potencjalnych zmian klimatu. W tym raporcie wartoœci wymuszenia radiacyjnego s¹ podawane
w stosunku do warunków przed pocz¹tkiem epoki przemys³owej datowanym na rok 1750 i s¹ wyra¿one w watach na metr kwadratowy (W/m2).

5

Dotyczy jedynie dwutlenku wêgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), fluorowêglowodorów (HFCs), perfluorowêglowodorów (PFCs) i szeœciofluorku siarki (SF6), których emisje objête s¹ Ramow¹ konwencj¹ Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu. Te gazy cieplarniane s¹ wa¿one przez ich
100-letni wskaŸnik globalnego ocieplenia, wykorzystuj¹c wartoœci zgodne z raportowanymi w ramach konwencji.

6

Raport ten stosuje 100-letnie wartoœci wskaŸnika globalnego ocieplenia i wartoœci numeryczne zgodne z raportowanymi w ramach konwencji.

7

Takie wartoœci mog¹ dotyczyæ jedynie gazów cieplarnianych lub kombinacji gazów cieplarnianych i aerozoli.
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Tempo wzrostu emisji ekwiwalentu CO2 (CO2 ekw.) by³o znacznie
wy¿sze w ostatnim 10-leciu, lata 1995–2004 (0,92 Gt CO 2 ekw.
w ci¹gu roku), ni¿ w poprzednim okresie, w latach 1970–1994 (0,43 Gt
CO2 ekw. w ci¹gu roku); {WGIII 1.3, TS.1, SPM}.
Najwiêkszy wzrost emisji gazów cieplarnianych w latach 1970–
2004 pochodzi z energetyki, transportu i przemys³u. Wzrost emisji pochodz¹cy z budownictwa mieszkaniowego i budynków u¿ytecznoœci
publicznej, leœnictwa (w³¹czaj¹c wylesianie) i rolnictwa by³ w tym okresie
ni¿szy. Sektorowe Ÿród³a emisji gazów cieplarnianych w roku 2004 s¹
przedstawione na rys. 2.1c {WGIII 1.3, SPM}.
Wp³yw zmniejszenia siê globalnej energoch³onnoœci (-33%) na globaln¹
emisjê w latach 1970–2004 jest mniejszy ni¿ ³¹czny wp³yw globalnego wzrostu dochodu (77%) i globalnego wzrostu populacji (69%), stanowi¹ce
g³ówne przyczyny wzrostu emisji CO2 pochodzenia energetycznego. D³ugotrwa³y trend zmniejszania siê emisji CO2 na jednostkê dostarczonej
energii odwróci³ siê po roku 2000 {WGIII 1.3, rys. SPM.2, SPM}.
Ró¿nice w dochodzie per capita, emisji per capita oraz energoch³onnoœci miêdzy poszczególnymi krajami pozostaj¹ istotne. W roku 2004 kraje z za³¹cznika I do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu zamieszkiwa³o 20% œwiatowej populacji, wytwarza³y
one 57% œwiatowego produktu krajowego brutto, opartego na parytecie
si³y nabywczej (PKBPPP) i by³y odpowiedzialne za 46% globalnej emisji
gazów cieplarnianych – rys. 2.2 {WGIII 1.3, SPM}.

2.2. Przyczyny zmiany klimatu
Zmiany atmosferycznej koncentracji gazów cieplarnianych i aerozoli, oraz zmiany pokrywy roœlinnej l¹dów i promieniowania s³onecznego zmieniaj¹ bilans energetyczny systemu klimatycznego i s¹ przyczynami zmiany klimatu. Wp³ywaj¹ na absorpcjê, rozpraszanie i emisjê
promieniowania w atmosferze i na powierzchni Ziemi. Wynikaj¹ce z dzia³ania tych czynników dodatnie lub ujemne zmiany bilansu energetycznego
s¹ okreœlane mianem wymuszenia radiacyjnego4, które jest stosowane do
porównywania ocieplaj¹cych lub och³adzaj¹cych wp³ywów na globalny
klimat {WGI TS.2}.

Dzia³alnoœæ ludzka skutkuje emisj¹ d³ugo utrzymuj¹cych siê w atmosferze czterech gazów cieplarnianych: dwutlenku wêgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) i halowêglowodorów (grupy gazów zawieraj¹cych fluor, chlor i brom). Koncentracja atmosferyczna
gazów cieplarnianych zwiêksza siê, je¿eli emisja jest wiêksza ni¿ procesy usuwaj¹ce.
Globalna koncentracja atmosferyczna CO2, CH4 i N2O zwiêkszy³a siê znacz¹co od roku 1750 w efekcie dzia³alnoœci ludzkiej i obecnie znacznie przewy¿sza wartoœci z epoki przedprzemys³owej okreœlone na podstawie rdzeni lodowych
zawieraj¹cych informacje z wielu tysiêcy lat (rys. 2.3). Koncentracje atmosferyczne CO2 i CH4 w roku 2005 przewy¿sza³y znacznie naturalny zakres wartoœci wystêpuj¹cych
w ostatnich 650 000 lat. Globalne zwiêkszenie siê koncentracji CO2 jest spowodowane przede wszystkim wykorzystaniem paliw kopalnych. Zmiana sposobu u¿ytkowania
gruntu równie¿ powoduje istotne, jakkolwiek mniejsze wzrosty. Bardzo prawdopodobne jest, ¿e obserwowane zwiêkszanie siê koncentracji CH4 jest przede wszystkim skutkiem rozwoju rolnictwa i spalania paliw kopalnych. Wzrost koncentracji N2O jest przede wszystkim pochodzenia rolniczego
{WGI 2.3, 7.3, SPM}.

Globalna koncentracja CO2 w atmosferze zwiêkszy³a siê od oko³o
280 ppm na pocz¹tku ery przemys³owej do 379 ppm w roku 2005. Roczne
tempo zwiêkszania siê koncentracji CO2 by³o w okresie ostatnich 10 lat
wiêksze (œrednia dla lat 1995–2005: 1,9 ppm/rok) ni¿ kiedykolwiek od
rozpoczêcia ci¹g³ych bezpoœrednich pomiarów atmosferycznych (œrednia
dla lat 1960–2005: 1,4 ppm/rok). Tempo zwiêkszania siê koncentracji CO2
ulega zmianom z roku na rok {WGI 2.3, 7.3, SPM; WGIII 1.3}.
Globalna koncentracja CH4 w atmosferze zwiêkszy³a siê od oko³o
715 ppb na pocz¹tku ery przemys³owej do 1732 ppb w roku 2005. Tempo
zwiêkszania siê koncentracji zmniejszy³o siê od wczesnych lat 90-tych
XX wieku, zgodnie z ca³kowit¹ emisj¹ (sum¹ emisji z naturalnych i z antropogenicznych Ÿróde³), w stosunku do t³a, które by³o niemal¿e sta³e
w tym okresie {WGI 2.3, 7.4, SPM}.

Regionalne rozmieszczenie emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do populacji i Produktu Krajowego Brutto
opartego na parytecie si³y nabywczej
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Rysunek 2.2. (a) Rozk³ad regionalny emisji gazów cieplarnianych per capita wed³ug populacji ró¿nych grup krajów w roku 2004 (definicja grup znajduje siê
w za³¹czniku); (b) Rozk³ad regionalnej emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do PKB wyra¿onego w USD opartego na parytecie si³y nabywczej (PKBPPP)
wzglêdem PKB grup krajów w roku 2004. Procenty podane w s³upkach na obu wykresach oznaczaj¹ udzia³ regionów w globalnej emisji gazów cieplarnianych
{WGIII rys. SPM.3a, SPM.3b}
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Zmiany koncentracji gazów cieplarnianych na podstawie
rdzeni lodowych i danych wspó³czesnych

Globalna koncentracja N2O w atmosferze zwiêkszy³a siê od oko³o
270 ppb na pocz¹tku ery przemys³owej do 319 ppb w roku 2005 {WGI
2.3,7.4, SPM}.
Od okresu przemys³owego koncentracja wielu halowêglowodorów (w³¹czaj¹c chlorofluorowêglowodory) od bliskiej zera koncentracji t³a zwiêkszy³a siê g³ównie z powodu dzia³alnoœci ludzkiej {WGI 2.3,
SPM; SROC SPM}.
Jest bardzo wysoce pewne, ¿e powodem ocieplenia, z wymuszeniem radiacyjnym +1,6 [od +0,6 do +2,4] W/m2 – rys. 2.4
w skali globalnej jest dzia³alnoœæ cz³owieka od 1750 roku
{WGI 2.3, 6.5, 2.9, SPM}.

£¹czne wymuszenie radiacyjne wynikaj¹ce ze wzrostu koncentracji
CO2, CH4 i N2O wynosi +2,3 [od +2,1 do 2,5] W/m2. Bardzo prawdopodobne jest, ¿e tempo jego wzrostu w okresie przemys³owym jest bez
precedensu w okresie d³u¿szym ni¿ 10 000 lat (rys. 2.3 i 2.4). Wymuszenie radiacyjne CO2 zwiêkszy³o siê o 20% w latach 1995–2005, jest
to najwiêksza zmiana w okresie co najmniej ostatnich 200 lat {WGI 2.3,
6.4, SPM}.
Antropogeniczny udzia³ w emisji aerozoli (g³ównie siarczany, organiczny i czarny wêgiel, azotany i py³) wspólnie wywo³uj¹ efekt och³adzaj¹cy, z ca³kowitym bezpoœrednim wymuszeniem radiacyjnym -0,5 [od
-0,9 do -0,1] W/m2 oraz poœrednim wymuszeniem albeda chmur wynosz¹cym -0,7 [od -1,8 do -0,3] W/m2. Aerozole wp³ywaj¹ tak¿e na opady
{WGI 2.4, 2.9, 7.5, SPM}.
Dla porównania szacuje siê, ¿e zmiany aktywnoœci s³onecznej od roku
1750 spowodowa³y powstanie ma³ego wymuszenia radiacyjnego wynosz¹cego +0,12 [od +0,06 do 0,30] W/m2, które jest co najmniej o po³owê mniejsze od szacowanego w TAR {WGI 2.7, SPM}.

0,1

lata
0

wymuszenie radiacyjne (W/m2)

podtlenek azotu (ppb)

2.3. Wra¿liwoœæ klimatu i sprzê¿enia zwrotne

okres (przed 2005 rokiem)
Rysunek 2.3. Koncentracja CO2 , CH4 i N2O w atmosferze w ostatnich 10 000 lat
(du¿y panel) i od roku 1750 (wykres wewnêtrzny). Prezentowane pomiary
pochodz¹ z rdzeni lodowych (ró¿ne kolory symboli dotycz¹ danych z ró¿nych analiz) oraz próbek atmosferycznych (czerwona linia). Zwi¹zane
z tym wymuszenia radiacyjne w stosunku do wartoœci z roku 1750 s¹ przedstawione na osi pionowej znajduj¹cej siê po prawej stronie du¿ego wykresu
{WGI rys. SPM.1}
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Wra¿liwoœæ klimatu w stanie równowagi jest miar¹ odpowiedzi
systemu klimatycznego na utrzymuj¹ce siê wymuszenie radiacyjne. Zdefiniowana jest ona jako zbilansowane globalne ocieplenie powierzchni,
towarzysz¹ce podwojeniu koncentracji CO2. Postêp jaki nast¹pi³ po
opublikowaniu TAR pozwala oceniæ, ¿e jest prawdopodobne, ¿e wra¿liwoœæ klimatu zawiera siê miêdzy 2 a 4,5°C, z najlepszymi szacunkami
na poziomie 3°C oraz ¿e bardzo nieprawdopodobne jest, aby by³a
ona mniejsza ni¿ 1,5°C. Wartoœci znacz¹co wiêksze od 4,5°C nie mog¹
zostaæ wykluczone, ale zgodnoœæ modeli z obserwacjami jest dla tego
przedzia³u wartoœci niewysoka {WGI 8.6, 9.6, ramka 10.2, SPM}.
Sprzê¿enia zwrotne mog¹ wzmacniaæ lub os³abiaæ odpowiedŸ systemu na dane wymuszenie. Bezpoœrednia emisja pary wodnej (gazu
cieplarnianego) zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ ludzk¹ stanowi nieistotny wk³ad
do wymuszenia radiacyjnego. Poniewa¿ temperatura globalna wzroœnie,
wzroœnie równie¿ koncentracja pary wodnej w troposferze, co stanowi
kluczowe dodatnie sprzê¿enie, a nie wymuszenie powoduj¹ce zmianê
klimatu. Zmiany koncentracji pary wodnej stanowi¹ najwiêksze sprzê¿enie zwrotne wp³ywaj¹ce na wra¿liwoœæ klimatu w stanie równowagi i s¹
obecnie lepiej zrozumiane ni¿ w TAR. Najwiêkszym Ÿród³em niepewnoœci pozostaj¹ sprzê¿enia zwrotne zwi¹zane z chmurami. Przestrzenne
zró¿nicowanie odpowiedzi systemu klimatycznego jest w znacznym stopniu kontrolowane przez procesy klimatyczne oraz sprzê¿enia zwrotne.
Na przyk³ad reakcje zwrotne zwi¹zane z albedo lodu morskiego przyczyniaj¹ siê do wzmocnienia reakcji w obszarach polarnych szerokoœci
geograficznych {WGI 2.8, 8.6, 9.2, TS.2.1.3, TS.2.5, SPM}.
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Sk³adowe wymuszenia radiacyjnego
Skala
PNZ**
Wartoœci WR [W/m2] przestrzenna

Elementy WR*

d³ugo utrzymuj¹ce
siê w atmosferze
gazy cieplarniane

Naturalne

Antropogeniczne

halowêglowodory

ozon

stratosferyczny

troposferyczny

stratosferyczna para
wodna z CH4
albedo
powierzchniowe

u¿ytkowanie
ziemi

czarny wêgiel
na œniegu

1,66 [1,49–1,83]

globalna

wysoki

0,48 [0,43–0,53]
0,16 [0,14–0,18]
0,34 [0,31–0,37]

globalna

wysoki

-0,05 [-0,15–0,05]
0,35 [0,25–0,65]

kontynentalna
do globalnej

œredni

0,07 [0,02–0,12]

globalna

niski

-0,2 [-0,4–0,0]

lokalna do
kontynentalnej

œredni
-niski

0,1 [0,0–0,2]

efekt
ca³kowity bezpoœredni
aerosol efekt albeda
chmur

-0,5 [-0,9– -0,01]

kontynentalna
do globalnej

œredni
-niski

-0,7 [-1,8– -0,3]

kontynentalna
do globalnej

niski

smugi kondensacyjne

0,01 [0,003–0,03]

kontynentalna

niski

promieniowanie
s³oneczne

0,12 [0,06–0,30]

globalna

niski

ca³kowity antropogeniczny efekt netto

1,6 [0,6–2,4]

* Wymuszenie radiacyjne.
** Poziom Naukowego Zrozumienia.

wymuszenie radiacyjne [W/m2]

Rysunek 2.4. Œrednie globalne wymuszenie radiacyjne (RF) w roku 2005 (najlepsze szacunki oraz 5 i 95% przedzia³y ufnoœci) w stosunku do koncentracji
CO2 , CH4 , N2O w roku 1750 i innych wa¿nych czynników i mechanizmów, wspólnie z typowym geograficznym zasiêgiem (skala przestrzenna) wymuszenia
i oszacowany poziom naukowego zrozumienia (PNZ). Aerozole pochodz¹ce z wybuchów wulkanicznych przyczyniaj¹ siê do epizodycznych przypadków
och³odzeñ trwaj¹cych przez kilka lat po wybuchu. Zakres podany dla smug kondensacyjnych nie obejmuje innych mo¿liwych efektów wp³ywu lotnictwa na
zachmurzenie {WGI rys. SPM.2}

Ocieplenie redukuje l¹dowe i oceaniczne poch³anianie atmosferycznego CO2, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie odsetek antropogenicznej emisji
pozostaj¹cej w atmosferze. Ten dodatni mechanizm sprzê¿enia zwrotnego cyklu wêglowego prowadzi do wiêkszego wzrostu koncentracji atmosferycznej CO2 i wiêkszej zmiany klimatu przy danym scenariuszu emisyjnym, ale si³a tego sprzê¿enia zwrotnego ró¿ni siê znacz¹co w zale¿noœci
od modelu {WGI 7.3, TS.5.4, SPM; WGII 4.4}.

2.4. Okreœlenie przyczyn zmian klimatu
Wskazanie przyczyn pozwala oceniæ czy obserwowane zmiany klimatu s¹ iloœciowo zgodne z oczekiwan¹ reakcj¹ na zewnêtrzne wymuszenie (np. zmiany promieniowania s³onecznego lub koncentracji gazów cieplarnianych) a tak¿e czy s¹ one niespójne z alternatywnymi lecz
fizycznie akceptowanymi wyjaœnieniami {WGITS.4, SPM}.

8

Wiêkszoœæ obserwowanego wzrostu globalnej temperatury od po³owy XX wieku jest bardzo prawdopodobnie spowodowana obserwowanym wzrostem koncentracji antropogenicznych GHG8 . Stanowi to postêp w stosunku do
TAR, gdzie w konkluzjach stwierdzano, ¿e „wiêkszoœæ
obserwowanego w ostatnich 50 latach globalnego ocieplenia jest prawdopodobnie wynikiem wzrostu koncentracji GHG” – rys. 2.5 {WGI 9.4, SPM}.

Obserwowane powszechne ocieplenie atmosfery i oceanu ³¹cznie
z utrat¹ masy lodu pozwala na stwierdzenie, ¿e jest w najwy¿szym
stopniu nieprawdopodobne, aby globalna zmiana klimatu w ostatnich
50 latach mog³a zostaæ wyt³umaczona z pominiêciem zewnêtrznego wymuszenia, natomiast jest bardzo prawdopodobne, ¿e nie jest ona spowodowana jedynie przez znane przyczyny naturalne. We wspomnianym okresie suma wymuszenia s³onecznego i wulkanicznego powinna

Rozwa¿ania odnoœnie pozosta³ej niepewnoœci oparte s¹ na obecnych metodologiach.

39

Zagadnienie 2

Przyczyny zmiany

Globalna i kontynentalna zmiana temperatury

0,5

0,5

Azja

0,0

lata
Afryka

0,0

anomalia temperatury (oC)

lata
Ameryka Po³udniowa
1,0

1,0

1,0
0,5
0,0

0,5

lata

0,0

Australia

0,5

anomalia temperatury (oC)

1,0

1,0

anomalia temperatury (oC)

anomalia temperatury (oC)

Ameryka Pó³nocna

anomalia temperatury (oC)

anomalia temperatury (oC)

Europa

lata

0,0

lata

1,0
0,5
0,0

lata

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

lata

Globalna powierzchni wody
anomalia temperatury (oC)

Globalna przy powierzchni ziemi
anomalia temperatury (oC)

anomalia temperatury (oC)

Globalna

1,0
0,5
0,0

lata

lata

obserwacje

modele bior¹ce pod uwagê tylko naturalne wymuszenia
modele bior¹ce pod uwagê naturalne i antropogeniczne wymuszenia

Rysunek 2.5. Porównanie obserwowanych zmian temperatury powierzchni w skali kontynentalnej i globalnej z wynikami symulacji globalnych modeli klimatu
obejmuj¹cymi albo naturalne przyczyny zmian, albo zarówno naturalne, jak i antropogeniczne wymuszenia. Œrednie wartoœci dekadowe obserwacji przedstawiono dla lat 1906–2005 (linia czarna) w punktach centrowanych w œrodku poszczególnych dekad i w stosunku do odpowiadaj¹cych im œrednich wartoœci dla
okresu od 1901 r. do 1950 r. Linie przerywane oznaczaj¹ przestrzenne pokrycie analizowanego obszaru mniejsze od 50%. Zakreskowany na niebiesko pas
przedstawia zakres zmiennoœci wyznaczony przez 5 i 95% zakres wartoœci dla 19 symulacji wykonanych z pomoc¹ 5 modeli klimatu, wykorzystuj¹cych
jedynie naturalne wymuszenia, tj. promieniowanie S³oñca i aktywnoœæ wulkaniczn¹. Zakreskowany na czerwono pas pokazuje 5 i 95% zakres wartoœci
okreœlony w oparciu o 58 symulacji wykonanych z wykorzystaniem 14 modeli klimatu, bior¹cych pod uwagê naturalne i antropogeniczne wymuszenia {WGI
rys. SPM.4}.

prawdopodobnie powodowaæ och³odzenie, a nie ocieplenie. Ocieplenie systemu klimatycznego zosta³o stwierdzone na podstawie zmian
temperatury powierzchni kuli ziemskiej, w atmosferze oraz grubej na
kilkaset metrów przypowierzchniowej warstwie oceanu. Obserwowany
charakter troposferycznego ocieplenia i stratosferycznego och³odzenia jest bardzo prawdopodobnie spowodowany zarówno wp³ywem
wzrostu koncentracji GHG jak i zmniejszenia koncentracji ozonu stratosferycznego. Samo zwiêkszenie koncentracji GHG prawdopodobnie powodowa³oby wiêksze ocieplenie od obserwowanego, poniewa¿
wulkaniczne i antropogeniczne aerozole kompensuj¹ ocieplenie, które
w przeciwnym razie mia³oby miejsce {WGI 2.9, 3.2, 3.4, 4.8, 5.2,
7.5, 9.4, 9.5, 9.7, TS.4.1, SPM}.
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Prawdopodobne jest, ¿e w okresie ostatnich 50 lat wystêpuje istotne antropogeniczne ocieplenie na wszystkich kontynentach, poza Antarktyk¹ – rys. 2.5 {WGI 3.2,
9.4, SPM}.

Obserwowane rozk³ady przestrzenne ocieplenia, w³¹czaj¹c wiêksze ocieplenia nad l¹dami ni¿ nad oceanami oraz ich zmiany w czasie s¹
symulowane jedynie przez modele, które uwzglêdniaj¹ wymuszenie antropogeniczne. ¯aden sprzê¿ony globalny model klimatu, który uwzglêdnia³ jedynie naturalne wymuszenia nie odtwarza³ tendencji œredniego
ocieplenia nad poszczególnymi kontynentami w drugiej po³owie XX wieku, z wy³¹czeniem Antarktyki {WGI 3.2, 9.4, TS.4.2, SPM}.
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Wci¹¿ wystêpuj¹ trudnoœci w symulacjach modelowych i wskazaniu
przyczyn obserwowanych zmian klimatu w mniejszych skalach przestrzennych. W tych skalach, naturalna zmiennoœæ klimatu jest stosunkowo du¿a,
utrudniaj¹c rozpoznanie zmian spowodowanych przez zewnêtrzne wymuszenia. Niepewnoœæ dotycz¹ca lokalnych wymuszeñ, zwi¹zana z aerozolami i zmianami w u¿ytkowaniu gruntu, oraz sprzê¿enia zwrotne powoduj¹, ¿e oszacowanie wp³ywu wzrostu GHG na obserwowane w ma³ych
skalach zmiany temperatury jest trudne {WGI 8.3, 9.4, SPM}.
Postêp w stosunku do TAR pokazuje, ¿e dostrzegalny wp³yw
cz³owieka na œredni¹ temperaturê rozszerzy³ siê na inne
aspekty klimatu, tak¿e temperatury ekstremalne i przestrzenny rozk³ad pola wiatru {WGI 9.4, 9.5, SPM}.

Temperatura szczególnie ekstremalnie gor¹cych nocy, zimnych nocy
i zimnych dni najprawdopodobniej wzros³a z przyczyn antropogenicznych. Jest dosyæ prawdopodobne, ¿e z przyczyn antropogenicznych wzros³o ryzyko wystêpowania fal ciep³a. Jest prawdopodobne, ¿e czynniki
antropogeniczne przyczyni³y siê do zmian pola wiatrów, szlaku cyklonów
ekstratropikalnych w umiarkowanych szerokoœciach geograficznych i rozk³adu temperatury na obu pó³kulach. Jednak¿e obserwowane zmiany cyrkulacji atmosferycznej na pó³kuli pó³nocnej s¹ wiêksze od symulowanych
przez modele jako reakcje systemu na zmiany wymuszenia zachodz¹ce
w XX wieku {WGI 3.5, 3.6, 9.4, 9.5, 10.3, SPM}.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e reakcja na antropogeniczne wymuszenie przyczyni³a siê do podniesienia poziomu morza w drugiej po³owie XX wieku. Istniej¹ dowody wp³ywu cz³owieka na cykl hydrologiczny, obejmuj¹ce obserwowane wielkoskalowe zmiany rozk³adu opadów na obszarach l¹dowych w XX wieku. Jest dosyæ prawdopodobne, ¿e swoj¹ dzia³alnoœci¹ ludzkoœæ przyczyni³a siê do globalnego trendu powiêkszania siê obszarów objêtych susz¹ od lat 70-tych XX wieku

Przyczyny zmiany

oraz wzrostu czêstotliwoœci wystêpowania przypadków ekstremalnych
opadów {WGI 3.3, 5.5, 9.5, TS.4.1, TS.4.3}.
Antropogeniczne ocieplenie w ostatnich trzech dekadach
mia³o prawdopodobnie dostrzegalny wp³yw na obserwowane w skali globalnej zmiany wielu systemów fizycznych i biologicznych {WGII 1.4}.

Wyniki badañ zdecydowanie wskazuj¹, ¿e jest bardzo nieprawdopodobne, aby przestrzenna zgodnoœæ miêdzy regionami o istotnym ociepleniu w skali globu i lokalizacje istotnych obserwowanych zmian w wielu
systemach naturalnych wynikaj¹cych z ocieplenia powodowane by³y przez
naturaln¹ zmiennoœæ temperatury lub naturaln¹ zmiennoœæ systemów. Wiele
przypadków modelowania wskazuje na charakterystyczne reakcje systemów fizycznych i biologicznych na antropogeniczne ocieplenie, jakkolwiek jedynie kilka tego rodzaju badañ zosta³o przeprowadzonych. Rozwa¿aj¹c wyniki modeli i dowody istotnego antropogenicznego ocieplenia
w skali wszystkich kontynentów (poza Antarktyk¹) w okresie ostatnich
50 lat jest prawdopodobne, ¿e antropogeniczne ocieplenie w okresie ostatnich trzech dekad mia³o dostrzegalny wp³yw na wiele naturalnych systemów {WGI 3.2, 9.4, SPM; WGII 1.4, SPM}.
Ograniczenia i braki w seriach danych uniemo¿liwiaj¹ obecnie bardziej kompletne wskazanie przyczyn obserwowanych reakcji systemu
przyrodniczego na antropogeniczne ocieplenie. Dostêpne analizy s¹
ograniczone zarówno pod wzglêdem liczby systemów, d³ugoœci rozwa¿anych rekordów danych, jak równie¿ ich lokalizacji. Naturalna zmiennoœæ temperatury jest wiêksza w skali regionalnej ni¿ globalnej, w ten
sposób wp³ywaj¹c na okreœlenie zmian na skutek zewnêtrznych wymuszeñ. W skali regionalnej inne pozaklimatyczne czynniki (takie jak u¿ytkowanie gruntu, zanieczyszczenia i inwazyjne gatunki) maj¹ równie¿ swój
wp³yw {WGII 1.2, 1.3, 1.4, SPM}.
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Scenariusze emisji gazów cieplarnianych od roku 2000 do 2100
w warunkach braku dodatkowych dzia³añ

Istnieje du¿a zgodnoœæ oraz wiele dowodów9, ¿e przy obecnej polityce ³agodzenia zmian klimatu i zwi¹zanych z ni¹
praktyk zrównowa¿onego rozwoju, globalna emisja gazów
cieplarnianych bêdzie siê nasilaæ w ci¹gu najbli¿szych kilku dekad. Bazowe scenariusze emisyjne opublikowane po
ukazaniu siê Specjalnego Raportu nt. Scenariuszy Emisyjnych (SRES, 2000) s¹ porównywalne z przedstawionymi
w SRES; patrz ramka nt. scenariuszy SRES i rysunek 3.110
{WGIII 1.3, 3.2, SPM}.

W scenariuszach SRES zak³adano wzrost bazowej globalnej emisji
GHG w zakresie od 9,7 do 36,7 Gt ekwiwalentu CO2 (od 25 do 90%)
pomiêdzy rokiem 2000 a 2030. W scenariuszach tych przyjêto, ¿e paliwa
kopalne utrzymaj¹ dominuj¹c¹ rolê w globalnym rynku energii do roku
2030, a nawet po nim. Z tego powodu przewiduje siê, ¿e we wspomnianym okresie emisja CO2 z sektora energetycznego wzroœnie od 40 do
110% {WGIII 1.3, SPM}.
Analizy opublikowane po ukazaniu siê SRES (tj. scenariusze post-SRES)
pos³ugiwa³y siê ni¿szymi wartoœciami niektórych przyczyn zmian emisji,
szczególnie projekcjami populacji. Jednak¿e, w przypadku badañ uwzglêdniaj¹cych nowe przewidywania dotycz¹ce populacji, zmiany innych czynników wymuszaj¹cych, jak np. wzrost ekonomiczny, powoduj¹ niewielkie zmiany ogólnego poziomu emisji. Przewidywany rozwój ekonomiczny
Afryki, Ameryki £aciñskiej i Œrodkowego Wschodu do roku 2030 w scenariuszach post-SRES jest ni¿szy, od tego który zak³ada³y scenariusze
SRES, jakkolwiek ma to niewielki wp³yw na globalny rozwój ekonomiczny i ca³kowit¹ emisjê {WGIII 3.2, TS.3, SPM}.
Aerozole maj¹ w ostatecznym wyniku wp³yw och³adzaj¹cy. Reprezentacja emisji aerozoli i ich prekursorów, w³¹czaj¹c dwutlenek siarki,
sadzê i wêgiel organiczny uleg³a poprawie od czasu SRES. Zasadniczo, przewiduje siê, ¿e emisje tych zwi¹zków bêd¹ ni¿sze ni¿ to mia³o
miejsce w SRES {WGIII 3.2, TS.3, SPM}.

globalna emisja gazów cieplarnianych (Gt CO2 ekw./rok)

3.1. Scenariusze emisji

zakres scenariuszy post-SRES (80%)

scenariusz
post-SRES
(maksymalny)

scenariusz post-SRES
(minimalny)

lata
Rysunek 3.1. Globalna emisja gazów cieplarnianych (wyra¿ona w ekwiwalencie CO2 w skali roku lub CO2 ekw./rok) w przypadku braku podjêcia jakichkolwiek dodatkowych dzia³añ: szeœæ objaœniaj¹cych scenariuszy SRES (linie kolorowe) i zakres percentyla 80% dla obecnych scenariuszy opublikowanych po SRES, post-SRES (obszar zakreskowany w kolorze szarym).
Linie przerywane pokazuj¹ pe³en zakres scenariuszy post-SRES. Emisja
uwzglêdnia: CO2, CH4, N2O i fluorowane gazy cieplarniane {WGIII 1.3, 3.2,
rys. SPM.4}

Dostêpne wyniki badañ wskazuj¹, ¿e wybór kursu wymiany na potrzeby Krajowego Produktu Brutto (rynkowy kurs wymiany walut, MER
lub parytet si³y nabywczej, PPP) nie wp³ywa istotnie na przewidywane
emisje, jeœli tylko jest stosowany konsekwentnie11. Jeœli wystêpuj¹ ja-

Scenariusze SRES
SRES odnosi siê do scenariuszy opisanych w Specjalnym Raporcie IPCC nt. Scenariuszy Emisyjnych (SRES, 2000). Scenariusze SRES
s¹ pogrupowane w cztery rodziny (A1, A2, B1 i B2), które obrazuj¹ alternatywne œcie¿ki rozwoju, uwzglêdniaj¹c szeroki zakres czynników wymuszaj¹cych, takich jak: demografia, ekonomia, technologia i wynikaj¹ce z nich emisje gazów cieplarnianych. Scenariusze
SRES nie uwzglêdniaj¹ ¿adnych dodatkowych elementów dzia³añ klimatycznych poza aktualnie obowi¹zuj¹cymi. Projekcje emisji s¹
szeroko stosowane w ocenach przysz³ej zmiany klimatu a ich za³o¿enia dotycz¹ce zmian spo³eczno-ekonomicznych, demograficznych
i technologicznych s¹ wykorzystywane jako dane wejœciowe w wielu obecnych ocenach dotycz¹cych wra¿liwoœci klimatycznej i wp³ywu
zmian klimatu {WGI 10.1; WGII 2.4; WGIII TS.1, SPM}.
Linia rozwoju A1 zak³ada bardzo gwa³towny rozwój ekonomiczny œwiata, osi¹gniêcie maksimum populacji w po³owie stulecia oraz gwa³towne wprowadzenie nowych i bardzo wydajnych technologii. Linia ta jest podzielona na trzy grupy, które opisuj¹ alternatywne kierunki
zmian technologicznych: intensywne wykorzystanie paliw kopalnych (A1FI), wykorzystanie niekopalnych zasobów energii (A1T) oraz
zrównowa¿one wykorzystanie wszystkich Ÿróde³ (A1B). Linia B1 opisuje œwiat konwergentny, z t¹ sam¹ œcie¿k¹ rozwoju populacji, ale
z bardziej gwa³townymi zmianami struktury ekonomicznej us³ug i informacji. Linia B2 opisuje œwiat o œredniej populacji i œrednim wzroœcie ekonomicznym, uwydatniaj¹c lokalne rozwi¹zania ekonomiczne, socjalne i zrównowa¿enie œrodowiskowe. Linia A2 opisuje œwiat
bardzo ró¿norodny, o silnym wzroœcie populacji, wolnym rozwoju ekonomicznym i wolnych zmianach technologicznych. ¯adne prawdopodobieñstwo nie zosta³o przypisane do ¿adnego scenariusza { WGIII TS.1, SPM}.
9
10
11

Stwierdzenia dotycz¹ce zgodnoœci/dowodów zapisane kursyw¹ przedstawiaj¹ wa¿one wyra¿enie niepewnoœci i ufnoœci. Patrz ramka „Omówienie kwestii
niepewnoœci” we Wprowadzeniu w celu wyjaœnienia tych terminów.
Scenariusze bazowe uwzglêdniaj¹ tylko dzia³ania klimatyczne obecnie obowi¹zuj¹ce. Najaktualniejsze badania ró¿ni¹ siê w porównaniu z Ramow¹ konwencj¹ Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu i Protoko³u z Kioto. Œcie¿ki emisji scenariuszy ³agodz¹cych s¹ omawiane w zagadnieniu 5.
Po opublikowaniu TAR rozpoczêto dyskusje na temat stosowania ró¿nych kursów wymiany walut w scenariuszach emisji. Stosuje siê dwie jednostki do
porównania Krajowego Produktu Brutto (PKB) pomiêdzy krajami. MER stosuje siê w przypadku analiz obejmuj¹cych produkty wymiany miêdzynarodowej.
Stosowanie PPP jest preferowane do analiz dotycz¹cych krajów o bardzo odbiegaj¹cym poziomie rozwoju. Wiêkszoœæ jednostek monetarnych jest
podawanych w tym raporcie w MER. Znajduje to odzwierciedlenie w zdecydowanej wiêkszoœci literatury zwi¹zanej z zapobieganiem emisji. Je¿eli jednostki
monetarne s¹ wyra¿one w PPP, oznaczane jest to jako PKBPPP {WGIII SPM}.
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kiekolwiek ró¿nice to s¹ one ma³e w stosunku do niepewnoœci zwi¹zanych
z przyjêtymi za³o¿eniami dotycz¹cymi innych parametrów w scenariuszach,
np. zmian technologicznych {WGIII 3.2, TS.3, SPM}.

3.2. Projekcje przysz³ych zmian klimatu
W najbli¿szych dwóch dekadach spodziewane jest ocieplenie o oko³o 0,2°C w ci¹gu dekady dla wiêkszoœci scenariuszy emisyjnych SRES. Nawet je¿eli koncentracje
wszystkich gazów cieplarnianych i aerozoli pozosta³yby
niezmienione na poziomie roku 2000, spodziewane by³oby dalsze ocieplenia rzêdu 0,1°C w ci¹gu dekady. Po tym
okresie projekcje temperatury silnie zale¿¹ od specyfiki
poszczególnych scenariuszy emisyjnych – rysunek 3.2
{WGI 10.3, 10.7; WGIII 3.2}.

Od pierwszego raportu IPCC w roku 1990, sprawdzone projekcje
sugerowa³y wzrost œredniej globalnej temperatury w latach 1990–2005
od oko³o 0,15 do 0,3°C w ci¹gu dekady. Mo¿na to obecnie porównaæ
z obserwowanymi wartoœciami oko³o 0,2°C w ci¹gu dekady co zwiêksza
zaufanie do projekcji na najbli¿szy okres {WGI 1.2, 3.2}.

3.2.1. Zmiany globalne w XXI wieku
Emisja gazów cieplarnianych na dotychczasowym lub
wy¿szym poziomie bêdzie powodowa³a dalsze ocieplenie
i bêdzie generowa³a wiele zmian w globalnym systemie klimatycznym w XXI wieku, które bardzo prawdopodobnie
bêd¹ wiêksze od tych, które obserwowano w XX wieku
{WGI 10.3}.

Postêp w modelowaniu klimatycznym umo¿liwia obecnie lepsze
oceny i prawdopodobne szacowanie zakresów niepewnoœci zwi¹zanych

z projekcjami ocieplenia dla ró¿nych scenariuszy emisji. Tabela 3.1
prezentuje wartoœci „najlepiej oszacowane” i prawdopodobne zakresy globalnego œredniego przypowierzchniowego ocieplenia powietrza dla
szeœciu scenariuszy emisyjnych SRES, uwzglêdniaj¹cych sprzê¿enie klimat – cykl wêglowy {WGI 10.5}.
Mimo, ¿e projekcje te s¹ generalnie spójne z zakresem podawanym w TAR (od 1,4 do 5,8°C), to nie s¹ one bezpoœrednio porównywalne. Oszacowane górne zakresy dla projekcji temperatury s¹ wiêksze od tych z TAR, g³ównie dlatego, ¿e wiêksza liczba dostêpnych obecnie modeli sugeruje silniejsze sprzê¿enie zwrotne pomiêdzy klimatem a
cyklem wêglowym. Na przyk³ad w scenariuszu A2 sprzê¿enie zwrotne
klimat – cykl wêglowy zwiêksza odpowiadaj¹ce mu œrednie globalne ocieplenie do roku 2100 o ponad 1°C. Sprzê¿enia zwrotne wêglowe s¹ omawiane w zagadnieniu 2.3 {WGI 7.3, 10.5,SPM}.
Poniewa¿ zrozumienie pewnych wa¿nych procesów powoduj¹cych
podnoszenie siê poziomu morza jest zbyt ograniczone, raport niniejszy
nie szacuje prawdopodobieñstwa, ani nie podaje wartoœci „najlepiej
szacowanej” lub górnej granicy podniesienia siê poziomu morza. Oparte
na modelach projekcje podniesienia siê globalnego poziomu morza do
koñca XXI wieku (lata 2090–2099) s¹ zaprezentowane w tabeli 3.1. Dla
ka¿dego scenariusza punkt œrodkowy zakresu w tabeli 3.1 jest w granicach 10% œrednich wartoœci dla okresu od 2090 do 2099 podawanych
w TAR. Zakresy s¹ wê¿sze ni¿ w TAR, g³ównie z powodu poprawienia
informacji na temat niektórych niepewnoœci zwi¹zanych z przewidywanymi przyczynami12 . Projekcje poziomu morza nie zawieraj¹ niepewnoœci
sprzê¿eñ zwrotnych klimat – cykl wêglowy ani nie zawieraj¹ pe³nego efektu
zmian sp³ywu z l¹dolodów z powodu niedostatku badañ opisanych w literaturze. Dlatego górne wartoœci podanych zakresów nie mog¹ byæ traktowane jako górne zakresy mo¿liwego podniesienia poziomu morza. Projekcje zawieraj¹ sk³adowe wynikaj¹ce ze zwiêkszaj¹cego siê sp³ywu
l¹dolodów Grenlandii i Antarktyki w tempie obserwowanym w latach
1993–2003, ale tempo to mo¿e zarówno wzrosn¹æ, jak i os³abn¹æ

Tabela 3.1. Projektowane globalne ocieplenie przypowierzchniowe oraz podniesienie poziomu morza na koniec XXI wieku {WGI 10.5, 10.6,
tab. 10.7, tab. SPM.3}

Przypadek
Koncentracja sta³a
na poziomie 2000 roku
B1
A1T
B2
A1B
A2
A1FI

b

Zmiana temperatury (°C, w latach 2090–2099
w stosunku do lat 1980–1999) a,d

Podniesienie poziomu morza
(m, w latach 2090–2099 w stosunku do lat 1980–1999)

Wartoœæ „najlepiej
szacowana”

Prawdopodobny
zakres

Zakres oparty na modelach wykluczaj¹cy
przysz³e nag³e dynamiczne zmiany sp³ywu lodu

0,6
scenariusz
scenariusz
scenariusz
scenariusz
scenariusz
scenariusz

0,3–0,9
1,8
2,4
2,4
2,8
3,4
4,0

niedostêpna
1,1–2,9 0,18–0,38
1,4–3,8 0,20–0,45
1,4–3,8 0,20–0,43
1,7–4,4 0,21–0,48
2,0–5,4 0,23–0,51
2,4–6,4 0,26–0,59

Uwagi:
a) Podane texmperatury to wartoœæ najlepiej szacowana oraz prawdopodobny zakres niepewnoœci, wynikaj¹cy z u¿ycia modeli o ró¿nej z³o¿onoœci oraz
ograniczeñ prowadzonych obserwacji.
b) Sta³y sk³ad dla roku 2000 jest otrzymany tylko z symulacji modelu AOGCM.
c) Wszystkie powy¿sze scenariusze s¹ wskaŸnikowymi scenariuszami SRES. Przypuszczalne koncentracje CO2 ekw. odpowiadaj¹ce obliczonym wymuszeniom radiacyjnym zwi¹zanym z GHG i aerozolami w roku 2100 (zobacz strona 823 WGI TAR) dla scenariuszy B1, A1T, B2, A1B, A2 i A1F1 wynosz¹
odpowiednio oko³o 600, 700, 800, 850, 1250 oraz 1550 ppm.
d) Zmiany temperatury s¹ okreœlone jako ró¿nice w stosunku do lat 1980–1999. Aby wyraziæ zmiany w stosunku do lat 1850–1899 nale¿y dodaæ 0,5°C.
12

W TAR projekcje dotyczy³y roku 2100, tym razem dotycz¹ one okresu od 2090 do 2099. W TAR mielibyœmy do czynienia z podobnym zakresem niepewnoœci, jak
wynikaj¹cym z tabeli 3.1, gdyby tylko niepewnoœci by³y okreœlane w ten sam sposób.
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w przysz³oœci. Jeœli ten wk³ad wzrasta³by liniowo ze zmianami globalnej
temperatury, górne zakresy podniesienia siê poziomu morza, dla scenariuszy SRES pokazane w tabeli 3.1, wzros³yby od 0,1 do 0,2 m13 {WGI
10.6, SPM}.

3.2.2. Regionalne zmiany klimatu w XXI wieku
Obecnie istnieje wiêksza pewnoœæ ni¿ w TAR w zakresie przewidywanych rozk³adów ocieplenia i innych jego cech regionalnych oraz dotycz¹cych rozk³adu wiatru, opadów,
niektórych zjawisk ekstremalnych oraz lodu morskiego
{WGI 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 10.3, 11.1}.

Przewidywane ocieplenie w XXI wieku pokazuje niezale¿nie od
scenariusza podobny do obserwowanego w ostatnich kilku dekadach
geograficzny rozk³ad zmian. Silniejsze ocieplenie, analogiczne z obecnie wystêpuj¹cymi trendami, jest spodziewane nad l¹dami oraz w bardzo wysokich szerokoœciach geograficznych, s³absze w rejonie Oceanu Po³udniowego (w pobli¿u Antarktyki) i nad pó³nocn¹ czêœci¹ Pó³nocnego Atlantyku – rysunek 3.2, prawy {WGI 10.3, SPM}.
Obszar pokrywy œnie¿nej bêdzie siê kurczy³. Powszechny wzrost g³êbokoœci rozmarzania jest przewidywany na wiêkszoœci obszarów wystêpowania wiecznej zmarzliny. Wszystkie scenariusze SRES przewiduj¹ topnienie lodu morskiego w obszarze Arktyki i Antarktyki. W niektórych projekcjach Arktyka w ostatnich latach XXI wieku póŸnym latem jest niemal¿e
w ca³oœci wolna od lodu morskiego {WGI 10.3, 10.6, SPM; WGII 15.3.4}.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e ekstremalna temperatura, fale ciep³a i przypadki opadów nawalnych bêd¹ wystêpowaæ czêœciej {SYR tab.
3.2; WGI 10.3, SPM}.

Jest prawdopodobne, ¿e w przysz³oœci cyklony tropikalne (tajfuny
i huragany) bêd¹ bardziej intensywne, z wiêkszymi prêdkoœciami maksymalnymi wiatru i du¿o silniejszymi opadami zwi¹zanymi z postêpuj¹cym
wzrostem powierzchniowej temperatury wody morskiej w strefie tropikalnej. Projekcje dotycz¹ce zmniejszenia liczby cyklonów tropikalnych
s¹ mniej pewne. Widoczny od roku 1970 wzrost udzia³u bardzo intensywnych sztormów w niektórych regionach jest du¿o wiêkszy ni¿ symulowany dla tego okresu przy obecnie wykorzystywanych modelach {WGI
3.8, 9.5, 10.3, SPM}.
Przewidywane jest przesuniêcie szlaku cyklonów z umiarkowanych
szerokoœci geograficznych w kierunku biegunów wraz ze zwi¹zanymi
z tym zmianami przestrzennego rozk³adu wiatrów, opadów i temperatury,
co bêdzie kontynuacj¹ przestrzennego rozk³adu obserwowanych w ostatnim pó³wieczu trendów {WGI 3.6, 10.3, SPM}.
W stosunku do TAR nast¹pi³a poprawa w rozumieniu projekcji przestrzennego rozk³adu opadów. Wzrost wysokoœci opadów jest bardzo
prawdopodobny w wysokich szerokoœciach geograficznych podczas, gdy
zmniejszenie wysokoœci opadów jest prawdopodobne na wiêkszoœci
subtropikalnych obszarów l¹dowych (o oko³o 20% w scenariuszu A1B
w roku 2100, rys. 3.3) zgodnie z obserwowanymi obecnie trendami {WGI
3.3, 8.3, 9.5, 10.3, 11.2–11.9, SPM}.

3.2.3. Zmiany po XXI wieku
Antropogeniczne ocieplenie oraz podnoszenie poziomu
morza bêdzie nastêpowa³o przez stulecia z powodu bezw³adnoœci procesów klimatycznych i sprzê¿eñ zwrotnych,
nawet je¿eli koncentracje gazów cieplarnianych zostan¹ ustabilizowane {WGI 10.4, 10.5, 10.7, SPM}.

Projekcje ocieplenia przy powierzchni Ziemi za pomoc¹ oceaniczno–atmosferycznych modeli ogólnej cyrkulacji

globalne ocieplenie przy powierzchni ziemi (oC)

6,0
5,0
4,0

koncentracje utrzymane na
poziomie roku 2000
XX wiek

3,0
2,0
1,0
0
-1,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

lata
Rysunek 3.2. Rysunek lewy: Linie ci¹g³e przedstawiaj¹ wielomodelowe œrednie globalne ocieplenie powierzchni (w stosunku do lat 1980–1999) dla nastêpuj¹cych scenariuszy SRES: A2, A1B i B1, przedstawionych jako kontynuacje XX-wiecznych symulacji. Linia pomarañczowa przedstawia rezultaty eksperymentu, w którym koncentracje s¹ sta³e na poziomie roku 2000. S³upki w œrodku rysunku oznaczaj¹ najlepsze szacunki (linia ci¹g³a na s³upku) i prawdopodobne zakresy oszacowane dla szeœciu znacznikowych scenariuszy SRES dla okresu od 2090 do 2099 w stosunku do lat 1980–1999. Ocena najlepszych
szacunków i prawdopodobnych zakresów na s³upkach uwzglêdnia rezultaty modelowania z wykorzystaniem oceaniczno-atmosferycznych modeli ogólnej
cyrkulacji, jak równie¿ sekwencje niezale¿nych modeli oraz ograniczenia obserwacyjne. Rysunek prawy: Przewidywane zmiany temperatury powierzchniowej
w pocz¹tkowym i koñcowym okresie XXI wieku w stosunku do lat 1980–1999. Rysunki pokazuj¹ œrednie wartoœci dla dekad od 2020 do 2029 (lewa czeœæ)
i od 2090 do 2099 (prawa czêœæ) wielomodelowych projekcji z wykorzystaniem oceaniczno-atmosferycznych modeli ogólnej cyrkulacji dla nastêpuj¹cych
scenariuszy SRES A2 (góra), A1B (œrodek) i B1 (dó³) {WGI 10.4, 10.8, rys. 10.28, 10.29, SPM}
13

W przypadku dyskusji dotycz¹cej d³u¿szego okresu, patrz sekcja 3.2.3 i 5.2.
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Wielomodelowa projekcja zmian rozk³adu opadów

Rysunek 3.3. Wzglêdne zmiany wysokoœci opadów (w procentach) w latach 2090–2099 w stosunku do lat 1980–1999. Wartoœci przedstawiaj¹ wielomodelowe
œrednie scenariusza SRES A1B w okresie grudzieñ–luty (na lewo) i czerwiec–sierpieñ (na prawo). Na bia³o oznaczono obszary, gdzie mniej ni¿ 66% modeli
zgadza siê w zakresie znaku zmian. Obszary, na których wystêpuje zgodnoœæ ponad 90% modeli co do znaku zmian s¹ wykropkowane {WGI rys. 10.9, SPM}

Je¿eli wymuszenie radiacyjne zostanie ustabilizowane, przez utrzymanie wszystkich sk³adników wymuszenia radiacyjnego na niezmienionym
poziomie przewidywanym przez scenariusze B1 lub A1b dla roku 2100,
to jak pokazuj¹ eksperymenty z wykorzystaniem modeli, spodziewany jest
dalszy wzrost temperatury o oko³o 0,5 °C do roku 2200. Dodatkowo, tylko wskutek rozszerzalnoœci cieplnej poziom morza podniesie siê od 0,3 do
0,8 m (w stosunku do wartoœci z okresu od 1980 do 1999) do roku 2300.
Termiczne zwiêkszenie objêtoœci wszechoceanu i w konsekwencji poziomu
morza bêdzie trwa³o przez wiele stuleci, z powodu inercji czasowej zwi¹zanej z przekazywaniem ciep³a w g³¹b oceanu {WGI 10.7, SPM}.
Przewiduje siê, ¿e kurczenie l¹dolodu Grenlandii bêdzie mia³o wp³yw
na podniesienie poziomu morza po roku 2100. Utrata masy lodu wed³ug
obecnych modeli bêdzie gwa³towniejsza z powodu wzrostu temperatury ni¿
jej akumulacja zwi¹zana ze wzrostem wysokoœci opadów, co w konsekwencji prowadziæ bêdzie do ujemnego bilansu masy (wypadkowa utrata
lodu) w warunkach globalnego ocieplenia (w stosunku do wartoœci przedprzemys³owych ) przekraczaj¹cego 1,9 do 4,6°C. Jeœli taki ujemny bilans
masy utrzymywa³by siê przez tysi¹clecia, doprowadzi³oby to do niemal¿e
ca³kowitej eliminacji l¹dolodu grenlandzkiego, co spowodowa³oby wzrost
poziomu morza o oko³o 7 m. Odpowiadaj¹ce temu przysz³e zmiany tempe-

ratury na Grenlandii (od 1,9 do 4,6°C) s¹ porównywalne do oszacowanych
dla ostatniego okresu interglacjalnego oko³o 125 000 lat temu, gdzie badania paleoklimatyczne sugeruj¹ ograniczenie zasiêgu lodów polarnych oraz
podniesienie poziomu morza od 4 do 6 m {WGI 6.4, 10.7,SPM}.
Procesy dynamiczne zwi¹zane ze sp³ywem lodu s¹ nieuwzglêdnione
w obecnych modelach, ale jak sugeruj¹ najnowsze obserwacje, mog¹
spowodowaæ wzrost podatnoœci l¹dolodów na ocieplenie przyczyniaj¹c
siê do podniesienia poziomu morza w przysz³oœci. Zrozumienie tych procesów jest ograniczone i brak jest konsensusu co do ich natê¿enia {WGI
4.6, 10.7, SPM}.
Aktualne badania z wykorzystaniem globalnych modeli przewiduj¹,
¿e l¹dolód antarktyczny pozostanie zbyt zimny, aby ulegaæ powszechnemu topnieniu i bêdzie akumulowa³ masê w wyniku wzrostu opadów œniegu. Jednak¿e utrata masy lodu mo¿e wyst¹piæ, jeœli dynamiczny sp³yw
lodu zdominuje bilans masy {WGI 10.7, SPM}.
Zarówno przesz³a, jak i przysz³a antropogeniczna emisja CO2 bêdzie
stale wp³ywaæ na ocieplenie i podniesienie poziomu morza przez d³u¿ej
ni¿ tysi¹clecie, z powodu skali czasowej procesów usuwania tych gazów z atmosfery {WGI 7.3, 10.3, rys. 7.12, rys. 10.35, SPM}.

Szacunkowe wielowiekowe ocieplenie w stosunku do lat 1980–1999 dla kategorii stabilizacyjnych
zdefiniowanych przez AR4
8,6
6,8

Zmiana œredniej globalnej temperatury w stosunku do lat 1980–1999 (oC)
Rysunek 3.4. Szacunkowe d³ugoterminowe (wielowiekowe) ocieplenie odpowiadaj¹ce szeœciu opracowanym przez WGIII (AR4) kategoriom stabilizacyjnym
(tab. 5.1). Skala temperatury zosta³a przesuniêta o 0,5°C w stosunku do przedstawionej w tabeli 5.1, aby uwzglêdniæ przybli¿one ocieplenie od czasów przed
przemys³owych do lat 1980–1999. Dla wiêkszoœci poziomów stabilizacyjnych œrednia globalna temperatura osi¹ga poziom równowagi przez kilka stuleci. Dla
scenariuszy emisji gazów cieplarnianych prowadz¹cych do stabilizacji na poziomach porównywalnych ze scenariuszami SRES B1 i A1B w roku 2100 (600 i 850 ppm
ekwiwalentu CO2; kategoria IV i V), oszacowane modele przewiduj¹, ¿e oko³o 65 do 70% szacunkowego wzrostu globalnej temperatury równowagi, zak³adaj¹c
wra¿liwoœæ klimatu na poziomie 3°C, zostanie osi¹gniête w momencie stabilizacji. W przypadku scenariuszy o znacznie ni¿szych poziomach stabilizacyjnych (kategoria I i II, rys. 5.1) temperatura równowagi mo¿e zostaæ osi¹gniêta wczeœniej {WGI 10.7.2}

47

Zagadnienie 3

Szacunkowe d³ugoterminowe (wielowiekowe) ocieplenie odpowiadaj¹ce szeœciu opracowanym przez WGIII (AR4) kategoriom stabilizacyjnym jest przedstawione na rysunku 3.4.

Zmiana klimatu i jej wp³yw w krótkim i d³ugim okresie w scenariuszach

z

3.3. Skutki przysz³ych zmian klimatu
Obecnie dysponujemy bardziej szczegó³owymi informacjami
o skutkach przysz³ych zmian w szerokim zakresie systemów
i sektorów, tak¿e tych nieujêtych w poprzednich raportach
{WGII TS.4, SPM}.

Poni¿ej przedstawiono kluczowe rezultaty14 dotycz¹ce wp³ywu
przewidywanej na XXI wiek zmiany klimatu na systemy, sektory i regiony. Zaprezentowano równie¿ oceny ich wra¿liwoœci15 . Jeœli nie podano innego, poziom pewnoœci przewidywañ jest wysoki. Wzrost œredniej globalnej temperatury powietrza jest podawany w odniesieniu do
lat 1980–1999. Dodatkowe informacje na temat skutków zmian mo¿na znaleŸæ w raporcie WG II {WGII SPM}.

Wybrze¿a
z

z

3.3.1. Wp³yw na systemy i sektory
Ekosystemy
Zdolnoœæ regeneracji wielu ekosystemów w XXI wieku zostanie
prawdopodobnie przekroczona w wyniku wspó³oddzia³ywania
zmiany klimatu z towarzysz¹cymi zaburzeniami (np. powodzie, susze,
po¿ary, plagi owadów, zakwaszenie oceanów) i innymi czynnikami
o zasiêgu globalnym, takimi jak zmiany u¿ytkowania ziemi, zanieczyszczenie œrodowiska, fragmentacja naturalnych systemów, nadmierna
eksploatacja surowców {WGII 4.1–4.6, SPM}.
Wychwyt wêgla przez ekosystemy l¹dowe prawdopodobnie osi¹gnie najwy¿sze wartoœci przed rokiem 2150, a nastêpnie os³abnie
lub jego kierunek ulegnie odwróceniu16 , przyczyniaj¹c siê tym samym do wzmocnienia zmiany klimatu {WGII 4.ES, rys. 4.2, SPM}.
Oko³o 20–30% spoœród wziêtych pod uwagê gatunków zwierz¹t
i roœlin bêdzie prawdopodobnie zagro¿onych wyginiêciem, jeœli wzrost
œredniej globalnej temperatury powietrza przekroczy 1,5 do 2,5°C,
œrednia pewnoœæ {WGII 4.ES, rys. 4.2, SPM}.
W konsekwencji wzrostu œredniej globalnej temperatury powietrza przekraczaj¹cego od 1,5 do 2,5°C i towarzysz¹cego mu wzrostowi koncentracji CO2 przewiduje siê du¿e zmiany struktur i funkcji
ekosystemów, wzajemnych oddzia³ywañ miêdzy gatunkami, jak
równie¿ granic ich wystêpowania, skutkuj¹ce spadkiem bioró¿norodnoœci i mniejszymi mo¿liwoœciami wykorzystania zasobów ekosystemów, np. zaopatrzenia w wodê i ¿ywnoœæ {WGII 4.4, ramka
TS.6, SPM}.

z

z

z

z

¯ywnoœæ
Przewiduje siê, ¿e wydajnoœæ plonów wzroœnie nieznacznie w œrednich i wysokich szerokoœciach geograficznych, ze wzglêdu na wzrost
œredniej temperatury obszaru od 1 do 3°C (zale¿nie od rodzaju
upraw), a nastêpnie – po przekroczeniu tej granicy – spadnie, œrednia pewnoœæ {WGII 5.4, SPM}.
W niskich szerokoœciach geograficznych, zw³aszcza na obszarach
sezonowo suchych i zwrotnikowych, wydajnoœæ plonów spadnie nawet przy niewielkim lokalnym wzroœcie œredniej temperatury powie-

z

z

trza (rzêdu 1–2°C), co zwiêkszy ryzyko wyst¹pienia g³odu, œrednia
pewnoœæ {WGII 5.4, SPM}.
W skali globalnej przewiduje siê wzrost potencja³u produkcji ¿ywnoœci przy wzroœcie œredniej temperatury powietrza w granicach od 1
do 3°C, po przekroczeniu tej granicy nast¹pi spadek potencja³u produkcji, œrednia pewnoœæ {WGII 5.4, 5.5, SPM}.
W wyniku zmiany klimatu i podniesienia poziomu morza wybrze¿a
bêd¹ nara¿one na wzrastaj¹ce ryzyko zniszczenia, zw³aszcza erozji
brzegów. Efekt ten bêdzie nasilany przez wzrastaj¹c¹ presjê cz³owieka na obszary przybrze¿ne, bardzo wysoka pewnoœæ {WGII 6.3,
6.4, SPM}.
Przewiduje siê, ¿e do 2080 roku o wiele wiêcej milionów ludzi ni¿
obecnie bêdzie doœwiadcza³o corocznych powodzi, wynikaj¹cych
z podniesienia poziomu morza. Liczba dotkniêtych osób bêdzie najwiêksza na obszarach gêsto zaludnionych i na niskole¿¹cych obszarach deltowych Azji i Afryki; szczególnie podatne na zmiany poziomu
morza s¹ ma³e wyspy, bardzo wysoka pewnoœæ {WGII 6.4, 6.5, tab.
6.11, SPM}.

Przemys³, osadnictwo i spo³eczeñstwo
z

z

Najbardziej wra¿liwe ga³êzie przemys³u, jednostki osadnicze i spo³eczeñstwa, to zasadniczo te, które zajmuj¹ obszar morskich i rzecznych równin zalewowych oraz których ekonomia jest œciœle powi¹zana z zasobami wra¿liwymi na zmianê klimatu, i które zajmuj¹
obszary podatne na ekstremalne zjawiska pogodowe, zw³aszcza
tam, gdzie zachodz¹ gwa³towne procesy urbanizacyjne {WGII 7.1,
7.3, 7.4, 7.5, SPM}.
Szczególnie wra¿liwe mog¹ byæ spo³ecznoœci ubogie, zw³aszcza
zamieszkuj¹ce obszary o du¿ym ryzyku {WGII 7.2, 7.4, 5.4, SPM}.

Zdrowie
Przewiduje siê, ¿e stan zdrowia milionów ludzi ulegnie pogorszeniu, np. przez wzrastaj¹ce niedo¿ywienie; wiêksz¹ liczbê ofiar œmiertelnych, chorób i obra¿eñ w efekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych; wiêcej zatruæ pokarmowych; wzrost czêstoœci chorób uk³adu
kr¹¿enia i oddechowego, wskutek wiêkszej koncentracji ozonu w strefie przygruntowej na obszarze miast (efekt zmiany klimatu); zmiany
w rozmieszczeniu przestrzennym niektórych chorób zakaŸnych {WGI
7.4, ramka 7.4; WGII 8.ES, 8.2, 8.4, SPM}.
z Zmiana klimatu mo¿e przynieœæ pewne korzyœci w strefie klimatu
umiarkowanego, takie jak mniejsza liczba zgonów w wyniku wych³odzenia oraz mniej korzystne efekty, np. zmiany w zasiêgu i mo¿liwoœciach przenoszenia siê malarii w Afryce. Generalnie przewiduje siê,
¿e korzyœci bêd¹ mniejsze ni¿ negatywne skutki wzrostu temperatury,
zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê {WGII 8.4, 8.7, 8ES, SPM}.
z Niezwykle istotnego znaczenia nabior¹ czynniki, które bezpoœrednio kszta³tuj¹ zdrowie spo³eczeñstwa: edukacja, opieka zdrowotna, inicjatywy prozdrowotne oraz infrastruktura i rozwój gospodarczy {WGII 8.3, SPM}.
z

Woda
z

Wp³yw zmian klimatu na zasoby wodne ma kluczowe znaczenie dla
wszystkich sektorów i regionów. Kwestie te zosta³y przedstawione
poni¿ej w ramce „Zmiana klimatu i zasoby wodne”.

14

Kryteria wyboru: rozmiar skutków i ich umiejscowienie w czasie, stopieñ pewnoœci oceny, reprezentatywnoœci systemu, sektora i regionu.

15

Wra¿liwoœæ na zmiany klimatu to stopieñ podatnoœci na niekorzystne zmiany i niezdolnoœæ do przystosowania siê do nich.

16

Zak³adaj¹c ci¹g³e emisje gazów cieplarnianych na obecnym lub wy¿szym poziomie oraz inne globalne zmiany, w tym zmiany u¿ytkowania gruntów.
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Zmiana klimatu i zasoby wodne
Przewiduje siê, ¿e w wyniku zmiany klimatu obecna presja na zasoby wodne, wynikaj¹ca ze wzrostu liczby ludnoœci oraz zmian gospodarczych
i u¿ytkowania powierzchni Ziemi (w tym urbanizacja), ulegnie znacznemu wzmo¿eniu. W skali regionalnej kluczow¹ rolê w kszta³towaniu
dostêpnoœci do zasobów wody s³odkiej odgrywaj¹: pokrywa œnie¿na gór, lodowce oraz ma³e czapy lodowe. Powszechne topnienie lodowców oraz zmniejszanie pokrywy œnie¿nej, obserwowane na przestrzeni kilku ostatnich dziesiêcioleci, ulegnie w XXI wieku przyspieszeniu,
przyczyniaj¹c siê do spadku dostêpnoœci zasobów wodnych, spadku potencja³u hydroenergetycznego oraz zmian re¿imu hydrologicznego
rzek, zasilanych wod¹ z topniej¹cych œniegów i lodowców g³ównych pasm górskich (np. Hindukusz, Himalaje, Andy), zamieszkanych obecnie przez 1/6 populacji œwiatowej {WGI 4.1, 4.5; WGII 3.3, 3.4, 3.5}.
Zmiany opadów atmosferycznych (rys. 3.3) i temperatury powietrza (rys. 3.2) prowadz¹ do zmian wielkoœci odp³ywu rzecznego (rys. 3.5)
i dostêpnoœci wody. Z wysok¹ pewnoœci¹ przewiduje siê, ¿e do po³owy wieku nast¹pi wzrost odp³ywu rzecznego o 10 do 40% w wysokich
szerokoœciach geograficznych i w niektórych wilgotnych regionach strefy tropikalnej, w tym gêsto zaludnionych obszarach wschodniej
i po³udniowo-wschodniej Azji. W tym samym okresie, w wyniku spadku wysokoœci opadów atmosferycznych i zwiêkszonej ewapotranspiracji,
nast¹pi spadek odp³ywu rzecznego o 10 do 30%, w suchych regionach strefy umiarkowanej i tropikalnej. Z wysok¹ pewnoœci¹ mo¿na tak¿e
zak³adaæ, ¿e zmniejszenie zasobów wodnych dotknie wiele pó³suchych regionów (np. basen Morza Œródziemnego, zachodnia czêœæ USA,
po³udniowa Afryka, pó³nocno-wschodnia Brazylia). Zwiêkszy siê zasiêg wystêpowania obszarów dotkniêtych susz¹, co mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na ró¿ne dziedziny ¿ycia, np. rolnictwo, zaopatrzenie w wodê, produkcja energii, zdrowie. Regionalnie nale¿y spodziewaæ siê du¿ego
wzrostu zapotrzebowania na wodê wykorzystywan¹ do nawodnieñ {WGI 10.3, 11.2–11.9; WGII 3.4, 3.5, rys. 3.5, TS.4.1, ramka TS.5, SPM}.
Negatywne wp³ywy zmiany klimatu na systemy s³odkowodne przewa¿aj¹ nad korzyœciami (wysoka pewnoœæ). Obszary, dla których przewiduje siê
spadek odp³ywu rzecznego, zmierz¹ siê z ograniczonymi mo¿liwoœciami wykorzystania zasobów wodnych (bardzo wysoka pewnoœæ). Korzystne
efekty wzrostu rocznego odp³ywu rzecznego, w niektórych regionach, zostan¹ prawdopodobnie ograniczone przez niekorzystny wp³yw wiêkszej
zmiennoœci opadów atmosferycznych i sezonowych zmian odp³ywu na zasoby wodne, jakoœæ wody i ryzyko powodzi {WGII 3.4, 3.5, TS.4.1}.
Dostêpne wyniki badañ przewiduj¹ znacz¹cy wzrost czêstoœci intensywnych opadów w wielu regionach, tak¿e w tych, w których œrednie sumy
opadów ulegn¹ zmniejszeniu. Konsekwencj¹ bêdzie wiêksze ryzyko powodzi, które stanowi¹ zagro¿enie dla ludnoœci i infrastruktury oraz niekorzystnie wp³ywaj¹ na jakoœæ wody. Jest prawdopodobne, ¿e do 2080 roku nawet 20% ludnoœci œwiata bêdzie ¿y³o na obszarach, dla których ryzyko
powodzi rzecznych wzroœnie. Przewiduje siê, ¿e wzrost czêstoœci i wielkoœci powodzi i susz niekorzystnie wp³ynie na rozwój zrównowa¿ony.
Wzrastaj¹ca temperatura przyczyni siê do zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych w³aœciwoœci s³odkowodnych jezior i rzek, stanowi¹c
zagro¿enie dla wielu s³odkowodnych gatunków, elementów œrodowiska i jakoœci wód. Wzrastaj¹cy poziom morza spowoduje wzrost zasolenia wód
gruntowych w strefach przybrze¿nych, przyczyniaj¹c siê do ograniczenia zasobów wody {WGI 11.2–11.9; WGII 3.2, 3.3, 3.4, 4.4}.

Zgodnoœæ modeli i prognozy wzglêdnych zmian odp³ywu do koñca XXI wieku

wzrost w wysokich
szerokościach
geograficznych

spadek w niektórych
regionach suchych
niepewne zmiany na obszarach
pustynnych

mniej pewne zmiany
w niskich szerokościach
geograficznych,
np. na obszarach
monsunowych

Rysunek 3.5. Wielkoskalowe wzglêdne zmiany rocznego odp³ywu (dostêpnoœæ wody, w %) dla okresu od 2090 do 2099 w stosunku do lat 1980–1999.
Wartoœci przedstawiaj¹ medianê wyników 12 modeli klimatu wykorzystuj¹cych scenariusz SRES A1B. Bia³y kolor pokazuje obszary, na których mniej
ni¿ 66% z 12 modeli by³o zgodnych co do znaku zmiany, natomiast dla obszarów zakreskowanych, powy¿ej 90% modeli by³o zgodnych co do znaku
zmiany. Podstaw¹ wyboru 12 modeli by³a jakoœæ symulacji obserwowanego w XX wieku wielkoskalowego odp³ywu. Powy¿sza mapa przedstawia
ogólny, wielkoskalowy zarys zmian odp³ywu i nie odzwierciedla zmian w mniejszych skalach czasowych i przestrzennych. Na obszarach, na których
wielkoœæ opadów i odp³ywu jest bardzo ma³a (np. pustynie), nawet niewielkie bezwzglêdne zmiany wielkoœci odp³ywu mog¹ prowadziæ do znacznych
zmian procentowych. W niektórych regionach znak prognozowanej zmiany odp³ywu ró¿ni siê od obecnie obserwowanych trendów. Na niektórych
obszarach o przewidywanym wzroœcie wielkoœci odp³ywu mog¹ zachodziæ odmienne zmiany w skali sezonów, takie jak wzrost odp³ywu w porze
wilgotnej i jego spadek z porze suchej. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem wyników tylko kilku modeli klimatu mog¹ znacz¹co ró¿niæ siê od
zaprezentowanych wyników {WGII rys. 3.4, dopasowany do za³o¿eñ rys. SYR 3.3; WGII 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1}
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Badania przeprowadzone od czasu TAR umo¿liwi³y lepsze
rozpoznanie skali i czasu wystêpowania skutków zmiany
klimatu {WGII SPM}.

Przyk³ady nowych informacji dla systemów i sektorów przedstawiono
na rysunku 3.6. Górny rysunek przedstawia wzrost znaczenia skutków wraz
z rosn¹c¹ zmian¹ temperatury. Ich wielkoœæ i czas s¹ tak¿e uzale¿nione od
przyjêtej drogi rozwoju gospodarczego, dolny rysunek {WGII SPM}.
Zale¿nie od okolicznoœci pewne skutki przedstawione na rysunku
3.6 mog¹ byæ powi¹zane z kluczow¹ wra¿liwoœci¹, bazuj¹c¹ na wielu
kryteriach zaczerpniêtych z literatury (wielkoœæ, czas wystêpowania, trwa³oœæ/odwracalnoœæ, zdolnoœæ do adaptacji, zasiêg przestrzenny, prawdopodobieñstwo wyst¹pienia, „waga” skutków – patrz rozdzia³ 5.2.
{WGII SPM}.
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z

z

z

Do roku 2030 nasil¹ siê problemy z zapewnieniem bezpieczeñstwa wodnego we wschodniej Australii oraz w niektórych regionach Nowej Zelandii, czêœæ wschodnia, region Northland {WGII
11.4, SPM}.
Do roku 2030, w zwi¹zku z coraz czêstszymi suszami i po¿arami,
zmniejszy siê produkcja rolnicza i leœna na znacznych obszarach
po³udniowej i wschodniej Australii oraz wschodniej czêœci Nowej
Zelandii. Na pozosta³ych obszarach Nowej Zelandii pocz¹tkowo
mo¿na spodziewaæ siê pewnych korzyœci {WGII 11.4, SPM}.
Do roku 2050 postêpuj¹ce zagospodarowanie wybrze¿y oraz
wzrost liczby ludnoœci mo¿e przyczyniæ siê do spotêgowania ryzyka wynikaj¹cego z podniesienia siê poziomu morza oraz wzrostu
czêstoœci i si³y sztormów i przybrze¿nych powodzi {WGII 11.4,
SPM}.

3.3.2. Skutki regionalne17

Europa

Afryka

z

Przewiduje siê, ¿e do roku 2020 od 75 do 250 milionów ludzi bêdzie
nara¿onych na stres wodny (brak lub ograniczony dostêp) wynikaj¹cy ze zmiany klimatu {WGII 9.4, SPM}.
Do roku 2020, w niektórych krajach plony upraw nienawadnianych mog¹ siê zmniejszyæ nawet o 50%. Produkcja rolnicza oraz
dostêp do ¿ywnoœci w wielu krajach Afryki ulegn¹ powa¿nemu
ograniczeniu. Doprowadzi to do zmniejszenia zabezpieczenia ¿ywnoœciowego w konsekwencji powszechnego niedo¿ywienia {WGII
9.4, SPM}.
Pod koniec XXI wieku rosn¹cy poziom morza stanie siê zagro¿eniem dla gêsto zaludnionych obszarów wybrze¿a. Koszty adaptacji mog¹ wynieœæ od 5 do 10% PKB {WGII 9.4, SPM}.
Do roku 2080, zgodnie z projekcjami licznych scenariuszy klimatu, powierzchnia obszarów suchych i pó³suchych w Afryce zwiêkszy siê od 5 do 8%, wysoka pewnoœæ {WGII ramka TS.6, 9.4.4}.

z

z

z

z

Azja
Do roku 2050 zmniejszy siê wielkoœæ dostêpnych zasobów wód
s³odkich w œrodkowej, po³udniowej i po³udniowo-wschodniej Azji,
zw³aszcza w dorzeczach wielkich rzek {WGII 10.4, SPM}.
Na wybrze¿ach po³udniowej, wschodniej i po³udniowo-wschodniej Azji, szczególnie na obszarze licznie zamieszkanych wielkich
delt, zwiêkszy siê ryzyko powodzi morskich, a na obszarach niektórych delt tak¿e powodzi rzecznych {WGII 10.4, SPM}.
Przewiduje siê, ¿e zmiana klimatu wzmocni presjê wynikaj¹c¹
z gwa³townej urbanizacji, uprzemys³owienia i rozwoju gospodarczego na zasoby naturalne i œrodowisko {WGII 10.4, SPM}.
We wschodniej, po³udniowej i po³udniowo-wschodniej Azji w wyniku czêstszych powodzi i susz przewiduje siê wzrost zachorowalnoœci i œmiertelnoœci z powodu zatruæ pokarmowych {WGII 10.4,
SPM}.

z

z

z

z

z

z

z

Ameryka £aciñska
z

z

z

Australia i Nowa Zelandia
Prognozuje siê, ¿e do roku 2020 nast¹pi znacz¹cy spadek ró¿norodnoœci biologicznej w niektórych szczególnie bogatych ekosystemach, takich jak Wielka Rafa Koralowa i wilgotne lasy tropikalne
Queenslandu {WGII 11.4, SPM}.

z

17

Przewiduje siê, ¿e zmiana klimatu przyczyni siê do wzrostu regionalnego zró¿nicowania Europy pod wzglêdem zasobów naturalnych i kapita³owych. Negatywnymi skutkami bêdzie tak¿e wiêksze
ryzyko gwa³townych powodzi, czêstsze powodzie przybrze¿ne oraz
wzmo¿ona erozja brzegów morskich, z powodu czêstszych sztormów
i podniesienia poziomu morza {WGII 12.4, SPM}.
Na obszarach górskich nale¿y spodziewaæ siê zanikania lodowców, redukcji pokrywy œnie¿nej i ograniczenia turystyki zimowej,
jak równie¿ powszechnego wymierania gatunków, w niektórych
obszarach do 60% do roku 2080, zgodnie ze scenariuszami wysokoemisyjnymi {WGII 12.4, SPM}.
Dla obszaru po³udniowej Europy, regionu wra¿liwego na zmiennoœæ klimatu, prognozuje siê, ¿e zmiana klimatu (wysoka temperatura powietrza, susze) spowoduje pogorszenie warunków ¿ycia,
a tak¿e ograniczenie dostêpnoœci wody, potencja³u hydroenergetycznego rzek, turystyki letniej oraz produktywnoœci rolniczej {WGII
12.4, SPM}.
Przewidywane fale upa³ów i po¿ary, bêd¹ce efektem zmiany klimatu, zwiêksz¹ ryzyko utraty zdrowia {WGII 12.4, SPM}.

z

Do po³owy wieku wzrost temperatury powietrza i zwi¹zany z ni¹
spadek wilgotnoœci gleb mo¿e doprowadziæ we wschodniej Amazonii do stopniowego zast¹pienia lasów tropikalnych przez sawannê. Nast¹pi rozprzestrzenianie siê roœlinnoœci sucholubnej {WGII
13.4, SPM}.
Przewidywane wymieranie gatunków przyczyni siê do znacznego
spadku bioró¿norodnoœci w wielu obszarach tropikalnej czêœci Ameryki £aciñskiej {WGII 13.4, SPM}.
Plonowanie niektórych wa¿nych upraw oraz produkcja ¿ywego
inwentarza, zmniejszy siê, wp³ywaj¹c negatywnie na bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe. W strefie umiarkowanej przewiduje siê wzrost
plonów soi. Generalnie liczba ludzi zagro¿onych g³odem zwiêkszy
siê, œrednia pewnoœæ {WGII 13.4, ramka TS.6}.
Zmiany w rozk³adzie opadów atmosferycznych oraz zanik lodowców spowoduj¹ znacz¹cy spadek zasobów wody pitnej i zasobów wody wykorzystywanej w rolnictwie i produkcji energii
{WGII 13.4, SPM}.

Jeœli nie podano inaczej, wszystkie informacje pochodz¹ z tekstu WG II SPM i, odnosz¹c siê do ró¿nych sektorów (rolnictwo, ekosystemy, woda, wybrze¿a,
zdrowie, przemys³ i osadnictwo), s¹ twierdzeniami o bardzo wysokiej lub wysokiej pewnoœci. WG II SPM odsy³a do Ÿród³a twierdzeñ, granic czasowych
i temperatur. Wielkoœæ i czas wyst¹pienia skutków, które ostatecznie wyst¹pi¹ jest uzale¿niona od skali zmiany klimatu, scenariuszy emisyjnych, dróg
rozwoju gospodarczego i mo¿liwoœci adaptacji.
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Przyk³ady skutków zwi¹zanych ze zmian¹ œredniej globalnej temperatury
(skutki bêd¹ siê ró¿niæ ze wzglêdu na stopieñ adaptacji, tempo zmiany temperatury i œcie¿kê spo³eczno-ekonomiczn¹)
Ogólna œrednia roczna zmiana temperatury wzglêdem lat 1980–1999 (°C)

WODA

Wzrost dostêpnoœci wody w wilgotnych tropikach i wysokich szerokoœciach

WGII 3.4.1, 3.4.3

Spadek dostêpnoœci wody i wzrost suszy w œrednich i pó³suchych niskich szerokoœciach

3.ES, 3.4.1, 3.4.3

Setki milionów ludzi nara¿onych na wzrost stresu wodnego

3.5.1, T3.3, 20.6.2,
TS.B5

Wzrost blakniêcia korali

EKOSYSTEMY

Do 30% gatunków w zwiêkszaj¹cym
siê ryzyku wyginiêcia
Rozprzestrzenianie siê
Wiêkszoœæ korali
wyblak³a
zamierania korali

Istotne+ wymieranie
na ca³ym œwiecie

Biosfera ziemska ma tendencje w kierunku stania siê Ÿród³em wêgla:
~40% z ekosystemów
dotkniêtych
Wzrost zasiêgu zmian gatunków i ryzyka po¿arów
Zmiany w ekosystemach wskutek s³abniêcia Po³udnikowej
Cyrkulacji wymiennej
Z³o¿one, negatywne skutki dla w³aœcicieli ma³ych firm, rolników i rybaków produkuj¹cych
na w³asne potrzeby
Tendencje zmniejszenia produkcji zbo¿a
w niskich szerokoœciach
Tendencje do zwiêkszenia produktywnoœci
niektórych zbó¿ w œrednich i wysokich szerokoœciach

¯YWNOŒÆ

5.ES, 5.4.2, F5.2

Malej¹ca produktywnoœæ wszystkich
zbó¿ w niskich szerokoœciach
Produktywnoœæ zbó¿ zmniejsza siê
w niektórych regionach

6.4.1

Dodatkowo miliony ludzi mog¹ doœwiadczyæ
ka¿dego roku zalania obszarów przybrze¿nych

T6.6, F6.8, TS.B5
8.ES, 8.4.1, 8.7,
T8.2, T8.4
8.ES, 8.2.2, 8.2.3,
8.4.1, 8.4.2, 8.7,
T8.3, F8.3
8.ES, 8.2.8, 8.7,
B8.4
8.6.1

Zwiêkszone obci¹¿enia z powodu niedo¿ywienia, biegunki, niewydolnoœci sercowo-oddechowej i chorób
zakaŸnych
Zwiêkszona zachorowalnoœci i umieralnoœæ wskutek fal gor¹ca, powodzi i susz
Zmiany w przenoszeniu niektórych nosicieli chorób
Istotne obci¹¿enia s³u¿by zdrowia

+
++

5.ES, 5.4.2, F5.2
6.ES, 6.3.2, 6.4.1,
6.4.2

Utrata ok. 30% œwiatowych
mokrade³ ++

ZDROWIE

T4.1, F4.4, B4.4,
6.4.1, 6.6.5, B6.1
4.ES, T4.1, F4.2,
F4.4
4.2.2, 4.4.1, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.10,
B4.5
19.3.5
5.ES, 5.4.7

Zwiêkszone zniszczenia przez powodzie i sztormy

WYBRZE¯A

4.ES, 4.4.11

Istotnoœæ jest zdefiniowana tutaj jako wiêcej ni¿ 40%.
Na podstawie œredniego podniesienia poziomu morza rzêdu 4,2 mm/rok od 2000 roku do 2080 roku.

Ocieplenie w latach 2090–2099 w odniesieniu do lat 1980–1999
w warunkach braku dzia³añ ³agodz¹cych
6,4 °C
5,4 °C

Rysunek 3.6. Przyk³ady skutków powi¹zanych ze zmian¹ œredniej globalnej temperatury. Górny rysunek: ilustruje przyk³ady skutków zmian klimatu (jak
równie¿ poziom morza i koncentracjê atmosferycznego CO2, gdzie jest to istotne) powi¹zane z ró¿nymi wielkoœciami wzrostu globalnej œredniej temperatury
przy powierzchni ziemi w XXI wieku. Czarne linie integruj¹ skutki; strza³ki z przerywanymi liniami oznaczaj¹ skutki przed³u¿aj¹ce siê ze wzrostem temperatury. Opisy s¹ umieszczone w taki sposób, ¿e lewa strona tekstu wskazuje przybli¿ony poziom ocieplenia, który jest po³¹czony z pocz¹tkiem wyst¹pienia
okreœlonego skutku. Iloœciowe informacje dotycz¹ce niedostatków wody i wyst¹pienia powodzi przedstawiaj¹ dodatkowe skutki zmian klimatu powi¹zane
z warunkami przewidywanymi przez scenariusze SRES A1FI, A2, B1 i B2. Adaptacja do zmiany klimatu nie jest uwzglêdniana w tych szacunkach. Poziomy
ufnoœci dla wszystkich stwierdzeñ s¹ wysokie. W prawej czêœci rysunku umieszczono odnoœniki do WG II dotycz¹ce stwierdzeñ zaprezentowanych w lewej
czêœci rysunku*. Dolny rysunek: Kropki i s³upki (linie) wskazuj¹ najlepsze oszacowanie i prawdopodobne zasiêgi szacowanego ocieplenia dla szeœciu
wskaŸnikowych scenariuszy okresu 2090–2099 odnosz¹ce siê do (lat) 1980–1999 {WGI rys. SPM.5, 10.7; WGII rys. SPM.2; WGIII tab. TS.2, tab. 3.10}.
* Gdzie ES = streszczenie rozdzia³u, T = tabela, B = ramka i F = rysunek. A wiêc B4.5 wskazuje na ramkê 4.5 w rozdziale 4, a 3.5.1 wskazuje na fragment
3.5.1 w rozdziale 3.
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Ameryka Pó³nocna
Przewiduje siê, ¿e ocieplenie w górach zachodnich spowoduje zanik
pokrywy œnie¿nej, wiêcej zimowych powodzi i zredukowanie letnich
odp³ywów, ograniczaj¹c dostêp do posiadanych zasobów wodnych
{WGII 14.4, SPM}.
W pocz¹tkowych dekadach wieku, przewiduje siê, ¿e umiarkowana
zmiana klimatu spowoduje wzrost ³¹cznych plonów upraw zasilanych
opadowo o 5 do 20%, jednak ze znaczn¹ zmiennoœci¹ wœród regionów. Zasadnicze wyzwania przewidywane s¹ dla roœlin, które s¹ blisko górnego zakresu temperatury w³aœciwej dla ich wystêpowania,
albo takich, które zale¿¹ od wysokiego wykorzystania zasobów wodnych {WGII 14.4, SPM}.
Przewiduje siê, ¿e miasta, które aktualnie doœwiadczaj¹ fal ciep³a stan¹
z biegiem wieku w obliczu ich zwiêkszonej liczby, intensywnoœci i czasu
trwania, z mo¿liwoœci¹ niekorzystnego wp³ywu na zdrowie {WGII
14.4, SPM}.
Spo³ecznoœci i siedliska na wybrze¿u bêd¹ coraz bardziej poddawane obci¹¿eniu przez wp³ywy zmian klimatu, oddzia³uj¹ce razem z rozwojem i zanieczyszczeniem {WGII 14.4, SPM}.

z

z

z

z

Obszary polarne
G³ówne przewidywane efekty biofizyczne dotycz¹ redukcji gruboœci i zasiêgu lodowców, l¹dolodów i lodu morskiego oraz zmiany w naturalnych ekosystemach, ze szkodliwymi skutkami dla wielu
organizmów, np. ptaków wêdrownych, ssaków i drapie¿ników
z wy¿szych poziomów ³añcucha troficznego {WGII 15.4, SPM}.
Dla spo³ecznoœci w Arktyce, wp³ywy, zw³aszcza te wynikaj¹ce ze
zmian warunków œniegowych i lodowych, bêd¹ niejednoznaczne
{WGII 15.4, SPM}.
Szkodliwe wp³ywy bêd¹ obejmowaæ tamtejsz¹ infrastrukturê i tradycyjny autochtoniczny styl ¿ycia {WGII 15.4, SPM}.
W obu regionach polarnych, specyficzne ekosystemy i siedliska naturalne bêd¹ nara¿one na obni¿one bariery klimatyczne dla inwazji gatunków {WGII 15.4, SPM}.

z

z

z
z

Ma³e wyspy
Przypuszcza siê, ¿e podniesienie poziomu morza zwiêkszy podtopienia, wezbrania sztormowe, erozjê i inne niebezpieczeñstwa,
zagra¿aj¹c infrastrukturze, osadom i wyposa¿eniu, które zapewnia Ÿród³o utrzymania wspólnot wyspiarskich {WGII 16.4, SPM}.
Oczekuje siê, ¿e pogorszenie siê warunków na wybrze¿u, np. erozja
pla¿ i blakniêcie korali, wp³ynie na lokalne zasoby {WGII 16.4,
SPM}.
Do po³owy wieku, zmiana klimatu przypuszczalnie zredukuje zasoby
wodne na wielu mniejszych wyspach, np. na Karaibach i Pacyfiku, a¿
stan¹ siê niewystarczaj¹ce do pokrycia zapotrzebowania podczas
okresów z niskimi opadami {WGII 16.4, SPM}.
Spodziewane jest, ¿e z wy¿szymi temperaturami pojawi siê wzrost
inwazji obcych gatunków, szczególnie na wyspach w œrednich i wysokich szerokoœciach geograficznych {WGII 16.4, SPM}.

z

z

z

z
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3.3.3. Szczególnie dotkniête systemy, sektory i regiony
Niektóre systemy, sektory i regiony prawdopodobnie zostan¹ szczególnie dotkniête przez zmiany klimatu18 {WGII
TS.4.5}.

Systemy i sektory {WGII TS.4.5}:
z

poszczególne ekosystemy:
l¹dowe: tundra, las borealny (tajga) i regiony górskie ze wzglêdu
na wra¿liwoœæ na ocieplenie; ekosystemy typu œródziemnomorskiego ze wzglêdu na redukcjê opadów i tropikalne lasy deszczowe,
gdzie zmniejszaj¹ siê opady,
– przybrze¿ny: namorzyny i s³one bagna, z uwagi na ró¿ne zagro¿enia,
– morski: rafy koralowe z uwagi na wielorakie zagro¿enia; biom strefy
kontaktu morze – lód ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na ocieplenie;
zasoby wodne w niektórych suchych regionach w umiarkowanych
szerokoœci geograficznych19 i w suchej strefie zwrotnikowej z uwagi
na zmiany w opadach i parowaniu, a tak¿e obszary zale¿ne od topnienia œniegu i lodu;
rolnictwo w niskich szerokoœciach geograficznych z uwagi na zmniejszenie dostêpnoœci wody;
nisko po³o¿one obszary przybrze¿ne, z powodu niebezpieczeñstwa
podniesienia poziomu morza i zwiêkszonego ryzyka wystêpowania
ekstremalnych sytuacji pogodowych;
zdrowie ludzkie w populacjach z obni¿on¹ zdolnoœci¹ adaptacyjn¹.
–

z

z
z

z

Regiony {WGII TS.4.5}:
z
z
z
z

Arktyka, z powodu wp³ywu przewidywanego znacznego ocieplenia na systemy naturalne i spo³ecznoœci ludzkie,
Afryka, z powodu obni¿onej zdolnoœci adaptacyjnej i przewidywanych skutków wp³ywu zmian klimatu,
ma³e wyspy, gdzie jest wysokie nara¿enie ludnoœci i infrastruktury
na przewidywane skutki wp³ywu zmian klimatu,
azjatyckie i afrykañskie wielkie delty, ze wzglêdu na du¿¹ liczbê ludnoœci i wysokie nara¿enie na podniesienie poziomu morza, wezbrania
sztormowe i powodzie rzeczne.

Na niektórych obszarach, nawet tych z wysokimi dochodami, ludzie zw³aszcza biedni, ma³e dzieci i osoby starsze, mog¹ byæ szczególnie
nara¿eni {WGII 7.1, 7.2, 7.4, 8.2, 8.4, TS.4.5}.

3.3.4. Zakwaszenie oceanu
Absorpcja antropogenicznego wêgla od roku 1750 doprowadzi³a
do wzrostu kwasowoœci oceanu, ze œrednim zmniejszeniem wartoœci
pH o 0,1 jednostki. Wzrastaj¹ca atmosferyczna koncentracja CO2 prowadzi do dalszego zakwaszenia. Przewidywania, oparte na scenariuszach SRES, wskazuj¹ na redukcjê œredniej wartoœci globalnego pH
przy powierzchni, pomiêdzy 0,14 a 0,35 jednostki w ci¹gu XXI wieku.
Efekty obserwowanego wzrostu zakwaszenia oceanu na biosferê
morsk¹ nie s¹ jeszcze udokumentowane, przewiduje siê jednak, ¿e ci¹g³e
zakwaszanie oceanów bêdzie mia³o negatywne skutki dla szkieletowych
organizmów morskich (np. koralowców) i zale¿nych od nich gatunków
{WGI SPM; WGII SPM}.

18

Okreœlone przez ekspertów na podstawie ocenianej literatury, wzi¹wszy pod uwagê wielkoœæ, czas wystêpowania i skalê zmian klimatu, podatnoœci
i mo¿liwoœci adaptacji.

19

Obejmuje regiony suche i pó³suche.
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3.3.5. Zjawiska ekstremalne

poziomem morza, bêdzie mia³a przewa¿nie negatywne
skutki na naturalne i ludzkie systemy – tabela 3.2 {WGII SPM}.

Zwiêkszona czêstoœæ wystêpowania i intensywnoœæ ekstremalnych zjawisk pogodowych, razem z podnosz¹cym siê

Przyk³ady wybranych ekstremów i sektorów przedstawiono w tabeli 3.2.

Tabela 3.2. Przyk³ady mo¿liwych skutków zmian klimatu spowodowane zmianami wystêpowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i wydarzeñ
klimatycznych, na podstawie projekcji do po³owy XXI wieku. Nie bierze siê pod uwagê ¿adnych zmian, ani rozwoju zdolnoœci adaptacyjnej.
Oszacowane prawdopodobieñstwo w kolumnie drugiej odnosi siê do zjawisk wyszczególnionych w pierwszej kolumnie {WGII tab. SPM.1}

Zjawiskoa i kierunek
trendu

Prawdopodobieñstwo
przysz³ych trendów
na podstawie projekcji dla XXI wieku ze
scenariuszy SRES
W wiêkszoœci obsza- Praktycznie pewnyb
rów l¹dowych, cieplejsze i rzadziej
wystêpuj¹ce ch³odne
dni i noce, cieplejsze
i czêœciej wystêpuj¹ce gor¹ce dni i noce
Fale upa³ów. Wzrost Bardzo prawdopoczêstotliwoœci na
dobne
wiêkszoœci obszarów
l¹dowych

Silne opady. Wzrost Bardzo prawdopoczêstotliwoœci na
dobne
wiêkszoœci obszarów

Rejony dotkniête
przez czêstsze
susze

Prawdopodobne

Wzrost aktywnoœci
intensywnych cyklonów tropikalnych

Prawdopodobne

Zwiêkszona liczba
przypadków wysokiego poziomu morza (wy³¹czaj¹c
tsunami)

Prawdopodobne

Przyk³ady g³ównych przewidywanych wp³ywów na sektory
Rolnictwo, leœnictwo
i ekosystemy {WGII
4.4, 5.4}

Zasoby wodne
{WGII 3.4}

Zdrowie ludzkie
{WGII 8.2, 8.4}

Przemys³, osadnictwo i ludnoœæ
{WGII 7.4}

wzrost plonów
w ch³odniejszych
œrodowiskach;
zmniejszenie plonów
w œrodowiskach
cieplejszych; czêstsze plagi owadów

wp³yw na zasoby
wodne zale¿ne od
topnienia œniegu;
wp³yw na zaopatrzenie w wodê

zmniejszenie œmiertelnoœci ludzi wskutek zmniejszenia
nara¿enia na ch³ód

zmniejszenie plonów
w cieplejszych regionach z powodu stresu
gor¹ca, wzrost niebezpieczeñstwa
po¿arów

wzrost zapotrzebowania na wodê,
problemy z jakoœci¹
wody, np. zakwity
glonów

zredukowanie zapotrzebowania na
energiê do ogrzewania; wzrost
zapotrzebowania na ch³odzenie;
obni¿ona jakoœæ powietrza
w miastach; zmniejszenie zak³óceñ w transporcie spowodowanych œniegiem, lodem; wp³yw na
turystykê zimow¹
obni¿enie jakoœci ¿ycia osób
w ciep³ych obszarach bez odpowiedniego budownictwa; skutki
dotkn¹ osoby starsze, bardzo
m³ode i biedne

zwiêkszone ryzyko
umieralnoœci zwi¹zane z gor¹cem,
zw³aszcza u osób
starszych, przewlekle chorych, bardzo
m³odych i samotnych
zniszczenie upraw;
negatywny wp³yw na zwiêkszone ryzyko
erozja gleby, brak
jakoœæ wód gruntoœmierci, obra¿eñ
mo¿liwoœci uprawy
wych i powierzchi zaka¿eñ, chorób
z powodu nas¹czenia niowych; ska¿enie
uk³adu oddechogleb wod¹
zasobów wodnych;
wego i skóry
niedobory wód mog¹
siê chwilowo zmniejszyæ
degradacja ziemi,
bardziej rozpozwiêkszone ryzyko
ni¿sze plony/ zniszwszechniony stres
przerw w dostawie
czenia upraw;
wodny
wody i jedzenia,
zwiêkszona œmiertelwiêksze ryzyko nienoœæ trzody; wiêksze
do¿ywienia, zwiêkniebezpieczeñstwo
szone ryzyko chorób
po¿arów
przenoszonych przez
wodê i ¿ywnoœæ
zniszczenia upraw;
przerwy w zasilaniu zwiêkszone ryzyko
wyrywanie drzew
powoduj¹ce zak³óœmierci, urazów,
z korzeniami, zniszcenia w dostarczaniu chorób przenoszoczenia rafy koralowej wody
nych przez wodê
i ¿ywnoœæ; zaburzenia i stres pourazowy
zasolenie systemów zmniejszenie dozwiêkszone ryzyko
nawadniaj¹cych, ujœæ stêpnoœci do wody
œmierci i obra¿eñ
oraz systemów wody s³odkiej wskutek
odniesionych pods³odkiej
intruzji s³onej wody
czas powodzi

zak³ócenia w osadnictwie, handlu, transporcie i spo³eczeñstwie
z powodu powodzi; wp³yw na
infrastrukturê miejsk¹ i wiejsk¹;
utrata w³asnoœci

przerwy w dostawach wody dla
osadnictwa, przemys³u i ludnoœci, ni¿sza potencjalna produkcja
energii wodnej; mo¿liwoœæ migracji ludnoœci

zak³ócenia spowodowane powodzi¹ i silnymi wiatrami; ograniczenie prywatnych ubezpieczeñ na
zagro¿onym terenie, mo¿liwoœæ
migracji ludnoœci, utrata w³asnoœci
koszty ochrony wybrze¿a
w porównaniu do kosztów zmiany miejsca zamieszkania, mo¿liwoœæ przemieszczania ludnoœci
i infrastruktury; patrz cyklony
tropikalne powy¿ej

Uwagi:
a) Dalsze szczegó³y dotycz¹ce definicji patrz WGI tabela 3.7.
b) Ocieplanie najbardziej ekstremalnych dni i nocy ka¿dego roku.
c) Ekstremalnie wysoki poziom morza zale¿y od œredniego poziomu morza i od regionalnych systemów pogody. Definiowany jest jako najwy¿szy z 1%
cogodzinnych wartoœci obserwowanego poziomu morza na stacji dla danego okresu odniesienia.
d) We wszystkich scenariuszach, przewidywany œredni globalny poziom morza w roku 2100 jest wy¿szy ni¿ w okresie odniesienia. Efekty zmian w
regionalnych systemach pogodowych na ekstremalny poziom morza nie zosta³y oszacowane {WGI 10.6}.
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3.4. Ryzyko nag³ych albo nieodwracalnych
zmian
Antropogeniczne ocieplenie mo¿e doprowadziæ do skutków, które s¹ nag³e albo nieodwracalne, zale¿nie od skali
i wielkoœci zmiany klimatu {WGII 12.6, 19.3, 19.4, SPM}.

Nag³a zmiana klimatu w skali dziesiêciolecia jest zazwyczaj kojarzona ze zmian¹ cyrkulacji oceanicznej. Dodatkowo, w przypadku d³u¿szych skal czasowych rolê mog¹ odgrywaæ zmiany l¹dolodu i ekosystemu. Jeœli zaistnieje wielkoskalowa, nag³a zmiana klimatu jej skutki
mog¹ byæ znaczne – patrz zagadnienie 5.2 {WGI 8.7, 10.3, 10.7; WGII
4.4, 19.3}.
Czêœciowa utrata l¹dolodów na l¹dach polarnych i/lub termiczna
rozszerzalnoœæ wody oceanicznej w d³ugich skalach czasowych mo¿e
poci¹gaæ za sob¹ podniesienie poziomu morza rzêdu metrów, zasadnicze
zmiany linii brzegowej i podtopienia niskopo³o¿onych obszarów z najsilniejszym efektem na obszarach delt i niewielkich wysp. Wspó³czesne
modele przewiduj¹, ¿e tego typu zmiany bêd¹ wystêpowaæ w bardzo
d³ugiej skali czasu (tysi¹cletniej), jeœli wzrost globalnej temperatury od
1,9°C do 4,6°C (w stosunku do okresu przedprzemys³owego) zostanie
podtrzymany. Sytuacja nag³ego podniesienia poziomu morza w skali
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wieku nie mo¿e zostaæ wykluczona {SYR 3.2.3; WGI 6.4, 10.7; WGII
19.3, SPM}.
Zmiana klimatu prawdopodobnie prowadzi do pewnych nieodwracalnych skutków. Istnieje œrednia pewnoœæ, ¿e oko³o 20 do 30% zbadanych dotychczas gatunków jest prawdopodobnie zagro¿onych wzrastaj¹cym ryzykiem wyginiêcia, jeœli wzrost œredniego globalnego ocieplenia
przekroczy od 1,5 do 2,5°C (w stosunku do lat 1980–1999). Jeœli wzrost
œredniej globalnej temperatury przekroczy oko³o 3,5°C, projekcje modelowe sugeruj¹ wymieranie od 40 do 70% zbadanych gatunków w skali
globalnej {WGII 4.4, rys. SPM.2}.
Na podstawie aktualnych symulacji modelowych jest bardzo prawdopodobne, ¿e Po³udnikowa Cyrkulacja Wymienna (MOC) w Oceanie Atlantyckim bêdzie s³ab³a w okresie XXI wieku, pomimo to przewiduje siê, ¿e temperatury w regionie bêd¹ wrastaæ. Jest bardzo nieprawdopodobne, ¿e MOC doœwiadczy nag³ej zmiany w XXI wieku.
D³ugoterminowe zmiany MOC nie mog¹ byæ wiarygodnie oszacowane
{WGI 10.3, 10.7; WGII rys., tab. TS.5, SPM.2}.
Wp³ywy wielkoskalowych i trwa³ych zmian MOC prawdopodobnie
obejm¹ zmiany w: produktywnoœci ekosystemu morskiego, ³owiskach,
wychwycie CO2 przez ocean, oceanicznej koncentracji tlenu i wegetacji
l¹dowej. Zmiany l¹dowego i oceanicznego wychwytu CO2 mog¹ wywieraæ wp³yw na system klimatyczny {WGII 12.6, 19.3, rys. SPM.2}.
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Opcje i dzia³ania adaptacyjne i ³agodz¹ce
prowadzone na poziomie globalnym i regionalnym
oraz ich zwi¹zki ze zrównowa¿onym rozwojem

Zagadnienie 4

Opcje i dzia³ania adaptacyjne i ³agodz¹ce prowadzone na poziomie globalnym i regionalnym oraz ich zwi¹zki ze zrównowa¿onym rozwojem

4.1. W odpowiedzi na zmianê klimatu
Spo³eczeñstwa mog¹ reagowaæ na zmianê klimatu przez adaptowanie siê do ich skutków oraz przez redukcjê emisji gazów cieplarnianych
(³agodzenie), zmniejszaj¹c w ten sposób stopieñ i zasiêg zmian. Omawiane poni¿ej zagadnienie dotyczy opcji adaptacyjnych i ³agodz¹cych, które
mog¹ byæ wdra¿ane podczas najbli¿szych dwudziestu – trzydziestu lat oraz
ich powi¹zania ze zrównowa¿onym rozwojem. Opcje te mog¹ siê uzupe³niaæ. W zagadnieniu 5 omówiono ich uzupe³niaj¹c¹ rolê w oparciu o bardziej koncepcyjn¹ podstawê w d³u¿szej perspektywie czasowej.
Zdolnoœæ do adaptacji i ³agodzenia zmian klimatu jest uwarunkowana
sytuacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹ i czynnikami œrodowiskowymi, ale równie¿ dostêpem do informacji i technologii20 . Obecnie wiêcej wiemy o kosztach i efektywnoœci dzia³añ na rzecz ³agodzenia zmian klimatu ni¿ na rzecz
adaptacji {WGII 17.1, 17.3, WG 1.2}.

4.2. Opcje adaptacyjne
Adaptacja mo¿e zmniejszyæ wra¿liwoœæ zarówno w krótkim, jak
i d³ugim horyzoncie czasowym {WGII 17.2, 18.1, 18.5, 20.3, 20.8}.

Wra¿liwoœæ na zmianê klimatu mo¿e zostaæ pog³êbiona przez ró¿ne
czynniki. Wynikaj¹ one, m.in. z obecnie wystêpuj¹cych niebezpiecznych zjawisk klimatycznych, ubóstwa, nierównomiernego dostêpu do
zasobów, braku bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, trendów wystêpuj¹cych w gospodarczej globalizacji, konfliktów oraz rozmiarów epidemii
chorób, jak np. HIV/AIDS {WGII 7.2, 7.4, 8.3, 17.3, 20.3, 20.4,
20.7, SPM}.
W historii spo³eczeñstw na ca³ym œwiecie znajdziemy wzmianki
o adaptacji i ograniczaniu wra¿liwoœci na skutki zjawisk pogodowych
i klimatycznych takich jak powodzie, susze czy huragany. Jednak dodatkowe dzia³ania na rzecz adaptacji bêd¹ konieczne do podjêcia na
szczeblach lokalnym i regionalnym w celu zmniejszenia niekorzystnych
konsekwencji prognozowanej zmiany klimatu i jej zmiennoœci, niezale¿nie od skali podjêtych dzia³añ ³agodz¹cych, w ci¹gu najbli¿szych dwóch
do trzech dziesiêcioleci. Nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e same dzia³ania
adaptacyjne bêd¹ wystarczaj¹ce do stawienia czo³a prognozowanym
skutkom zmiany klimatu, szczególnie w d³ugim okresie, poniewa¿ rozmiar skutków mo¿e siê potêgowaæ {WGII 17.2, SPM; WGIII 1.2}.
Dostêpny jest szeroki pakiet opcji adaptacyjnych, lecz w celu zmniejszenia wra¿liwoœci na zmianê klimatu niezbêdne bêd¹ obszerniejsze dzia³ania adaptacyjne ni¿ te podejmowane obecnie. Istnieje wiele barier, ograniczeñ i kosztów do tej pory nie w pe³ni rozpoznanych. Pewne planowane
dzia³ania adaptacyjne ju¿ s¹ podejmowane w ograniczonym zakresie.
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W tabeli 4.1 zaprezentowano przyk³adowe planowane dzia³ania adaptacyjne dla poszczególnych sektorów. Wiele dzia³añ adaptacyjnych
stymulowanych jest przez wiêcej ni¿ jeden czynnik, np. przez rozwój
gospodarczy i zmniejszanie ubóstwa, i s¹ one zwi¹zane z szeroko
pojmowanym rozwojem oraz planowaniem na poziomach sektorowych,
regionalnych i lokalnych, np. w zakresie zasobów wodnych, ochrony
wybrze¿y, czy strategii redukcji ryzyka wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych.
Przyk³adem takiego podejœcia jest Krajowy Plan Gospodarki Wodnej
Bangladeszu oraz plany ochrony wybrze¿y opracowane przez Holandiê
czy Norwegiê, które zawieraj¹ wybrane scenariusze zmiany klimatu
{WGII 1.3, 5.5.2, 11.6, 17.2}.
Ca³kowitych szacunków kosztów i korzyœci wynikaj¹cych z adaptacji na poziomie globalnym jest niewiele. Zwiêksza siê jednak liczba takich
oszacowañ opracowanych dla skali regionalnej, a nawet konkretnych projektów, badaj¹cych skutki zmiany klimatu dla pewnych sektorów, np.
rolnictwa, zapotrzebowania na energiê do celów grzewczych i klimatyzacyjnych, gospodarki zasobami wodnymi oraz infrastruktury. W oparciu o wyniki tych badañ z du¿¹ pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e istnieje
realny wybór dzia³añ adaptacyjnych, które mog¹ byæ wdro¿one w pewnych sektorach po niskich kosztach i/lub przy wysokim stosunku korzyœci
do kosztów. Badania doœwiadczalne sugeruj¹ równie¿, ¿e wy¿szy stosunek korzyœci do kosztów mo¿e zostaæ osi¹gniêty przez wdra¿anie niektórych dzia³añ adaptacyjnych w ich pocz¹tkowym stadium ni¿ przez modernizacjê infrastruktury w póŸniejszym okresie {WGII 17.2}.
Zdolnoœci adaptacyjne s¹ mocno powi¹zane z rozwojem spo³ecznym i gospodarczym, lecz nie s¹ równomiernie roz³o¿one miêdzy i w ramach spo³eczeñstw {WGII 7.1, 7.2, 7.4, 17.3}.

Zdolnoœæ do adaptacji jest cech¹ dynamiczn¹, kszta³towan¹ przez
mo¿liwoœci produkcyjne spo³eczeñstwa, które obejmuj¹ naturalne i wypracowane przez cz³owieka zasoby kapita³owe, powi¹zania spo³eczne
i systemy w³asnoœci, zasoby ludzkie oraz instytucje, systemy zarz¹dzania,
dochód narodowy, zdrowie i technologie. Zdolnoœæ adaptacyjna uzale¿niona jest od wielu czynników klimatycznych i pozaklimatycznych, a tak¿e
od polityki rozwoju {WGII 17.3}.
Ostatnie badania potwierdzaj¹ wnioski przedstawione w trzecim raporcie IPCC (TAR), ¿e adaptacja bêdzie czynnikiem niezbêdnym i korzystnym. Jednak bariery finansowe, technologiczne, poznawcze, behawioralne, polityczne, spo³eczne, instytucjonalne oraz kulturowe mog¹ ograniczaæ zarówno wdra¿anie, jak i efektywnoœæ dzia³añ na rzecz adaptacji.
Nawet spo³eczeñstwa o znacznych zdolnoœciach adaptacyjnych pozostaj¹
wra¿liwe na zmiany klimatu, jego zmiennoœæ i zjawiska ekstremalne. Na
przyk³ad fale upa³ów w 2003 roku przyczyni³y siê do wysokiej œmiertelnoœci ludnoœci w europejskich miastach (szczególnie wœród osób starszych), a huragan Katrina w 2005 roku spowodowa³ ogromne starty ludzkie i finansowe w Stanach Zjednoczonych {WGII 7.4, 8.2, 17.4}.

Technologiê zdefiniowano jako praktyczne zastosowanie wiedzy w celu osi¹gniêcia konkretnych zadañ przy zaanga¿owaniu zarówno sztucznych wytworów
techniki (sprzêt, wyposa¿enie), jak i spo³ecznie u¿ytecznej informacji (oprogramowanie, wiedza konieczna do produkcji i stosowania sztucznych wytworów).
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Upowszechnianie odzysku wody deszczowej; techniki magazynowania i ochrony wody, ponowne
u¿ycie wody; odsalanie; efektywność zu¿ycia wody
oraz nawadniania

Dostosowanie dat siewu i zró¿nicowanie upraw;
relokacja upraw; poprawa gospodarki gruntami, np.
kontrola erozji i ochrona gleb przez sadzenie drzew

Przesiedlanie; falochrony i bariery przeciwsztormowe; odbudowa wydm; pozyskiwanie gruntów i tworzenie na nich obszarów podmok³ych/bagien jako
buforów dla podnosz¹cego siê poziomu morza
i powodzi; ochrona istniej¹cych naturalnych barier

Plany dzia³añ zwi¹zane z wp³ywem upa³ów na
zdrowie; medyczne s³u¿by ratownicze; poprawa
nadzoru i kontroli nad chorobami wra¿liwymi na
warunki klimatyczne; czysta woda i poprawa higieny

Dywersyfikacja atrakcji turystycznych i dochodów;
przeniesienie tras narciarskich w wy¿sze partie gór
i na lodowce; sztuczne naśnie¿anie stoków

Zmiany kierunków/relokacja; przystosowanie standardów projektowych i planowania dróg, kolei i pozosta³ej infrastruktury do ocieplenia i odwodnienia

Wzmocnienie przesy³u napowietrznego oraz infrastruktury dystrybucyjnej; podziemne okablowanie
zak³adów; efektywność energetyczna; wykorzystanie odnawialnych źróde³ energii; zmniejszenie
uzale¿nienia od jednego źród³a energii

Woda
{WGII 5.5, 16.4; tab. 3.5,
11.6, 17.1}

Rolnictwo
{WGII 10.5, 13.5; tab.
10.8}

Infrastruktura/osiedla
(³¹cznie ze stref¹ brzegow¹)
{WGII 3.6, 11.4; tab. 6.11,
17.1}

Ludzkie zdrowie
{WGII 14.5, tab. 10.8}

Turystyka
{WGII 12.5, 15.5, 17.5;
tab. 17.1)

Transport
{WGII 7.6, 17.2}

Energia
{WGII 7.4, 16.2}

Uwaga:
Inne przyk³ady z wielu sektorów obejmowa³yby systemy wczesnego ostrzegania.

Opcja/strategia adaptacyjna

Sektor

Tabela 4.1. Wybrane przyk³ady planowanych dzia³añ na rzecz adaptacji

krajowe polityki energetyczne, regulacje, bodźce
fiskalne i finansowe maj¹ce na celu zachêtê do
stosowania alternatywnych źróde³ energii; w³¹czanie
problematyki zmian klimatu do standardów projektowych

zintegrowanie problematyki zmian klimatu z krajow¹
polityk¹ transportow¹; inwestowanie w badania
i rozwój ukierunkowane na specyficzne sytuacje,
np. w obszarach wiecznej zmarzliny

zintegrowane planowanie (np. zdolności przystosowawcze, powi¹zania z innymi sektorami); bodźce
finansowe, np. subsydia i kredyty podatkowe

polityki zwi¹zane z publicznym zdrowiem uwzglêdniaj¹ce ryzyko klimatyczne; wzmocnienie us³ug
zdrowotnych; wspó³praca regionalna i miêdzynarodowa

zintegrowane standardy i regulacje w zakresie
zmian klimatu; polityki dotycz¹ce u¿ytkowania gruntów; przepisy budowlane; ubezpieczenia

polityki badawczo-rozwojowe; reforma instytucjonalna; dzier¿awy gruntu i reforma rolna; szkolenia;
budowa potencja³u; ubezpieczenie upraw; bodźce
finansowe np. subsydia i kredyty podatkowe

krajowe polityki wodne oraz zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi; zarz¹dzanie ryzykiem
zwi¹zanym z wod¹

Struktura odnoœnej polityki

dostêp do realnych alternatyw; bariery finansowe
i technologiczne; przyjêcie nowych technologii;
stymulacja nowych technologii; wykorzystanie
lokalnych zasobów

bariery finansowe i technologiczne; dostêpność
mniej wra¿liwych szlaków; doskonalenie technologii oraz integracja z innymi sektorami (np. energetyką)

reklamowanie i wprowadzanie na rynek nowych
atrakcji; wyzwania finansowe i logistyczne; potencjalny niekorzystny wp³yw na inne sektory (np.
sztuczne naśnie¿anie mo¿e zwiêkszyć wykorzystanie energii); dochody z „nowych” atrakcji;
zaangażowanie szerszej grupy partnerów

ograniczenia w ludzkiej tolerancji (grupy wra¿liwe); ograniczenia w wiedzy; zdolności finansowe;
usprawnienie us³ug zdrowotnych; poprawa jakości
życia

bariery finansowe i technologiczne; dostêpność
przestrzeni potrzebnej do przesiedleñ; zintegrowanie polityki z zarządzaniem; związki z celami
zrównoważonego rozwoju

bariery technologiczne i finansowe; dostêp do
nowych odmian roślin; rynek; d³uższy sezon
wegetacyjny w wyższych szerokościach
geograficznych; dochody z „nowych” produktów

finansowe, zasoby ludzkie i bariery fizyczne;
zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi;
powiązanie z innymi sektorami

G³ówne bariery i mo¿liwoœci zwi¹zane
z wdro¿eniem (czcionka prosta = bariery,
czcionka ukoœna = mo¿liwoœci)
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Opcje i dzia³ania adaptacyjne i ³agodz¹ce prowadzone na poziomie globalnym i regionalnym oraz ich zwi¹zki ze zrównowa¿onym rozwojem

4.3. Opcje ³agodz¹ce
Analizy typu „dó³-góra” oraz „góra-dó³”21 wskazuj¹, ¿e istnieje du¿a zgodnoœæ oraz wiele dowodów odnoœnie znacz¹cego potencja³u ekonomicznego21 do zapobiegania globalnej emisji gazów cieplarnianych w nadchodz¹cych dziesiêcioleciach, który móg³by zrównowa¿yæ prognozowany wzrost
globalnej emisji lub doprowadziæ do redukcji emisji poni¿ej
obecnego poziomu {WGIII 11.3, SPM}.

Na rysunku 4.1 przedstawiono porównanie globalnego ekonomicznego potencja³u na rzecz zapobiegania emisji w 2030 roku z prognozowanym wzrostem emisji pomiêdzy rokiem 2000 i 2030. Analizy typu
„dó³-góra” sugeruj¹, ¿e opcje ³agodz¹ce o ujemnych kosztach netto22
dysponuj¹ potencja³em do redukcji emisji oko³o 6 Gt CO2 ekw. rocznie w 2030 roku. Realizacja tego zadania wymaga uporania siê z barierami implementacyjnymi. Ekonomiczny potencja³ ³agodz¹cy, który jest
ogólnie wiêkszy ni¿ rynkowy, mo¿e byæ osi¹gniêty kiedy wejd¹ w ¿ycie
odpowiednie polityki, a bariery zostan¹ usuniête21 {WGIII 11.3, SPM}.

Szacunki sektorowe ekonomicznego potencja³u ³agodz¹cego oraz
kosztów marginalnych pochodz¹cych z analiz typu „dó³-góra” zweryfikowane w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ podwójnego liczenia potencja³u ³agodz¹cego pokazano na rysunku 4.2. I chocia¿ analizy typu „góra-dó³” oraz
„dó³-góra” s¹ ze sob¹ zgodne na poziomie globalnym, to na poziomie sektorowym wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice {WGIII 11.3, SPM}.
¯adna z konkretnych technologii nie jest w stanie zapewniæ pe³nego potencja³u ³agodz¹cego w jakimkolwiek sektorze. W tabeli 4.2 wyszczególniono przyk³ady kluczowych technologii, polityk, barier i mo¿liwoœci wed³ug sektorów {WGIII SPM}.
Decyzje dotycz¹ce inwestycji w przysz³¹ infrastrukturê energetyczn¹, której spodziewany ca³kowity koszt mo¿e przekroczyæ 20 trylionów23 USD w latach 2005–2030, bêd¹ mia³y d³ugoterminowy wp³yw
na emisjê gazów cieplarnianych z powodu d³ugiej ¿ywotnoœci elektrowni
i innej infrastruktury kapita³u zak³adowego. Szerokie rozpowszechnienie technologii niskowêglowych mo¿e zaj¹æ kilka dziesiêcioleci, pomimo zwiêkszenia atrakcyjnoœci inwestycji w ich wczesnym stadium.
Wstêpne szacunki wskazuj¹, ¿e powrót do poziomu emisji CO2 w sektorze energii z 2005 roku do 2030 roku wymaga³by znacznego przesu-

Porównanie globalnego ekonomicznego potencja³u na rzecz zapobiegania emisji
z prognozowanym wzrostem emisji w 2030 roku
b) typ „góra–dó³”

a) typ „dó³–góra
USD/t CO2 ekw.

USD/t CO2 ekw.

Gt CO2 ekw.

oszacowany potencjał łagodzący w 2030 r.

prognozowany wzrost emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. w odniesieniu do 2000 r.

Gt CO2 ekw.

oszacowany potencjał łagodzący w 2030 r.

Gt CO2 ekw.

niskie wartoœci
zakresu

c) wzrost emisji gazów cieplarnianych
powy¿ej poziomu w roku 2000

wysokie wartoœci
zakresu

niskie wartoœci
zakresu

wysokie wartoœci
zakresu

Rysunek 4.1. Globalny ekonomiczny potencja³ w 2030 roku oszacowany wed³ug analizy typu „dó³–góra” (wykres a) oraz typu „góra–dó³” (wykres b) w porównaniu z prognozowanym wzrostem emisji wed³ug scenariuszy SRES w odniesieniu do emisji w roku 2000 w wielkoœci 40,8 Gt CO 2 ekw. (wykres c). Uwaga: Emisja
gazów cieplarnianych w 2000 roku nie obejmuje emisji z rozk³adu nadziemnej biomasy pozostaj¹cej po wyrêbie i wylesianiu, jak równie¿ z odwadniania gleb
torfowych w celu zapewnienia spójnoœci z wynikami scenariuszy SRES {WGIII rys. SPM.4, SPM.5a, SPM.5b}
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Koncepcja „potencja³u ³agodz¹cego” zosta³a opracowana w celu oszacowania skali redukcji gazów cieplarnianych, która mog³aby byæ dokonana w odniesieniu
do emisji bazowej dla danego poziomu ceny emisji wêgla (okreœlonej jako koszt na jednostkê unikniêtej lub zredukowanej emisji wyra¿onej w ekwiwalencie
dwutlenku wêgla). Potencja³ ³agodz¹cy jest dalej zró¿nicowany w warunkach „rynkowego potencja³u ³agodz¹cego” i „ekonomicznego potencja³u ³agodz¹cego”.
Rynkowy potencja³ ³agodz¹cy jest to potencja³ oparty na kosztach prywatnych oraz prywatnych stopach dyskontowych (odzwierciedlaj¹cych perspektywê prywatnych konsumentów i przedsiêbiorstw), który móg³by mieæ miejsce w prognozowanych warunkach rynkowych, obejmuj¹cych polityki i dzia³ania
obecnie wdra¿ane, przy uwzglêdnieniu barier ograniczaj¹cych rzeczywist¹ konsumpcjê.
Ekonomiczny potencja³ ³agodz¹cy jest to potencja³, który bierze pod uwagê spo³eczne koszty i korzyœci oraz spo³eczne stopy dyskontowe (odzwierciedlaj¹ce
perspektywê spo³eczeñstwa; spo³eczne stopy dyskontowe s¹ ni¿sze od tych stosowanych przez prywatnych inwestorów) oraz zak³ada, ¿e efektywnoœæ rynkowa
zosta³a udoskonalona przez politykê i dzia³ania, a bariery usuniête.
Potencja³ ³agodz¹cy szacuje siê przy u¿yciu ró¿nych typów podejœæ. Analizy typu „dó³–góra” opieraj¹ siê na ocenie opcji ³agodz¹cych i k³ad¹ nacisk na
konkretne technologie i regulacje. S¹ to zazwyczaj analizy sektorowe zak³adaj¹ce brak zmian makroekonomicznych. Analizy typu „góra-dó³” oceniaj¹ szeroki
gospodarczy potencja³ opcji ³agodz¹cych. Stosuj¹ one spójn¹ globaln¹ strukturê oraz zagregowane informacje i uwzglêdniaj¹ sprzê¿enia makroekonomiczne
i rynkowe w zakresie opcji ³agodz¹cych.
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Ujemne koszty netto zdefiniowano jako te opcje, w przypadku których korzyœci, np. ni¿sze koszty energii i zmniejszona emisja zanieczyszczeñ w skali regionalnej s¹ równe lub przewy¿szaj¹ ich koszt dla spo³eczeñstwa, poza dodatkowymi korzyœciami zwi¹zanymi z unikniêciem zmian klimatu.
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20 trylionów = 20 000 miliardów = 20x1012.
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Ekonomiczny potencja³ ³agodz¹cy wed³ug sektorów w 2030 roku oszacowany metod¹ „dó³–góra”
Gt CO2 ekw./rok

kraje spoza OECD/kraje EIT
kraje EIT
kraje OECD
œwiat razem
USD/t CO2 ekw.
zaopatrzenie
w energiê
2,4–4,7

transport

budynki

przemys³

rolnictwo

leœnictwo

ca³kowity potencja³ sektorowy <100 USD/t CO2 ekw. w Gt CO2 ekw./rok:
1,6–2,5
5,3–6,7
2,5–5,5
2,3–6,4
1,3–4,2

odpady
0,4–1,0

Rysunek 4.2. Oszacowany ekonomiczny potencja³ ³agodz¹cy wed³ug sektorów i regionów z zastosowaniem technologii i praktyk dostêpnych w 2030 roku.
Potencja³ nie obejmuje opcji pozatechnicznych, np. zmiany w stylu ¿ycia {WGIII rys. SPM.6}
Uwagi:
a) Oszacowane zakresy globalnego ekonomicznego potencja³u w ka¿dym z sektorów widoczne s¹ jako pionowe linie. Zakresy okreœlono w oparciu
o koñcowych u¿ytkowników, co oznacza, ¿e emisja pochodz¹ca z wykorzystania energii zosta³a obliczona w sektorach bêd¹cych koñcowym odbiorc¹
a nie w sektorze produkcji energii.
b) Oszacowany potencja³ jest ograniczony dostêpnoœci¹ badañ, szczególnie tych dotycz¹cych wysokich cen wêgla.
c) Do poszczególnych sektorów zastosowano ró¿ne poziomy odniesienia. Do przemys³u zastosowano scenariusz B2 z grupy SRES, do celów zaopatrzenia
w energiê i do transportu zastosowano scenariusz World Energy Outlook (WEO) z 2004 roku; do sektora komunalno-bytowego (budynki) wyznaczono poziom
odniesienia miêdzy scenariuszami B2 i A1B z grupy SRES; do skonstruowania poziomu odniesienia dla sektora odpadów wykorzystano za³o¿enia scenariusza A1B z grupy SRES; w przypadku rolnictwa i leœnictwa zastosowano poziomy odniesienia oparte g³ównie na tych samych za³o¿eniach co scenariusz B2.
d) Pokazano ca³kowit¹ wartoœæ dla ca³ego transportu, poniewa¿ w³¹czono tu miêdzynarodowe lotnictwo.
e) Kategorie wy³¹czone to: emisja innych gazów ni¿ CO2 w sektorze komunalno-bytowym i transporcie, czêœæ opcji zwi¹zanych z materia³och³onnoœci¹,
produkcja ciep³a i kogeneracja w produkcji energii, ciê¿kie pojazdy, przewozy morskie oraz transport pasa¿erski o du¿ym nape³nieniu, wiêkszoœæ opcji
wysokokosztowych w sektorze komunalno-bytowym, oczyszczaniu œcieków, redukcji emisji z kopalñ wêgla i ruroci¹gów, oraz gazów fluorowanych
w produkcji energii i transporcie. Niedoszacowanie ca³kowitego potencja³u ekonomicznego z tych emisji wynosi 10–15%.

niêcia w kierunkach inwestycji, chocia¿ wymagany zakres dodatkowych inwestycji netto waha siê od wielkoœci bliskiej zera do 5–10%
{WGIII 4.1, 4.4, 11.6, SPM}.
Pomimo ¿e w analizach wykorzystuje siê ró¿ne metodyki, istnieje du¿a zgodnoœæ oraz wiele dowodów na to, ¿e we wszystkich analizowanych regionach krótkoterminowe korzyœci zdrowotne wynikaj¹ce ze zredukowanego zanieczyszczenia powietrza w wyniku dzia³añ podejmowanych na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, mog¹ byæ znacz¹ce i mog¹
zrównowa¿yæ czêœæ kosztów ³agodz¹cych {WGIII 11.8, SPM}.

Efektywnoœæ energetyczna oraz wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³
energii uzupe³niaj¹ siê ze zrównowa¿onym rozwojem. W najmniej rozwiniêtych krajach substytucja noœników energii mo¿e obni¿yæ œmiertelnoœæ i zachorowalnoœæ ludnoœci przez zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza w pomieszczeniach, zmniejszenie obci¹¿enia roboczego kobiet i dzieci oraz zmniejszenie rabunkowego wykorzystania drewna na
opa³ i zwi¹zanego z tym wylesiania {WGIII 11.8, 11.9,12.4}.
W literaturze opublikowanej od czasu wydania Trzeciego
raportu IPCC (TAR) potwierdzono z du¿¹ zgodnoœci¹ oraz
œrednimi dowodami, ¿e dzia³ania podejmowane przez kraje
z za³¹cznika I do konwencji mog¹ mieæ wp³yw na globaln¹
gospodarkê i emisjê, chocia¿ skala wycieku emisji wêgla
pozostaje niepewna {WGIII 11.7, SPM}.

Kraje eksportuj¹ce ropê naftow¹ (zarówno wymienione, jak i te
niewymienione w za³¹czniku I) mog¹ siê spodziewaæ, jak to wykazano
w raporcie TAR, mniejszego zapotrzebowania i ni¿szych cen ropy, jak
równie¿ ni¿szego wzrostu PKB z powodu wdro¿enia polityk ³agodz¹cych.
Zakres tych skutków zale¿y g³ównie od za³o¿eñ zwi¹zanych z decyzjami
politycznymi i sytuacj¹ na rynku ropy {WGIII 11.7, SPM}.
Podstawowe niepewnoœci dotycz¹ szacowania wycieku emisji wêgla.
Wiêkszoœæ wyników modeli równowagi potwierdza wnioski z raportu TAR
dotycz¹ce przesuniêcia dzia³añ gospodarczych poza obszar krajów objêtych zobowi¹zaniami Protoko³u z Kioto w wysokoœci 5–20%, które mog³oby byæ mniejsze, jeœli konkurencyjne, niskoemisyjne technologie, by³yby
efektywnie rozpowszechnione {WGIII 11.7, SPM}.
Istnieje równie¿ du¿a zgodnoœæ oraz œrednia liczba dowodów, ¿e zmiany w stylu ¿ycia i wzorach zachowañ mog¹
siê przyczyniæ do ³agodzenia zmiany klimatu we wszystkich sektorach. Praktyki zarz¹dzaj¹ce mog¹ równie¿ spe³niæ tu pozytywn¹ rolê {WGIII SPM}.

Przyk³ady dzia³añ, które maj¹ pozytywny wp³yw na redukcjê emisji obejmuj¹ zmiany we wzorach konsumpcji, edukacjê i szkolenia,
zmiany w zachowaniu lokatorów budynków, zarz¹dzanie popytem na
transport oraz narzêdzia zarz¹dzaj¹ce w przemyœle {WGIII 4.1, 5.1,
6.7, 7.3, SPM}.
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Poprawa efektywnoœci zaopatrzenia i dystrybucji; zamiana paliw z wêgla na
gaz; energia j¹drowa; produkcja ciep³a i energii ze źróde³ odnawialnych (energia wodna, s³oneczna, wiatru, geotermalna i bioenergia); produkcja ciep³a
i energii w skojarzeniu; wczesne zastosowanie technologii wychwytu i sk³adowania wêgla (CCS), np. magazynowanie CO2 usuniêtego z gazu ziemnego;
CCS dla gazu, biomasy i urz¹dzeñ generuj¹cych pr¹d opalanych wêglem;
zaawansowana energetyka odnawialna, ³¹cznie z energi¹ p³ywów i fal morskich, skoncentrowanie odbiorników energii s³onecznej i ogniw fotowoltaicznych

Wiêcej pojazdów o niskim zu¿yciu paliw; pojazdy hybrydowe; pojazdy z czystszym silnikiem diesla; biopaliwa; zamiana transportu drogowego na szynowy
oraz publiczne systemy transportowe; transport niezmotoryzowany (rowerowy,
pieszy); planowanie u¿ytkowania gruntów i transportu; biopaliwa drugiej generacji; efektywniejsze lotnictwo; zaawansowane pojazdy elektryczne i hybrydowe
z mocniejszymi i bardziej niezawodnymi bateriami

Efektywne sztuczne i dzienne oœwietlenie; efektywniejsze urz¹dzenia elektryczne, grzewcze i klimatyzacyjne; ulepszone kuchnie, poprawa izolacji; bierne
i aktywne projekty wykorzystania energii s³onecznej na potrzeby grzewcze
i klimatyzacyjne; alternatywne p³yny ch³odz¹ce, odzysk i ponowne u¿ycie
gazów fluorowanych; zintegrowane projektowanie budynków komercyjnych
anga¿uj¹ce takie technologie jak inteligentne liczniki kontrolne, dostarczaj¹ce
informacji zwrotnej; integrowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach

Efektywniejsze urz¹dzenia elektryczne; odzysk ciep³a i energii; ponowne
wykorzystanie materia³ów i ich zastêpowanie; kontrola emisji gazów innych ni¿
CO2; szeroki pakiet technologii procesowych; zaawansowana efektywnoœæ
energetyczna, CCS dla produkcji cementu, amoniaku i ¿elaza; elektrody bierne
w produkcji aluminium

Ulepszona gospodarka gruntami uprawnymi i pastwiskami w celu zwiêkszenia
magazynowania wêgla w glebie; odnowa eksploatowanych torfowisk oraz zdegradowanych gleb; ulepszenie technik uprawy ry¿u oraz hodowli zwierz¹t i gospodarki
ich odchodami w celu redukcji emisji CH4; poprawa technik nawo¿enia azotem
w celu redukcji emisji N2O; zastêpowanie paliw kopalnych roœlinami energetycznymi;
poprawa efektywnoœci energetycznej; poprawa plonowania roœlin

Zalesianie; ponowne zalesianie; gospodarka leœna; zmniejszanie wylesiania;
gospodarka produktami drzewnymi; wykorzystanie produktów leœnych w formie
bioenergii w celu zastêpowania paliw kopalnych; doskonalenie gatunków drzew
w celu zwiêkszenia produktywnoœci biomasy i wi¹zania wêgla; doskonalenie
technik zdalnej obserwacji do analizy potencja³u wêgla z pokrywy roœlinnej/gleb
oraz sporz¹dzania map u¿ytkowania gruntów

Odzyskiwanie CH4 z wysypisk odpadów; spalanie odpadów z odzyskiem energii; kompostowanie odpadów organicznych; kontrolowane oczyszczanie œcieków; ponowne wykorzystanie i minimalizacja odpadów; stosowanie biopokryw
i biofiltrów w celu optymalnego utlenienia CH4

Transport
{WGIII 5.4}

Budownictwo
{WGIII 6.5}

Przemys³
{WGIII 7.5}

Rolnictwo
{WGIII 8.4}

Leœnictwo/lasy
{WGIII 9.4}

Odpady
{WGIII 10.4}

Kluczowe technologie i praktyki na rzecz ³agodzenia dostêpne na zasadach komercyjnych (kluczowe technologie i praktyki na rzecz ³agodzenia
planowane do komercjalizacji przed 2030 pokazano czcionk¹ ukoœn¹)

Zaopatrzenie
w energiê
{WGIII 4.3, 4.4}

Sektor

mog¹ stymulowaæ przep³yw technologii
dostêpnoœæ na szczeblu lokalnym niskokosztowych paliw
najefektywniej stosowane na poziomie krajowym ze
strategi¹ umo¿liwiaj¹ca egzekucjê

zachêty lub obowi¹zek w zakresie energii odnawialnej
przepisy dotycz¹ce gospodarki odpadami

bariery obejmuj¹ brak kapita³u inwestycyjnego i problemy z w³asnoœci¹ gruntów. Mog¹ pomóc w przezwyciê¿aniu biedy

mo¿e zachêciæ do synergii ze zrównowa¿onym rozwojem i zmniejszaniem wra¿liwoœci na zmiany klimatu
i w ten sposób przezwyciê¿aæ bariery blokuj¹ce wdra¿anie dzia³añ

bodźce finansowe zachêcaj¹ce do doskonalenia
gospodarki odpadami i œciekami

bodźce finansowe (krajowe i miêdzynarodowe) do
zwiêkszania powierzchni leœnej, zmniejszania wylesiania oraz utrzymania i zarz¹dzania lasami; przepisy
i ich przestrzeganie w zakresie u¿ytkowania gruntów

bodźce finansowe i regulacje maj¹ce na celu ulepszenie gospodarki gruntami; utrzymanie wêgla
zawartego w glebie; efektywne stosowanie nawozów
i nawadniania

czynniki sukcesu obejmuj¹: jasne cele, scenariusz
bazowy, zaanga¿owanie trzecich stron w projektowanie, przegl¹d i formalne przepisy monitoringowe, blisk¹
wspó³pracê miêdzy rz¹dem i przemys³em

dobrowolne porozumienia

czynnik sukcesu: dostêp do finansowania dla stron
trzecich

bodźce dla przedsiêbiorstw sektora us³ug energetycznych

mechanizmy przewidywalnych alokacji oraz stabilne
ceny wa¿nym sygna³em dla inwestycji

rz¹dowe zamówienia mog¹ rozszerzyæ popyt na produkty energooszczêdne

stymulowanie przodownictwa sektora publicznego,
³¹cznie z zaopatrzeniem

zbywalne uprawnienia do emisji

potrzeba opracowania przepisów, z których przedsiêbiorstwa mia³yby korzyœci

programy zarz¹dzania popytem

mo¿e byæ stosowne do stymulowania asymilacji technologii. Wa¿na tu stabilnoœæ krajowej polityki bior¹c pod
uwagê miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ

atrakcyjne dla nowych budynków. Wdro¿enie mo¿e byæ
trudne

przepisy dotycz¹ce wskaźników emisji; opracowanie
standardów; subsydia; kredyty podatkowe

konieczne okresowe przegl¹dy standardów

szczególnie stosowne dla krajów, które obecnie tworz¹
swoje systemy transportowe

wp³ywanie na potrzeby mobilne przez regulacje
w zakresie u¿ytkowania gruntów i planowanie infrastruktury; inwestowanie w atrakcyjne formy publicznego transportu i niezmotoryzowane formy transportu
kodowanie i certyfikacja budynków

efektywnoœæ mo¿e spaœæ wraz ze wzrastaj¹cymi
dochodami

podatki od zakupu pojazdów, rejestracji, u¿ytkowania
i paliw silnikowych; op³aty drogowe i parkingowe

standardy produktowe i ich etykietowanie

ograniczona liczba pojazdów mo¿e zmniejszyæ efektywnoœæ

odpowiednie do stworzenia rynków dla technologii
niskoemisyjnych

system sta³ych dop³at do technologii energii odnawialnych; obowi¹zek stosowania energii odnawialnej;
subsydia producenckie

obowi¹zkowa gospodarka paliwowa; mieszanki
biopaliwowe oraz standardy dotycz¹ce emisji CO2
w transporcie drogowym

opór ze strony grup interesów mo¿e utrudniæ wdra¿anie

G³ówne bariery lub mo¿liwoœci (czcionka prosta =
bariery, czcionka ukoœna = mo¿liwoœci)

zmniejszenie subsydiów do paliw kopalnych; podatki
lub op³aty wêglowe od paliw kopalnych

Polityki, dzia³ania i instrumenty uznane
za efektywne œrodowiskowo

Tabela 4.2. Wybrane przyk³ady kluczowych sektorowych technologii, polityk i dzia³añ oraz bariery i mo¿liwoœci na rzecz ³agodzenia {WGIII tab. SPM.3, SPM.7}
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Polityki okreœlaj¹ce rzeczywist¹ lub domnieman¹ cenê
emisji wêgla mog³yby zainicjowaæ bodŸce dla producentów i konsumentów do znacz¹cych inwestycji w produkty, technologie i procesy powoduj¹ce nisk¹ emisjê gazów
cieplarnianych {WGIII SPM}.

Znacz¹cy potencja³ ³agodz¹cy we wszystkich sektorach mo¿na by
uzyskaæ przez konkretny sygna³ dotycz¹cy ceny emisji wêgla. Badania
modelowe wykazuj¹, ¿e globalne ceny emisji wêgla, osi¹gaj¹ce 20–80
USD/t CO2 ekw. do 2030 roku, s¹ zgodne ze scenariuszem stabilizacji
koncentracji na poziomie 550 ppm CO2 ekw. do 2100 roku. Dla tego
samego poziomu stabilizacji, wed³ug badañ prowadzonych od czasu wydania raportu TAR uwzglêdniaj¹cych stymulowanie zmian technologicznych, zakres cen emisji wêgla mo¿e spaœæ do 5–65 USD/t CO2 ekw.
w 2030 roku24 {WGIII 3.3, 11.4, 11.5, SPM}.
Jest du¿a zgodnoœæ oraz wiele dowodów na to, ¿e istnieje
du¿a ró¿norodnoœæ krajowych polityk i instrumentów dostêpnych dla rz¹dów do tworzenia zachêt w kierunku dzia³añ ³agodz¹cych. Mo¿liwoœæ ich zastosowania uzale¿niona jest od
uwarunkowañ krajowych oraz zrozumienia interakcji miêdzy nimi, a doœwiadczenia z ich wdra¿ania w ró¿nych krajach i sektorach pokazuj¹ zarówno korzyœci, jak i ujemne
strony ka¿dego z instrumentów {WGIII 13.2, SPM}.

Zastosowano cztery g³ówne kryteria do oceny polityk i instrumentów: efektywnoœæ œrodowiskow¹, efektywnoœæ kosztow¹, efekty dystrybucji pod k¹tem równoœci oraz instytucjonaln¹ wykonalnoœæ {WGIII
13.2, SPM}.
Ogólne wnioski dotycz¹ce wdra¿ania polityki s¹ nastêpuj¹ce {WGIII
13.2, SPM}:
z
z

z

z

z
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W³¹czenie polityki klimatycznej do polityki obejmuj¹cej szerszy rozwój u³atwi wdro¿enie i przezwyciê¿enie barier.
Regulacje i standardy ogólnie dostarczaj¹ pewnoœci co do poziomów emisji. Mog¹ one byæ bardziej po¿¹dane od innych instrumentów, je¿eli informacje lub inne bariery powstrzymuj¹ producentów i konsumentów od reagowania na sygna³y cenowe. Natomiast
mog¹ one nie stymulowaæ innowacji i bardziej zaawansowanych
technologii.
Podatki i op³aty mog¹ wp³ywaæ na cenê emisji wêgla, ale nie mog¹
zagwarantowaæ osi¹gniêcia konkretnych poziomów emisji. W literaturze opisano podatki jako efektywny sposób w³¹czenia kosztów do emisji gazów cieplarnianych.
Zbywalne pozwolenia bêd¹ kszta³towaæ cenê emisji wêgla. Liczba
pozwoleñ na emisjê okreœli ich efektywnoœæ œrodowiskow¹, podczas
gdy alokacja pozwoleñ ma konsekwencje dystrybucyjne. Fluktuacja cen emisji wêgla utrudnia oszacowanie ca³kowitego kosztu stosowania pozwoleñ na emisjê.
BodŸce finansowe (subsydia i kredyty podatkowe) s¹ czêsto wykorzystywane przez rz¹dy do stymulowania rozwoju i rozprzestrzeniania nowych technologii. Je¿eli koszty ekonomiczne s¹ ogólnie
wy¿sze ni¿ dla instrumentów wymienionych powy¿ej, s¹ one czêsto
decyduj¹ce w przezwyciê¿aniu barier.

z

z

z

Dobrowolne porozumienia miêdzy przemys³em i rz¹dami s¹ politycznie atrakcyjne, podnosz¹ œwiadomoœæ wœród zainteresowanych stron i odgrywaj¹ rolê w ewolucji wielu krajowych polityk.
Wiêkszoœæ porozumieñ nie doprowadzi³a do osi¹gniêcia znacz¹cej redukcji emisji poza scenariusz business as usual. Jednak niektóre ostatnie
porozumienia w kilku krajach przyspieszy³y zastosowanie najlepszych
dostêpnych technik i doprowadzi³y do mierzalnych redukcji emisji.
Instrumenty informacyjne (np. kampanie uœwiadamiaj¹ce) mog¹
pozytywnie oddzia³ywaæ na jakoœæ œrodowiska przez promocjê
œwiadomych wyborów i przyczynianie siê do zmiany zachowañ,
jednak¿e ich wp³yw na emisjê nie zosta³ do tej pory zmierzony.
Badania, rozwój i projekty demonstracyjne (RD&D) mog¹ stymulowaæ postêp techniczny, redukcjê kosztów i umo¿liwiaæ postêp w kierunku stabilizacji emisji.

Niektóre korporacje, w³adze lokalne i regionalne, organizacje pozarz¹dowe i grupy obywatelskie podejmuj¹ ró¿nego rodzaju dobrowolne dzia³ania. Akcje te mog¹ ograniczyæ emisjê gazów cieplarnianych,
stymulowaæ innowacyjne polityki i zachêcaæ do stosowania nowych technologii. Dzia³ania te jednak maj¹ ograniczony wp³yw na emisjê na poziomach krajowym czy regionalnym {WGIII 13.4, SPM}.

4.4. Powi¹zanie opcji adaptacyjnych
i ³agodz¹cych oraz ich zwi¹zek
ze zrównowa¿onym rozwojem
Jest coraz wiêksze zrozumienie mo¿liwoœci wyboru i wdra¿ania dzia³añ w odniesieniu do klimatu w kilku sektorach
w celu umo¿liwienia wspó³dzia³ania i unikniêcia konfliktów z innymi wymiarami zrównowa¿onego rozwoju
{WGIII SPM}.

Polityki dotycz¹ce zmian klimatu, odnosz¹ce siê do efektywnoœci energetycznej i energii odnawialnej, s¹ czêsto korzystne ekonomicznie, poprawiaj¹ bezpieczeñstwo energetyczne i zmniejszaj¹ lokaln¹ emisjê zanieczyszczeñ. Dzia³ania zmniejszaj¹ce zarówno kurczenie siê naturalnych siedlisk,
jak i wylesianie mog¹ mieæ znacz¹ce korzyœci dla ró¿norodnoœci biologicznej, gleb i zasobów wodnych, a tak¿e mog¹ byæ wdra¿ane w sposób
spo³ecznie i ekonomicznie zrównowa¿ony. Zalesianie oraz plantacje roœlin
energetycznych mog¹ doprowadziæ do rekultywacji zdegradowanych gruntów, zagospodarowania odp³ywu rzecznego, zachowania wêgla w glebie
oraz przynieœæ korzyœci gospodarkom wiejskim, lecz mog¹ równie¿ konkurowaæ z produkcj¹ ¿ywnoœci i niekorzystnie wp³yn¹æ na ró¿norodnoœæ
biologiczn¹, o ile dzia³ania te bêd¹ nieodpowiednio prowadzone {WGII
20.3, 20.8,WGII 4.5, 9.7, 12.3, SPM}.
Coraz wiêcej dowodów jest na to, ¿e decyzje dotycz¹ce na przyk³ad
polityki makroekonomicznej, polityki rolnej, rozwoju wielostronnych po¿yczek bankowych, praktyk ubezpieczeniowych, reformy rynku energii
elektrycznej, bezpieczeñstwa energetycznego i ochrony lasów, które s¹
zazwyczaj traktowane jako te bêd¹ce poza polityk¹ klimatyczn¹, mog¹
znacz¹co zredukowaæ emisjê (tab. 4.3). Podobnie, polityki niezwi¹zane

Wyniki badañ dotycz¹cych dzia³añ ³agodz¹cych i kosztów makroekonomicznych przedstawione w tym raporcie oparto na modelowaniu typu „góra-dó³”. W wiêkszoœci modeli, do grupy dzia³añ ³agodz¹cych, zastosowano podejœcie globalnego najmniejszego kosztu, z powszechnym handlem emisjami, przy za³o¿eniu przejrzystych rynków, bez kosztów transakcji i w ten sposób doskona³ym wdro¿eniem dzia³añ ³agodz¹cych w XXI wieku. Koszty podano dla poszczególnych progów
czasowych. Globalne koszty wed³ug zastosowanych modeli wzrosn¹, jeœli pewne regiony, sektory (np. u¿ytkowanie gruntów), opcje lub gazy zostan¹ wy³¹czone.
Globalne koszty wed³ug zastosowanych modeli spadn¹ wraz z ni¿szymi poziomami odniesienia, wykorzystaniem przychodów z podatków wêglowych i aukcji
pozwoleñ na emisjê, oraz przy uwzglêdnieniu stymulowania wiedzy technologicznej. Modele te nie bior¹ pod uwagê korzyœci klimatycznych ani dodatkowych
korzyœci wynikaj¹cych z dzia³añ ³agodz¹cych czy problemów równoœci. Znacz¹cy postêp zosta³ osi¹gniêty w stosowaniu podejœæ opartych na stymulowanych
zmianach technologicznych w studiach nad stabilizacj¹ emisji; jednak¿e problemy pojêciowe pozostaj¹. W modelach rozwa¿aj¹cych stymulowane zmiany
technologiczne, prognozowane koszty dla danych poziomów stabilizacji zosta³y zredukowane; redukcje s¹ wiêksze przy ni¿szym poziomie stabilizacji.
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Opcje i dzia³ania adaptacyjne i ³agodz¹ce prowadzone na poziomie globalnym i regionalnym oraz ich zwi¹zki ze zrównowa¿onym rozwojem

Tabela 4.3. £¹czenie rozwa¿añ nt. zmiany klimatu z polityk¹ rozwoju – wybrane przyk³ady w zakresie ³agodzenia {WGIII 12.2.4.6}.

Wybrane sektory

Instrumenty i dzia³ania niezwi¹zane ze zmian¹ klimatu

Potencjalnie oddzia³uj¹ na:

Makroekonomia

wdra¿anie pozaklimatycznych podatków/subsydiów i/lub innych polityk
finansowych i administracyjnych promuj¹cych zrównowa¿ony rozwój

ca³kowit¹ globaln¹ emisjê gazów
cieplarnianych

Leœnictwo

przyjêcie praktyk maj¹cych na celu ochronê lasów i zrównowa¿one
gospodarowanie nimi

emisjê gazów cieplarnianych
z wylesiania

Energia elektryczna

przyjêcie efektywnych kosztowo źróde³ odnawialnych, programów zarz¹dzania popytem oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii

emisjê CO2 z sektora energii
elektrycznej

Import ropy

poprawa bezpieczeñstwa energetycznego przez zró¿nicowanie importowanych i krajowych paliw oraz zmniejszenie energoch³onnoœci gospodarki

emisjê z importu ropy naftowej i jej
produktów

Ubezpieczenia budynków,
sektora transportu

zró¿nicowanie sk³adek ubezpieczeniowych, wy³¹czenie odpowiedzialnoœci
ubezpieczyciela, poprawa warunków dla zielonych produktów

emisjê gazów cieplarnianych z sektora
transportu i budownictwa

Miêdzynarodowe finanse

strategie krajowe i sektorowe oraz po¿yczki na projekty maj¹ce na celu
redukcjê emisji

emisjê w krajach rozwijaj¹cych siê

z klimatem mog¹ oddzia³ywaæ na zdolnoœci adaptacyjne i wra¿liwoœæ
{WGII 20.3, WGIII SPM, 12.3}.
Pomiêdzy opcjami adaptacyjnymi i ³agodz¹cymi istnieje zarówno wspó³dzia³anie jak i wymiana {WGII 18.4.3, WGIII 11.9}.

Przyk³ady „wspó³dzia³ania” obejmuj¹ odpowiednio zaprojektowan¹
produkcjê biomasy, tworzenie obszarów ochronnych, gospodarkê gruntami, wykorzystanie energii w budynkach oraz leœnictwo, lecz w innych
sektorach takie wspó³dzia³anie jest raczej ograniczone. Potencjalna
„wymiana” obejmuje zwiêkszon¹ emisjê gazów cieplarnianych spowodowan¹ wzrostem zu¿ycia energii zwi¹zanym z prowadzeniem dzia³añ
adaptacyjnych {WGII 18.4.3, 18.5, 18.7, TS. 5.2; WGIII 4.5, 6.9,
8.5, 9.5, SPM}.

4.5. Wspó³praca miêdzynarodowa i regionalna
Istnieje du¿a zgodnoœæ oraz wiele dowodów na to, ¿e godne uwagi osi¹gniêcia konwencji UNFCCC oraz jej Protoko³u z Kioto ustanowi³y globaln¹ reakcjê na problem zmiany klimatu, stymuluj¹c pakiet krajowych polityk, stworzenie
miêdzynarodowego rynku emisji wêgla i za³o¿enie nowych
instytucjonalnych mechanizmów, które mog¹ ustanowiæ
podwaliny pod przysz³e dzia³ania ³agodz¹ce. Widoczny jest
równie¿ postêp w odniesieniu do adaptacji w ramach konwencji, gdzie dodatkowe inicjatywy zosta³y zasugerowane {WGII 18.7; WGIII 13.3}.

Konsekwencje wprowadzenia pierwszego okresu zobowi¹zañ
odnoœnie emisji globalnych bêd¹ mia³y ograniczony zakres. Prognozuje
siê, ¿e skutki ekonomiczne w krajach wymienionych w za³¹czniku B do
Protoko³u bêd¹ mniejsze ni¿ te prezentowane w raporcie TAR, który
wykaza³ zmniejszenie PKB od 0,2 do 2% w 2012 roku bez uwzglêdnienia
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handlu emisjami oraz spadek PKB od 0,1 do 1,1% z jego uwzglêdnieniem. W celu osi¹gniêcia bardziej efektywnych œrodowiskowo celów przysz³e dzia³ania ³agodz¹ce powinny osi¹gn¹æ wiêksz¹ redukcjê pokrywaj¹c¹ wiêkszy udzia³ emisji globalnej; patrz zagadnienie 5 {WGIII 1.4, 11.4,
13.3, SPM}.
W literaturze znajdujemy du¿¹ zgodnoœæ oraz wiele dowodów na to, ¿e istnieje wiele opcji maj¹cych na celu osi¹gniêcie redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych
przez wspó³pracê na miêdzynarodowym poziomie. Zgodnie z dostêpn¹ literatur¹ mo¿na uznaæ, ¿e skuteczne porozumienia s¹ efektywne œrodowiskowo i kosztowo,
uwzglêdniaj¹ rozwa¿ania dotycz¹ce równoœci i s¹ instytucjonalnie wykonalne {WGIII 13.3, SPM}.

Wiêkszy wspólny wysi³ek maj¹cy na celu redukcjê emisji przyczyni siê
do zmniejszenia globalnych kosztów w osi¹ganiu danego poziomu redukcji
lub poprawi efektywnoœæ œrodowiskow¹. Ulepszenie i rozszerzenie zakresu
rynkowych mechanizmów (takich jak handel emisjami, mechanizm wspólnych wdro¿eñ oraz mechanizm czystego rozwoju) mog³oby zmniejszyæ
ca³kowity koszt redukcji{WGIII 13.3, SPM}.
Wysi³ki na rzecz ³agodzenia zmiany klimatu mog¹ obejmowaæ ró¿norodne elementy, takie jak cele redukcyjne, dzia³ania sektorowe, lokalne,
krajowe i regionalne, programy RD&D, przyjmowanie wspólnych polityk,
wdra¿anie dzia³añ ukierunkowanych na rozwój czy rozszerzanie instrumentów finansowych. Elementy te mog¹ byæ realizowane w sposób zintegrowany, lecz iloœciowe porównywanie wysi³ków dokonanych przez ró¿ne kraje
bêdzie z³o¿one i wymagaj¹ce znacznych œrodków {WGIII 13.3, SPM}.
Dzia³ania, które mog¹ byæ podjête przez kraje, mog¹ byæ zró¿nicowane zarówno pod wzglêdem terminu ich uruchomienia, stron uczestnicz¹cych, jak i rodzaju dzia³ania. Dzia³ania te mog¹ byæ wi¹¿¹ce lub nie,
obejmowaæ konkretne lub dynamiczne cele, uczestnictwo mo¿e byæ statyczne lub zmieniaæ siê w czasie {WGIII 13.3, SPM}.

5
D³u¿sza perspektywa czasowa:
naukowe i spo³eczno-ekonomiczne aspekty
adaptacji i ³agodzenia zmiany klimatu, zgodne
z celami i postanowieniami konwencji oraz
rozwa¿ane w kontekœcie zrównowa¿onego rozwoju

Zagadnienie 5

5.1. Perspektywa zarz¹dzania ryzykiem
Podejmowanie dzia³añ w odpowiedzi na zmianê klimatu wymaga zastosowania interaktywnego procesu zarz¹dzania ryzykiem, obejmuj¹cego zarówno ³agodzenie, jak równie¿ adaptacjê do zmiany klimatu. Pod uwagê brane s¹ rzeczywiste
szkody powodowane przez zmianê klimatu i te, których uda³o siê unikn¹æ, wzajemne korzyœci, aspekty zwi¹zane ze zrównowa¿eniem, sprawiedliwoœci¹ oraz postawy spo³eczne wobec ryzyka {WGII 20.9, SPM; WGIII SPM}.

Sposoby zarz¹dzania ryzykiem mog¹ bezpoœrednio uwzglêdniaæ
zró¿nicowanie sektorowe, regionalne i czasowe, ich zastosowanie wymaga jednak posiadania informacji o nastêpstwach zmiany klimatu, nie
tylko wynikaj¹cych z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy zmian
klimatycznych, ale równie¿ ze zdarzeñ, których prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia jest mniejsze, ale poci¹gaj¹cych za sob¹ powa¿niejsze nastêpstwa. Niezbêdne s¹ równie¿ informacje o skutkach wynikaj¹cych
z proponowanej polityki i dzia³añ. W powszechnym rozumieniu ryzyko jest wpadkow¹ prawdopodobieñstwa zajœcia pewnego zdarzenia
i wynikaj¹cych z tego konsekwencji. Skutki wp³ywu zmiany klimatu s¹
uwarunkowane cechami systemów przyrodniczych i systemów spo³ecznych, kierunków ich rozwoju oraz szczególnego umiejscowienia {SYR
3.3, rys. 3.6; WGII 20.2, 20.9, SPM; WGIII 3.5, 3.6, SPM}.

5.2. Podatnoœæ na zmiany klimatu, skutki
zmian klimatu i ryzyko zwi¹zane z tymi
zmianami – najwa¿niejsze aspekty
w d³ugiej perspektywie czasowej
Piêæ powodów do obaw zmiany klimatu wskazano w Trzecim Raporcie IPCC (TAR). Obecnie uznano je za powa¿niejsze, obarczone du¿ym ryzykiem, o wiêkszym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia. Przewiduje siê, ¿e skala
niektórych z nich bêdzie wiêksza lub wyst¹pi¹ one przy ni¿szym wzroœcie temperatury powietrza. Dokonanie takiej

D³u¿sza perspektywa czasowa

oceny sta³o siê mo¿liwe dziêki: (1) wiêkszej wiedzy na temat rozmiarów skutków oddzia³ywania i zagro¿eñ zwi¹zanych ze wzrostem temperatury powietrza i koncentracji
GHG, w tym podatnoœci na obecn¹ zmiennoœæ klimatu,
(2) bardziej precyzyjnemu okreœleniu warunków przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia podatnoœci na zmianê klimatu
systemów, sektorów, grup lub regionów oraz (3) wzrastaj¹cej liczbie dowodów na to, ¿e ryzyko wyst¹pienia bardzo znacznych skutków zmiany klimatu bêdzie wzrasta³o
na przestrzeni wieków, dopóki koncentracja gazów cieplarnianych i temperatura powietrza bêd¹ wzrastaæ. Lepiej zrozumiane sta³y siê relacje miêdzy skutkami zmiany klimatu,
które stanowi³y podstawê do rozpatrywania w TAR zagro¿eñ zwi¹zanych ze zmianami klimatu, a podatnoœci¹ na
zmiany klimatu, która obejmuje zdolnoœæ adaptacyjn¹ do
skutków wp³ywu zmiany klimatu {WGII 4.4, 5.4, 19.ES,
19.3.7, TS.4.6; WGIII 3.5, SPM}.

W konkluzji raportu TAR stwierdzono, ¿e podatnoœæ na zmianê klimatu jest funkcj¹ ekspozycji na dzia³anie zmiany klimatu, wra¿liwoœci
i zdolnoœci adaptacyjnych. Ponadto stwierdzono, ¿e adaptacja do zmiany
mo¿e przyczyniaæ siê do os³abienia wra¿liwoœci na zmianê klimatu, a dzia³ania ³agodz¹ce mog¹ zmniejszyæ wielkoœæ nara¿enia na zmianê klimatu ze
wzglêdu na ekspozycjê, zmieniaj¹c tempo i zasiêg tej zmiany. Obywa
stwierdzenia znalaz³y potwierdzenie w ocenie zmian przeprowadzonej na
potrzeby tego raportu {WGII 20.2, 20.7.3}.
Pojedynczy wskaŸnik mo¿e byæ niewystarczaj¹cy do okreœlenia ró¿norodnoœci najwa¿niejszych podatnoœci na zmianê klimatu lub wyznaczenia
ich rankingu. Przyk³ady dotycz¹ce skutków zmiany klimatu zosta³y przedstawione na rysunku 3.6. Ocena najistotniejszych podatnoœci systemów na
zmianê klimatu i wywo³anych przez nie szkód bêdzie uwarunkowana przez
stopieñ nara¿enia systemu na oddzia³ywanie zmiany klimatu, wyra¿ony tempem i wielkoœci¹ zachodz¹cych zmian oraz wra¿liwoœci¹ systemów okreœlon¹, tam gdzie ma to znaczenie, przez stan rozwoju oraz zdolnoœæ systemu do adaptacji. Niektóre z istotnych podatnoœci na zmianê klimatu
mo¿na powi¹zaæ z progami wra¿liwoœci systemów. W pewnych przypadkach zmiana klimatu mo¿e powodowaæ przejœcie systemu z jednego stanu
w drugi, w innych osi¹gaj¹ próg, który okreœla siê na podstawie subiektywnych odczuæ, zale¿nych od wartoœci spo³ecznych {WGII 19.ES, 19.1}.

Istotne podatnoœci na zmianê klimatu i artyku³ 2 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu
W artykule 2 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zapisano:
„Celem podstawowym niniejszej konwencji i wszelkich zwi¹zanych z ni¹ dokumentów prawnych, które mog¹ byæ przyjête przez Konferencjê Stron, jest doprowadzenie, zgodnie z w³aœciwymi postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych
w atmosferze na poziomie, który zapobiega³by niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. W celu unikniêcia
zagro¿enia produkcji ¿ywnoœci i umo¿liwienia zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego poziom taki powinien byæ osi¹gniêty w okresie
wystarczaj¹cym do naturalnego adaptowania siê ekosystemów do zmian klimatu.”
Okreœlenie tego, co stanowi „niebezpieczn¹ antropogeniczn¹ ingerencjê w system klimatyczny” w stosunku do artyku³u 2 konwencji
wymaga dokonania oceny wartoœciuj¹cej. Nauka mo¿e wspieraæ podejmowanie œwiadomej decyzji w tym zakresie przez opracowanie
kryteriów oceny, w oparciu o które wyznaczone zostan¹ najistotniejsze podatnoœci na zmiany klimatu {SYR 3.3, WGII 19.ES}.
Istotne podatnoœci25 na zmiany klimatu mog¹ byæ zwi¹zane z wieloma systemami wra¿liwymi na warunki klimatyczne, do których nale¿¹
zaopatrzenie w ¿ywnoœæ, infrastruktura, zdrowie, zasoby wodne, wybrze¿a morskie, ekosystemy, globalne cykle biogeochemiczne,
pokrywa lodowa i sposoby cyrkulacji oceanicznej i atmosferycznej {WGII 19.ES}.
Szczegó³owe informacje o naturze przysz³ych skutków zmian klimatu s¹ obecnie dostêpne z regionów ca³ego œwiata, w tym z kilku miejsc
nieobjêtych ocen¹ w poprzednim raporcie {WGII SPM}.
25
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Najwa¿niejsze podatnoœci na zmianê klimatu mog¹ zostaæ wskazane na podstawie wielu kryteriów, o których mowa w literaturze, do których nale¿y wielkoœæ,
czas oddzia³ywania, trwa³oœæ zmiany, zdolnoœæ dostosowania siê do zmiany, aspekty dotycz¹ce rozmieszczenia, prawdopodobieñstwa wyst¹pienia oraz
istotnoœci oddzia³ywania.
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Celem prezentacji w TAR problematyki zmiany klimatu w postaci piêciu
przyczyn budz¹cych obawê by³o syntetyczne ujêcie zagadnieñ dotycz¹cych ryzyka zwi¹zanego ze zmian¹ klimatu oraz istotnych podatnoœci na
zmianê. Mia³o to równie¿ stanowiæ przydatny materia³ do samodzielnej
oceny zagro¿eñ zwi¹zanych ze zmian¹ klimatu. Podejœcie to pozostaje
realn¹ struktur¹ rozwa¿añ istotnych zagadnieñ podatnoœci na zmianê klimatu. Jako takie zosta³o uaktualnione w raporcie AR4 {TAR WGII rozdz.
19; WGII SPM}.
z

z

z
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Zagro¿enia dla unikalnych i wra¿liwych systemów. Obserwowane skutki wp³ywu zmiany klimatu na unikalne i wra¿liwe systemy,
takie jak ekosystemy po³o¿one w obszarach polarnych i wysokogórskich oraz spo³ecznoœci lokalne zamieszkuj¹ce te tereny, dostarczaj¹
nowych i mocniejszych dowodów na wzrastaj¹cy poziom negatywnych oddzia³ywañ, postêpuj¹cy wraz z dalszym wzrostem temperatury.
Zagro¿enie wyginiêciem gatunków i uszkodzeniem rafy koralowej wzrastaj¹ce wraz z ociepleniem prognozuje siê z wiêksz¹ pewnoœci¹ ni¿
w raporcie TAR. Jeœli wzrost œredniej temperatury globalnej przekroczy o 1,5–2,5oC poziom z lat 1980–1999 to prawdopodobnie blisko
20–30% gatunków roœlin i zwierz¹t zostanie zagro¿onych wymarciem,
co prognozuje siê ze œredni¹ pewnoœci¹. Z wiêksz¹ pewnoœci¹ prognozuje siê, ¿e wzrost œredniej temperatury globalnej o 1,5–2,5oC powy¿ej poziomu z okresu przedprzemys³owego stanowi znacz¹ce zagro¿enie dla wielu unikalnych i wra¿liwych ekosystemów. Wiele obszarów nara¿onych bêdzie na utratê bioró¿norodnoœci. Wra¿liwe na stres
cieplny s¹ koralowce, które maj¹ niewielk¹ zdolnoœæ przystosowania
siê. Wzrost temperatury wody morskiej o 1–3oC przyczyni siê do zwiêkszenia zbledniêcia koralowców oraz zwiêkszenia ich œmiertelnoœci, jeœli
nie przystosuj¹ siê do nowych warunków termicznych. Prognozowane
jest zwiêkszenie podatnoœci na ocieplenie ludnoœci autochtonicznej, zamieszkuj¹cej obszary Arktyki i ma³ych wysp {SYR 3.3, 3.4, rys. 3.6,
tab. 3.2; WGII 4.ES, 4.4, 6.4, 14.4.6, 15.ES, 15.4, 15.6, 16.ES,
16.2.1, 16.4, tab. 19.1, 19.3.7, TS.5.3, rys. TS.12, rys. TS.14}.
Nara¿enie na ekstremalne zjawiska pogodowe. Reakcja na niektóre z ekstremalnych zjawisk pogodowych ukaza³a zwiêkszony
w porównaniu do poprzedniego raportu poziom podatnoœci na
warunki klimatyczne zarówno krajów rozwijaj¹cych siê, jak i rozwiniêtych. Z wiêksz¹ pewnoœci¹ spodziewane jest wzmo¿enie
wystêpowania susz, fali upa³ów i powodzi, jak równie¿ innych negatywnych oddzia³ywañ. Nasilenie susz, fali upa³ów i powodzi, które
prognozowane s¹ w wielu regionach, przyniesie przede wszystkim
negatywne skutki w postaci zwiêkszenia niedoboru wody i czêstoœci
wystêpowania po¿arów samoistnych, niepo¿¹danych oddzia³ywañ
na produkcjê ¿ywnoœci, zdrowie, zwiêkszonego zagro¿enia zwi¹zanego z powodziami i ekstremalnie wysokim poziomem morza oraz
zniszczeñ infrastruktury. Skutki zmiany klimatu zwi¹zane z wyst¹pieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych zosta³y przedstawione
w tabeli 3.2 {SYR 3.2, 3.3, tab. 3.2; WGI 10.3, tab. SPM.2; WGII
1.3, 5.4, 7.1, 7.5, 8.2, 12.6, 19.3, tab. 19.1, tab. SPM.1}.
Rozmieszczenie skutków zmiany klimatu i podatnoœci na tê
zmianê. Na tle wyraŸnego zró¿nicowania miêdzy regionami te najs³abiej rozwiniête gospodarczo czêsto okazuj¹ siê najbardziej podatne
na zmianê klimatu oraz najbardziej wra¿liwe na szkody spowodowane przez tê zmianê, szczególnie kiedy stoj¹ w obliczu wielorakiego
stresu. Zwiêksza siê liczba dowodów œwiadcz¹cych o wzmo¿eniu
podatnoœci na klimat okreœlonych grup spo³ecznych, takich jak ludzie
biedni i osoby starsze, nie tylko w krajach rozwijaj¹cych siê, ale równie¿ w krajach rozwiniêtych. Pewnoœæ prognoz regionalnych wzor-

z

z

ców zmiany klimatu (patrz zagadnienie 3.2) i prognoz skutków tej
zmiany w regionach zwiêkszy³a siê, umo¿liwiaj¹c wskazanie systemów, sektorów i regionów szczególnie podatnych na zmianê (patrz
zagadnienie 3.3). Ponadto, zwiêkszy³a siê liczba dowodów na to, ¿e
s³abiej rozwiniête obszary po³o¿one w niskich szerokoœciach geograficznych na ogó³ doœwiadczaj¹ wiêkszego zagro¿enia, na przyk³ad
w obszarach suchych i obszarach wielkich delt. Nowe badania potwierdzaj¹, ¿e Afryka ze wzglêdu na zakres prognozowanych skutków zmiany klimatu, wielorakie negatywne oddzia³ywania i ma³¹ zdolnoœæ adaptacyjn¹ jest jednym z kontynentów najbardziej podatnych
na zmianê klimatu. Przewiduje siê, ¿e podniesienie poziomu morza
bêdzie stanowi³o znacz¹ce zagro¿enie dla spo³ecznoœci zamieszkuj¹cych azjatyckie obszary wielkich delt i ma³e wyspy {SYR 3.2, 3.3,
5.4; WGI 11.2–11.7, SPM; WGII 3.4.3, 5.3, 5.4, ramki 7.1 i 7.4,
8.1.1, 8.4.2, 8.6.1.3, 8.7, 9.ES, tab. 10.9, 10.6, 16.3, 19.ES, 19.3,
tab. 19.1, 20.ES, TS.4.5, TS.5.4, tab. TS.1, TS.3, TS.4, SPM}.
Zagregowane skutki wp³ywu zmiany klimatu. W porównaniu
z raportem TAR najwy¿sze wartoœci wstêpnych korzyœci rynkowych
zostan¹ osi¹gniête przy mniejszej zmianie klimatu, co oznacza, ¿e nast¹pi to wczeœniej ni¿ przewidywano w poprzednim raporcie. Wiêksze ni¿ przewidywano w raporcie TAR straty bêd¹ prawdopodobnie
odpowiada³y znaczniejszym zmianom wzrostu globalnej temperatury, a koszt netto skutków nasilaj¹cego siê ocieplenia bêdzie wzrastaæ w czasie. Zagregowane skutki zmiany klimatu zosta³y równie¿
oszacowane w postaci innych wartoœci (patrz zagadnienie 3.3). Przyk³adowo, zmiana klimatu w nastêpnym stuleciu prawdopodobnie niekorzystnie wp³ynie na ¿ycie tysi¹ca milionów ludzi, przyczyniaj¹c siê
do nasilenia zalewów obszarów nadmorskich, zmniejszenia dostêpnoœci wody, zwiêkszenia niedo¿ywienia ludnoœci oraz zwiêkszenia negatywnych oddzia³ywañ na zdrowie cz³owieka {SYR 3.3, rys. 3.6;
WGII 19.3.7, 20.7.3, TS.5.3}.
Zagro¿enia zwi¹zane z wystêpowaniem wielkoskalowych osobliwoœci26 . W obecnym stuleciu nag³a zmiana Po³udnikowej Cyrkulacji Wymiennej (MOC) jest bardzo nieprawdopodobna, co zosta³o
omówione w zagadnieniu 3.4. Z du¿¹ pewnoœci¹ uznaje siê, ¿e przez
wiele stuleci globalne ocieplenie doprowadzi do podniesienia poziomu morza w wyniku wy³¹cznie termicznego rozszerzenia siê wód powierzchniowych, przy czym podniesienie poziomu morza przekroczy
zmiany zachodz¹ce w XX wieku, powoduj¹c utratê terenów nadmorskich i zwi¹zane z tym nastêpstwa. W porównaniu z raportem
TAR lepiej rozumiane jest zagro¿enie zwi¹zane z dodatkowym wp³ywem na podniesienie poziomu morza topienia tarcz lodowych na Grenlandii i Antarktyce, które mo¿e byæ znaczniejsze od przewidywanego
w modelu l¹dolodu i mog³oby nast¹piæ w skali stulecia. Ró¿nice wynikaj¹ z tego, ¿e dynamiczne procesy lodowe obserwowane w ostatnich latach, które w modelach l¹dolodu ocenionych w raporcie AR4
s¹ nie w pe³ni uwzglêdnione, mog¹ przyczyniaæ siê do zwiêkszenia
tempa utraty lodu. Ca³kowite roztopienie siê lodu grenlandzkiego spowodowa³oby podniesienie poziomu morza o 7 m {SYR 3.4; WGI 10.3,
ramka 10.1;WGII 19.3.7, SPM}.

5.3. Adaptacja i ³agodzenie zmiany klimatu
Z du¿¹ pewnoœci¹ stwierdza siê, ¿e ani dzia³ania w zakresie
adaptacji, ani dzia³ania w zakresie ³agodzenia zmiany klimatu prowadzone oddzielnie nie mog¹ zapobiec wszystkim

Patrz s³ownik.
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skutkom zmiany klimatu. Adaptacja jest niezbêdnym elementem zarówno krótko jak i d³ugoterminowych dzia³añ
ukierunkowanych na skutki ocieplenia, które mog³yby
wyst¹piæ nawet w warunkach stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na najni¿szym poziomie. Istniej¹ przeszkody, ograniczenia i koszty dzia³añ nie
w pe³ni zrozumia³e. Dzia³ania w zakresie adaptacji i dzia³ania w zakresie ³agodzenia mog¹ uzupe³niaæ siê wzajemnie znacz¹co zmniejszaj¹c zagro¿enia zwi¹zane ze zmian¹
klimatu {WGII 4.ES, TS 5.1, 18.4, 18.6, 20.7, SPM; WGIII 1.2,
2.5, 3.5, 3.6}.

W niektórych przypadkach adaptacja do zmiany klimatu przez naturalne ekosystemy (np. utrata lodowców Arktycznych i zdolnoœci do ¿ycia
ekosystemów morskich), zanikanie lodowców górskich odgrywaj¹cych
zasadnicz¹ rolê w magazynowaniu zasobów wód i jej dostarczaniu, czy
dostosowanie siê do podniesionego o kilka metrów27 poziomu morza
bêdzie nieskuteczn¹ metod¹ dzia³ania. W wielu przypadkach, w takich
obszarach jak delty czy ujœcia rzek, bêdzie istnia³a mniejsza mo¿liwoœæ lub
bêdzie bardzo kosztowna adaptacja do warunków klimatycznych prognozowanych na nastêpne kilka dziesiêcioleci. Z du¿¹ pewnoœci¹ twierdzi siê, ¿e naturalna zdolnoœæ do adaptacji wielu ekosystemów zostanie
przekroczona w tym wieku. Tak¿e w systemach spo³ecznych natrafia siê
na wiele przeszkód i ograniczeñ w skutecznej adaptacji – patrz zagadnienie 4.2 {SYR 4.2; WGII 17.4.2, 19.2, 19.4.1}.

W d³u¿szej perspektywie czasowej brak podejmowania dzia³añ ³agodz¹cych zmianê klimatu móg³by prawdopodobnie spowodowaæ przekroczenie mo¿liwoœci adaptacyjnych systemów naturalnych, zarz¹dzanych
i systemów spo³ecznych. Poleganie wy³¹cznie na dzia³aniach adaptacyjnych mog³oby ostatecznie doprowadziæ do takich rozmiarów zmiany klimatu, w których skuteczna adaptacja nie by³aby mo¿liwa lub jej koszt ze
wzglêdów spo³ecznych, œrodowiskowych i gospodarczych by³by bardzo
wysoki {WGII 18.1, SPM}.
Dzia³ania zapobiegaj¹ce emisji gazów cieplarnianych podejmowane w celu zmniejszenia tempa i skali zmiany klimatu musz¹ uwzglêdniaæ inercjê systemu klimatycznego
i systemu spo³eczno-ekonomicznego {SYR 3.2; WGI 10.3,
10.4, 10.7, SPM; WGIII 2.3.4}.

Po ustabilizowaniu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze
spodziewane jest spowolnienie tempa wzrostu œredniej globalnej temperatury powietrza w ci¹gu kilku dziesiêcioleci. Wci¹¿ jeszcze przez kilka
stuleci bêdzie mo¿na siê spodziewaæ ma³ych wzrostów œredniej globalnej
temperatury powietrza. W wyniku rozszerzania siê wód powierzchniowych pod wp³ywem temperatury poziom morza bêdzie siê podnosi³ przez
wiele stuleci, w zwi¹zku z trwaj¹cym wychwytem ciep³a przez oceany.
Ostatecznie zmniejszy siê poni¿ej tempa wzrostu sprzed stabilizacji koncentracji gazów {SYR 3.2, WGI 10.3, 10.4, 10.7, SPM}.
OpóŸnienie redukcji emisji gazów cieplarnianych ograniczy znacznie mo¿liwoœci ustabilizowania koncentracji tych gazów na ni¿szym po-

œwiatowa emisja CO2 (Gt CO2/rok)

emisja historyczna

poziom stabilizacji

I: 445–490 ppm CO2 ekw.
II: 490–535 ppm CO2 ekw.
III: 435–590 ppm CO2 ekw.
IV: 590–710 ppm CO2 ekw.
V: 710–855 ppm CO2 ekw.
VI: 855–1130 ppm CO2 ekw.

zakres scenariuszy post-SRES

lata

wzrost œredniej globalnej temperatury równowagi
powy¿ej przedprzemys³owej (°C)

Emisja CO2 i wzrost temperatury równowagi w odniesieniu do ró¿nych poziomów stabilizacji

poziom stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych (ppm CO2 ekw.)

Rysunek 5.1. Globalna emisja CO2 w latach 1940–2000 i zakres emisji w odniesieniu do kategorii scenariuszy stabilizacji koncentracji gazów w okresie od 2000
do 2100 roku (wykres po lewej stronie) oraz odpowiadaj¹cy temu zwi¹zek miêdzy stabilizacyjnym celem a prawdopodobnym wzrostem globalnej temperatury
równowagi powy¿ej stanu w okresie przedprzemys³owym (wykres po prawej stronie). Zbli¿anie siê do stanu równowagi mo¿e trwaæ kilka stuleci, szczególnie w przypadku scenariuszy zak³adaj¹cych osi¹gniêcie wy¿szego poziomu stabilizacji koncentracji. Kolorowym zacieniem zaznaczono scenariusze pogrupowane wed³ug ró¿nych celów stabilizacji (kategorie stabilizacji od I do VI). Na prawym wykresie pokazano zakres zmian œredniej globalnej temperatury
powy¿ej przedprzemys³owej stosuj¹c (i) „najlepsze oceny” wra¿liwoœci klimatu na poziomie 3°C (czarna linia poœrodku pokolorowanego obszaru), (ii) górn¹
granicê prawdopodobnego zakresu wra¿liwoœci klimatu na poziomie 4,5°C (czerwona linia w górnej czêœci pokolorowanego obszaru), (iii) doln¹ granicê
prawdopodobnego zakresu wra¿liwoœci klimatu na poziomie 2°C (niebieska linia w dolnej czêœci pokolorowanego obszaru). Zaznaczone na lewym wykresie
czarne linie przerywane wskazuj¹ zakres emisji obecnych scenariuszy bazowych opublikowanych od czasu scenariuszy SRES (2000). Zakresy emisji
scenariuszy stabilizacyjnych obejmuj¹ scenariusze odnosz¹ce siê tylko do CO2 i scenariusze dotycz¹ce wielu gazów, i odpowiadaj¹ za 10–90% ca³kowitego
rozdzia³u scenariuszy. Uwaga: W wiêkszoœci modeli w emisji CO 2 nie uwzglêdnia siê emisji z rozk³adu naziemnej biomasy pozostaj¹cej po wyrêbie
i wylesianiu oraz emisji z po¿arów torfowisk i z odwadniania gleb torfowych {WGIII rys. SPM.7 i SPM.8}
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ziomie i spowoduje wzrost zagro¿enia znacznie powa¿niejszymi skutkami zmiany klimatu. Pomimo, ¿e dzia³ania ³agodz¹ce mog³yby daæ efekty
dopiero za kilkadziesi¹t lat, podejmowanie ich w najbli¿szym czasie mog³oby zapobiec zamykaniu zarówno wêgloch³onnej infrastruktury o przed³u¿onej trwa³oœci, jak i zmianom dróg rozwoju, zmniejszyæ tempo zmian
klimatu i ograniczyæ potrzeby adaptacji do wy¿szych poziomów ocieplenia {WGII 18.4, 20.6, 20.7, SPM; WGIII 2.3.4, 3.4, 3.5, 3.6, SPM}.

Postêp w modelowaniu osi¹gniêty od momentu opublikowania raportu TAR pozwala oceniæ strategiê ograniczania emisji wielu gazów
pod wzglêdem stabilizacji koncentracji GHG i zwi¹zanych z tym kosztów. W tych modelach bada siê szeroki zakres przysz³ych scenariuszy,
obejmuj¹cy scenariusze o ni¿szym, od przedstawionych w TAR, poziomie
stabilizacji gazów {WGIII 3.3, 3.5, SPM}.

5.4. Trajektorie emisji do osi¹gniêcia stabilizacji gazów cieplarnianych

Podejmowane w ci¹gu najbli¿szych 20–30 latach wysi³ki
³agodzenia zmiany klimatu bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na
mo¿liwoœci osi¹gniêcia ni¿szego poziomu stabilizacji koncentracji GHG w atmosferze – tabela 5.1 i rysunek 5.1 {WGIII
3.5, SPM}.

W celu ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych
w atmosferze musia³by nast¹piæ spadek emisji tych gazów
po osi¹gniêciu punktu szczytowego28 . Im ni¿szy poziom
stabilizacji koncentracji tym szybciej powinno to nast¹piæ
– rysunek 5.129 {WGIII 3.3, 3.5, SPM}.

W tabeli 5.1 podsumowano wiedzê o wielkoœci emisji gazów cieplarniach wymaganej do osi¹gniêcia ró¿nych poziomów stabilizacji ich koncentracji w atmosferze oraz wynikaj¹cego z tego wzrostu œredniej globalnej
temperatury równowagi okreœlonej z wykorzystaniem „najlepszych ocen”
wra¿liwoœci klimatu (rysunek 5.1 prawdopodobny zakres niepewnoœci).
Stabilizacja koncentracji na ni¿szym poziomie i zwi¹zana z tym temperatura

Tabela 5.1. Cechy opublikowanych po TAR scenariuszy stabilizacji oraz wynikowa d³ugookresowa œrednia temperatura równowagi i podniesienie
poziomu morza zwi¹zane tylko z termicznym rozszerzaniem wóda {WGI 10.7; WGIII tab. TS.2, tab. 3.10, tab. SPM.5}

Koncentracja
CO2 na
poziomie
stabilizacji
(2005 r. =
379 ppm)b

Koncentracja
GHG i aerozoli
na poziomie
stabilizacji wyra¿ona w CO2 ekw.
(2005=375 ppm)b

Rok osi¹gniêcia
najwiêkszej
emisji CO2a, c

Zmiany
globalnej
emisji CO2 w
2050 r. (procent emisji z
roku 2000)a, c

Wzrost globalnej temperatury równowagi
wzglêdem przedprzemys³owej, z wykorzystaniem „najlepszych
ocen” wra¿liwoœci
klimatud,e

Wzrost globalnego
poziomu morza powy¿ej przedprzemys³owego w stanie równowagi (wynikaj¹cy tylko
ze wzrostu objêtoœci
wody)

[ppm]

[ppm]

[rok]

[%]

[°C]

[metr]

I

350 – 400

445 – 490

2000 – 2015

-85 – -50

2,0 – 2,4

0,4 – 1,4

6

II

400 – 440

490 – 535

2000 – 2020

-60 – -30

2,4 – 2,8

0,5 – 1,7

18

Kategoria

Liczba ocenionych
scenariuszy

III

440 – 485

535 – 590

2010 – 2030

-30 – +5

2,8 – 3,2

0,6 – 1,9

21

IV

485 – 570

590 – 710

2020 – 2060

+10 – +60

3,2 – 4,0

0,6 – 2,4

118

V

570 – 660

710 – 855

2050 – 2080

+25 – +85

4,0 – 4,9

0,8 – 2,9

9

VI

660 – 790

855 – 1130

2060 – 2090

+90 – +140

4,9 – 6,1

1,0 – 3,7

5

Uwagi:
a) Przedstawiona w badaniach ocenianych w tym raporcie, dotycz¹cych ³agodzenia zmian klimatu, redukcja emisji, która odnosi siê do poszczególnych
poziomów stabilizacyjnych, mo¿e byæ zbyt nisko oszacowana ze wzglêdu na brakuj¹ce informacje o sprzê¿eniach zwrotnych cyklu wêglowego (patrz
zagadnienie 2.3).
b) Koncentracja CO2 w atmosferze wynosi³a 379 ppm w 2005 roku. Wed³ug najlepszego oszacowania ca³kowita koncentracja wszystkich gazów cieplarnianych d³ugo utrzymuj¹cych siê w atmosferze wyra¿ona w ekwiwalencie CO2 w 2005 roku osi¹gnê³a blisko 455 ppm, podczas gdy odpowiadaj¹ca
temu wartoœæ wszystkich antropogenicznych czynników wymuszania siêga 375 ppm CO2 ekw.
c) Zakresy odpowiadaj¹ 15–85% scenariuszy opublikowanych po raporcie TAR. Emisja CO2 pokazuje, ¿e scenariusze dotycz¹ce wielu gazów mog¹ byæ
porównywane ze scenariuszami okreœlaj¹cymi emisjê tylko CO2 (patrz rysunek 2.1).
d) Najlepsza ocena wra¿liwoœci klimatu jest na poziomie 3°C.
e) Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z powodu bezw³adnoœci systemu klimatycznego œrednia temperatura równowagi jest inna ni¿ spodziewana œrednia temperatura
w momencie stabilizacji koncentracji GHG. W wiêkszoœci ocenionych scenariuszy koncentracja GHG zostanie ustabilizowana w atmosferze pomiêdzy 2100 a 2150 rokiem (patrz przypis 30).
f) Stan równowagi podnoszenia poziomu morza jest okreœlony wy³¹cznie wzglêdem poziomu morza podnosz¹cego siê wskutek wzrostu objêtoœci wody
oceanicznej wraz ze wzrostem jej temperatury, i przynajmniej przez wiele stuleci nie zostanie osi¹gniêty. Te wartoœci zosta³y oszacowane przy
zastosowaniu prostych modeli klimatycznych (jednego modelu AOGCM o niskiej zdolnoœci rozdzielczej i kilku modeli EMICs opartych na najlepszej
ocenie wra¿liwoœci klimatu na poziomie 3°C). Nie uwzglêdniaj¹ one wspó³udzia³u topniej¹cej pokrywy lodowej, lodowców i czap lodowych. Prognozuje
siê, ¿e na skutek d³ugookresowego wzrostu objêtoœci wody poziom morza podniesie siê o 0,2–0,6 m na 1°C ocieplenia klimatu powy¿ej stanu
w okresie przedprzemys³owym. Skrót AOGCM oznacza Modele Ogólnej Cyrkulacji Atmosfera-Ocean (Atmosphere-Ocean General Circulation Model)
a EMICs – Modele Systemu Ziemskiego o Œrednio zaawansowanej Z³o¿onoœci (Earth System Models of Intermediate Complexity).

28
29

Osi¹ganie szczytu oznacza, ¿e emisja musi osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ wartoœæ zanim póŸniej zmaleje.
W przypadku najni¿szego ze scenariuszy ³agodzenia zmian klimatu, emisja musia³aby osi¹gn¹æ szczytow¹ wartoœæ przed rokiem 2015, a w przypadku
najwy¿szego przed rokiem 2000 (patrz tab. 5.1). Scenariusze, w których przyjmuje siê alternatywne œcie¿ki emisji pokazuj¹ znacz¹ce ró¿nice w tempie
globalnej zmiany klimatu {WGII 19.4}.
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równowagi przybli¿aj¹ termin osi¹gniêcia najwy¿szej wartoœci emisji oraz
warunkuj¹ uzyskanie znaczniejszej redukcji emisji przed 2050 rokiem30 .
Wra¿liwoœæ klimatu stanowi kluczowe Ÿród³o niepewnoœci w scenariuszach
³agodzenia zmian klimatu, których celem jest osi¹gniêcie okreœlonych poziomów temperatury. Jeœli wra¿liwoœæ klimatu jest wysoka, to termin wprowadzenia dzia³añ ³agodz¹cych bêdzie wczeœniejszy i stopieñ redukcji emisji
wybrany ze wzglêdu na osi¹gniêcie okreœlonego poziomu stabilizacji temperatury bardziej rygorystyczny {WGIII 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, SPM}.
Podniesienie poziomu morza jest nieuchronne w warunkach ocieplania
siê klimatu. Proces rozszerzalnoœci cieplnej cieczy prowadz¹cy do wzrostu
objêtoœci wody bêdzie trwa³ przez wiele stuleci po ustabilizowaniu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, niezale¿nie od poziomu stabilizacji, co ostatecznie spowoduje znacznie wiêkszy ni¿ przewidywano wzrost
poziomu morza w XXI wieku (tab. 5.1). Jeœli koncentracja gazów cieplarnianych i aerozoli zostanie ustabilizowana na poziomie z roku 2000, to tylko
w wyniku termicznego rozszerzania objêtoœci wody nale¿y siê spodziewaæ
dalszego wzrostu poziomu morza o 0,3–0,8 m. Udzia³ topniej¹cego lodu
grenlandzkiego we wzroœcie poziomu morza bêdzie wiêkszy, ostatecznie
mo¿e osi¹gn¹æ kilka metrów w warunkach utrzymuj¹cego siê przez wiele
stuleci ocieplenia klimatu o 1,9–4,6°C powy¿ej poziomu z okresu przedprzemys³owego. Te d³ugotrwa³e skutki bêd¹ mia³y olbrzymie nastêpstwa dla wybrze¿a morskiego. Z powodu utrzymuj¹cego siê przez d³ugi

okres termicznego rozszerzania wód i reakcji pokrywy lodowej na ocieplenie strategie ³agodzenia zmian klimatu, w których zak³ada siê stabilizacjê koncentracji GHG (lub wymuszenia radiacyjnego) na obecnym
lub wy¿szym poziomie nie doprowadz¹ do ustabilizowania poziomu morza przez wiele stuleci {WG1 10.7}.
Sprzê¿enia zwrotne zachodz¹ce miêdzy cyklem wêglowym a zmian¹
klimatu wp³ywaj¹ na dzia³ania wymagane w zakresie ³agodzenia zmiany
klimatu i dostosowania siê do tej zmiany. W sprzê¿eniu zwrotnym klimatu
z obiegiem wêgla spodziewane jest zwiêkszenie odsetka antropogenicznej
emisji pozostaj¹cej w atmosferze jako podgrzewacz systemu klimatycznego
(patrz zagadnienie 2.3 i 3.2.1), ale w badaniach nad ³agodzeniem zmian
klimatu jeszcze nie uwzglêdniono pe³nego zakresu sprzê¿eñ zwrotnych.
W wyniku tego wielkoœæ redukcji emisji niezbêdna do osi¹gniêcia konkretnego poziomu stabilizacji, ocenionego w badaniach dotycz¹cych ³agodzenia zaprezentowanych w tabeli 5.1, mo¿e byæ zbyt nisko oszacowana.
Bior¹c pod uwagê stan obecnej wiedzy na temat sprzê¿eñ zwrotnych klimatu z obiegiem wêgla badania nad modelami wskazuj¹, ¿e stabilizacja
koncentracji CO2 na poziomie, np. 450 ppm31 mo¿e wymagaæ osi¹gniêcia
w XXI wieku skumulowanej emisji gazów cieplarnianych mniejszej od poziomu 1800 GtCO2 [od 1370 do 2200], który jest o 27% ni¿szy od poziomu 2460 GtCO2 [od 2310 do 2600] okreœlonego bez uwzglêdnienia sprzê¿eñ zwrotnych cyklu wêglowego {SYR 2.3, 3.2.1; WGI 7.3, 10.4, SPM}.

Pakiety technologii ³agodz¹cych zmiany klimatu ilustruj¹ce osi¹ganie stabilizacji koncentracji GHG
oszczêdnoœæ energii
i efektywnoœæ energetyczna
zamiana paliw kopalnych

redukcja emisji do osi¹gniêcia poziomu 650 ppm
dodatkowa redukcja emisji do osi¹gniêcia
poziomu 490–540 ppm

odnawialne Ÿród³a energii
energia j¹drowa
wychwyt i sk³adowanie CO2

IMAGE
MESSAGE

poch³anianie przez lasy

AIM
IPAC

GHG poza CO2

skumulowana redukcja emisji (Gt CO2 ekw.)
Rysunek 5.2. Skumulowana redukcja emisji dotycz¹ca alternatywnych dzia³añ ³agodz¹cych zmiany klimatu w latach 2000–2030 (wykres po lewej stronie) i w latach
2000–2100 (wykres po prawej stronie). Na rysunku pokazano uzyskane z czterech modeli (AIM, IMAGE, IPAC i MESSAGE) scenariusze ilustruj¹ce osi¹gniêcie stabilizacji koncentracji GHG odpowiednio na niskim (490–540 ppm CO2 ekw.) i œrednim poziomie (650 ppm CO2 ekw.). Ciemne s³upki wskazuj¹ wielkoœæ
redukcji do osi¹gniêcia poziomu 650 ppm CO 2 ekw., jasne dodatkow¹ redukcjê niezbêdn¹ do uzyskania koncentracji na poziomie od 490 do 540 ppm
CO2 ekw. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w niektórych modelach nie uwzglêdnia siê dzia³añ z zakresu zwiêkszenia poch³aniania CO2 przez lasy (AIM i IPAC) lub
wychwytu przez CCS (AIM) oraz faktu, ¿e udzia³ opcji z zakresu energetyki niskowêglowej w ca³kowitym zaopatrzeniu w energiê jest równie¿ zdeterminowany
przez w³¹czenie tych opcji do poziomu odniesienia. Technologie CCS obejmuj¹ wychwyt i sk³adowanie CO2 pochodz¹cego z biomasy. Poch³anianie przez lasy
dotyczy równie¿ redukowania emisji wynikaj¹cej z wylesiania. Na rysunku zaprezentowano redukcje emisji wzglêdem scenariuszy bazowych ze skumulowan¹
emisj¹ od 6000 do 7000 Gt CO2 ekw., lata 2000–2100 {WGIII rys. SPM.9}.
30

Oceny przebiegu zmian temperatury w tym stuleciu s¹ niedostêpne w raporcie AR4 w odniesieniu do scenariuszy stabilizacyjnych. W przypadku wiêkszoœci poziomów stabilizacyjnych œrednia temperatura zbli¿a siê do stanu równowagi przez kilka stuleci. W scenariuszach o znacznie ni¿szym poziomie
stabilizacji (kategoria I i II, rys. 5.1) równowaga temperatury mo¿e zostaæ osi¹gniêta wczeœniej.

31

Ustabilizowanie koncentracji CO2 na poziomie 1000 ppm przy uwzglêdnieniu tego sprzê¿enia zwrotnego mog³oby wymagaæ zmniejszenia skumulowanej
emisji z modelowej œredniej blisko 5190 [od 4910 do 5460] Gt CO2 do prawie 4030 [ od 3590 do 4580] Gt CO2 {WGI 7.3, 10.4, SPM}.
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5.5. Przep³yw technologii i ich rozwój
Istnieje du¿a zgodnoœæ i wiele dowodów wskazuj¹cych na
to, ¿e wszystkie ocenione w raporcie poziomy stabilizacyjne mog¹ zostaæ osi¹gniête dziêki wprowadzeniu pakietu
technologii, które s¹ ju¿ dostêpne na rynku albo ich komercjalizacja jest spodziewana w nadchodz¹cych dekadach, zak³adaj¹c wprowadzenie odpowiednich i skutecznych zachêt do rozwoju, nabywania, wprowadzania
i upowszechnienia technologii oraz pokonywania napotykanych barier {WGIII SPM}.

Wymaganym warunkiem do osi¹gniêcia celu stabilizacji koncentracji
gazów cieplarnianych, a tak¿e zmniejszenia kosztu redukcji emisji32 jest
wprowadzenie na ca³ym œwiecie technologii o ma³ej emisji GHG, jak równie¿
udoskonalenie technologii dziêki prowadzonym przez pañstwowe i prywatne oœrodki pracom badawczo-rozwojowym i projektom demonstracyjnym.
Przyk³ady ilustruj¹ce udzia³ pakietu opcji ³agodz¹cych zmiany klimatu zaprezentowano na rysunku 5.2. Wielkoœæ udzia³u ró¿nych technologii zmienia siê
w czasie i w regionach oraz zale¿y od œcie¿ki rozwoju, wzglêdem której porównuje siê technologie, dostêpnych technologii, kosztów komparatywnych
oraz analizowanego poziomu stabilizacji koncentracji gazów. Ustabilizowanie
koncentracji na najni¿szym z ocenianych poziomów (490–540 ppm CO2 ekw.)
wymaga szybkich inwestycji, znacznie szybszego upowszechnienia i komercjalizacji zaawansowanych technologii o ma³ej emisji gazów w ci¹gu nastêpnych dziesiêcioleci (lata 2000–2030). Ponadto w d³ugofalowej perspektywie
(lata 2000–2100) nale¿y zwiêkszyæ udzia³ opcji obejmuj¹cych szerszy zakres
³agodzenia zmian klimatu. To wymaga zastosowania odpowiednich zachêt,
które skutecznie prze³ami¹ bariery rozwoju, nabywania, wprowadzania i upowszechniania takich technologii {WGIII 2.7, 3.3, 3.4, 3.6, 4.3, 4.4, 4.6, SPM}.
Osi¹gniêcie znacz¹cej skali redukcji emisji mo¿e byæ trudne bez stworzenia warunków do przep³ywu inwestycji i efektywnego transferu technologii.
Uzyskanie finansowania kosztów krañcowych zwi¹zanych z niskowêglowymi
technologiami ma ogromne znaczenie {WGIII 13.3, SPM}.
Wiele w¹tpliwoœci wi¹¿e siê z przysz³ym udzia³em w redukcji emisji
ró¿nych technologii. Jednak¿e, wszystkie poddane ocenie scenariusze sta-

bilizacji wykazuj¹ zgodnoœæ co do tego, ¿e 60–80% redukcji w ci¹gu ca³ego stulecia zostanie uzyskane z procesu produkcji i zu¿ycia energii oraz procesów przemys³owych. Uwzglêdnienie dzia³añ ³agodz¹cych dotycz¹cych
pozosta³ych gazów cieplarnianych i dzia³añ odnosz¹cych siê do u¿ytkowania ziemi i leœnictwa zapewnia znaczn¹ elastycznoœæ i efektywnoœæ kosztow¹ ograniczania emisji. Efektywnoœæ energetyczna odgrywa kluczow¹ rolê
w wielu scenariuszach emisji dla wiêkszoœci regionów i skal czasowych.
W scenariuszach, w których przewidywane jest osi¹gniêcie ni¿szego poziomu stabilizacji za istotne uwa¿a siê wykorzystanie niskowêglowych Ÿróde³
energii, takich jak odnawialne Ÿród³a energii, energia j¹drowa oraz zastosowanie technologii wychwytu i sk³adowania CO2 (CCS). W tych scenariuszach poprawa intensywnoœci wêglowej zaopatrzenia w energiê oraz ca³ej
gospodarki musi nast¹piæ znacznie szybciej ni¿ w przesz³oœci – rysunek 5.2
{WGIII 3.3, 3.4, TS.3, SPM}.

5.6. Koszty dzia³añ ³agodz¹cych zmianê
klimatu i ukierunkowanych na osi¹gniêcie
d³ugoterminowych celów stabilizacyjnych
Makroekonomiczne koszty dzia³añ ³agodz¹cych zmianê klimatu zwykle wzrastaj¹ wraz z zaostrzeniem celu stabilizacyjnego i w porównaniu z kosztami wynikaj¹cymi ze scenariusza bazowego charakteryzuj¹cego siê wysok¹ emisj¹
gazów cieplarnianych {WGIII SPM}.

Istnieje du¿a zgodnoœæ, poparta œrednimi dowodami, ¿e œrednie makroekonomiczne koszty dzia³añ redukuj¹cych emisjê wielu gazów cieplarnianych do poziomu stabilizacji od 710 do 445 ppm CO2 ekw. w 2050 roku
wynios¹ od 1% przyrostu do 5,5% spadku globalnego PKB (tab. 5.2).
Odpowiada to spowolnieniu œredniego rocznego wzrostu globalnego PKB
o nie wiêcej ni¿ 0,12 punktów procentowych. Szacunkowe straty PKB
przed 2030 rokiem przeciêtnie bêd¹ mniejsze i wyka¿¹ mniejsz¹ rozpiêtoœæ w porównaniu do 2050 roku (tab. 5.2). W poszczególnych krajach
i sektorach koszty te ró¿ni¹ siê znacz¹co od œrednich globalnych33 {WGIII
3.3, 13.3, SPM}.

Tabela 5.2. Oszacowane koszty makroekonomiczne w latach 2030 i 2050. Koszty s¹ porównywane wzglêdem linii bazowej dotycz¹cej przebiegów o najmniejszych kosztach prowadz¹cych do ró¿nych d³ugofalowych poziomów stabilizacji {WGIII 3.3, 13.3, tab. SPM.4 i SPM.6}

Poziom stabilizacji
[ppm CO2 ekw.]

Œrednia redukcja PKB
[%]

lata

2030
d

445–535

a

2050
niedostêpne

Zakres redukcji PKB
[%]

b

Redukacja œredniego rocznego tempa
c,e
wzrotu PKB (punkty procentowe)

2030

2050

2030

2050

<3

<5,5
nieznacznie
ujemna do 4
-1–2

< 0,12

< 0,12

< 0,1

< 0,1

< 0,06

< 0,05

535–590

0,6

1,3

0,2–2,5

590–710

0,2

0,5

-0,6–1,2

Uwagi:
Podane w powy¿szej tabeli wartoœci odpowiadaj¹ wskazywanym, w ca³ej literaturze dotycz¹cej scenariuszy bazowych i ³agodz¹cych, wartoœciom PKB.
a) Globalne PKB w oparciu o rynkowy kurs wymiany.
b) 10 i 90 percentylowy zakres analizowanych danych zosta³ podany tam, gdzie by³o to w³aœciwe. Ujemne wartoœci wskazuj¹ przyrost PKB. W pierwszym
wierszu (445–535 ppm CO2 ekw.) podano skrajne górne oceny zamieszczone w literaturze.
c) Obliczenia redukcji œredniego rocznego tempa wzrostu dokonano na podstawie œredniej redukcji w ocenianym okresie, która bêdzie skutkowa³a
wskazanym spadkiem PKB odpowiednio przed rokiem 2030 i rokiem 2050.
d) Liczba badañ jest stosunkowo ma³a i wiêkszoœæ dotyczy niskiego poziomu odniesienia. Linie odniesienia o wy¿szej emisji na ogó³ prowadz¹ do wy¿szych
kosztów.
e) Wartoœci odpowiadaj¹ce najwy¿szym oszacowaniom redukcji PKB pokazano w kolumnie trzeciej.
32

33

Dla porównania, finansowanie przez pañstwo wiêkszoœci programów badawczych z zakresu energetyki utrzymywa³o siê na sta³ym poziomie lub zmniejsza³o przez blisko dwie dekady (nawet po wejœciu w ¿ycie Konwencji Klimatycznej). Obecnie osi¹gnê³o prawie po³owê poziomu z 1980 roku {WGIII 2.7,
3.4, 4.5, 11.5, 13.2}.
Co do dalszych szczegó³ów dotycz¹cych oszacowañ kosztów i za³o¿eñ modelowych patrz przypis 24.
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5.7. Koszty, korzyœci i unikniête skutki zmiany
klimatu na poziomie globalnym i regionalnym
Skutki oddzia³ywania zmiany klimatu bêd¹ regionalnie
zró¿nicowane. Skutki te zebrane ³¹cznie i zdyskontowane
wzglêdem obecnych bardzo prawdopodobnie wymusz¹
roczne koszty netto, które bêd¹ wzrastaæ z up³ywem czasu, wraz ze wzrostem globalnej temperatury {WGII SPM}.

W warunkach wzrostu temperatury powietrza nieprzekraczaj¹cego 1–3°C poziomu z lat 1980–1999 przewiduje siê, ¿e niektóre ze skutków zmian klimatu przynios¹ korzyœci rynkowe, w niektórych miejscach
i sektorach, w innych wymusz¹ poniesienie kosztów. Globalne straty
dochodów mog¹ siêgaæ 1–5% PKB w warunkach ocieplenia o 4°C,
ale straty w poszczególnych regionach mog¹ byæ znacz¹co wy¿sze
{WGII 9.ES, 10.6, 15.ES, 20.6, SPM}.
Recenzowane wyniki oszacowañ spo³ecznych kosztów wêglowych
(zsumowane koszty netto zniszczeñ spowodowanych przez zmiany klimatu na œwiecie i zdyskontowane wzglêdem obecnych) w 2005 roku
wskazuj¹ œredni¹ wartoœæ 12 USD na tonê CO2, ale zakres kosztów
wynikaj¹cy ze 100 oszacowañ jest wiêkszy (od -3 USD do 95 USD na
tonê CO2). Rozpiêtoœæ opublikowanych dowodów œwiadczy, ¿e przewidywane koszty netto zniszczeñ spowodowanych zmian¹ klimatu bêd¹
znacz¹ce i bêd¹ wzrastaæ w czasie {WGII 20.6, SPM}.
Bardzo prawdopodobne jest, ¿e w zsumowanych globalnie kwotach
za nisko szacuje siê koszty zniszczeñ, poniewa¿ nie mo¿na w nich uwzglêdniæ wielu niewymiernych skutków zmiany klimatu. Praktycznie pewne
jest, ¿e zsumowane szacunki kosztów ukrywaj¹ znacz¹ce ró¿nice oddzia³ywañ zmian klimatu miêdzy sektorami, regionami, krajami i spo³eczeñstwami. W niektórych miejscach i wœród niektórych grup ludnoœci, nara¿onych na siln¹ ekspozycjê zmian klimatu, o du¿ej wra¿liwoœci na klimat
i/lub ma³ej zdolnoœci adaptacyjnej koszty netto bêd¹ znacz¹co wy¿sze
w porównaniu do œredniej œwiatowej {WGII 7.4, 20.ES, 20.6, 20.ES, SPM}.
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wodowanych dzia³alnoœci¹ cz³owieka i ich wielkoœæ, oraz zwi¹zane z tym
skutki s¹ uwarunkowane wyborami dokonanymi przez cz³owieka przy definiowaniu alternatywnej przysz³oœci spo³eczno-ekonomicznej i dzia³añ w zakresie ³agodzenia zmian klimatu, które wp³ywaj¹ na przebiegi emisji. Na
rysunku 3.2 zaprezentowano alternatywne przebiegi emisji scenariuszy SRES
mog¹ce prowadziæ do znacz¹cych ró¿nic zmian klimatu w XXI wieku. Niektórych skutków wysokiej temperatury (rys. 3.6) mo¿na by³oby unikn¹æ
wybieraj¹c rozwój spo³eczno-ekonomiczny przyczyniaj¹cy siê do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwi¹zanych z tym zmian klimatu – ni¿sze
z koñca zakresu zaprezentowanego na rysunku 3.6 {SYR 3.2, 3.3; WGIII
3.5, 3.6, SPM}.
Na rysunku 3.6 przedstawiono w jaki sposób zmniejszone ocieplenie
mog³oby os³abiæ zagro¿enia zwi¹zane ze zmian¹ klimatu, np. zagro¿enie
zanikaniem znacz¹cej liczby ekosystemów oraz prawdopodobieñstwo, ¿e
wydajnoœæ zbó¿ w niektórych regionach bêdzie mala³a {SYR 3.3, rys. 3.6;
WGII 4.4, 5.4, tab. 20.6}.

5.8. Szersze ujêcie zagadnieñ dotycz¹cych
œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju
Wdro¿enie koncepcji trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju mo¿e zmniejszyæ podatnoœæ œrodowiska na zmianê
klimatu, zmiana ta zaœ mog³aby spowodowaæ zak³ócenie
zdolnoœci spo³eczeñstw do osi¹gniêcia rozwoju spo³eczno-ekonomicznego harmonijnego z poszanowaniem œrodowiska {WGII SPM}.

Bardzo prawdopodobne jest, ¿e zmiana klimatu przyczyni siê do spowolnienia tempa procesu dochodzenia do trwa³ego i zrównowa¿onego
rozwoju przez zwiêkszon¹ ekspozycjê na negatywne skutki zmiany klimatu albo poœrednio przez ograniczenie mo¿liwoœci adaptacji do zmian.
W nastêpnej po³owie wieku zmiana klimatu mo¿e zak³óciæ osi¹gniêcie Milenijnych Celów Rozwoju {WGII SPM}.

Ograniczone i pocz¹tkowe wyniki analityczne z zintegrowanych analiz globalnych kosztów i korzyœci dzia³añ ³agodz¹cych zmianê klimatu wskazuj¹, ¿e zasadniczo s¹ one
porównywalne pod wzglêdem wielkoœci, ale do obecnej
chwili nie pozwalaj¹ jednoznacznie okreœliæ przebiegu emisji czy poziomu stabilizacji, w którym korzyœci przewa¿¹ nad
kosztami {WGIII SPM}.

We wszystkich skalach zmiana klimatu bêdzie wchodziæ w interakcje z innymi budz¹cymi niepokój globalnymi tendencjami dotycz¹cymi
œrodowiska i zasobów naturalnych, obejmuj¹cymi zanieczyszczenie wód,
gleb i powietrza, zagro¿enia zdrowia, zagro¿enie wyst¹pienia klêsk
¿ywio³owych i wylesianie. Ich ³¹czne oddzia³ywanie mo¿e siê w przysz³oœci spotêgowaæ w obliczu braku zintegrowanych dzia³añ w zakresie
³agodzenia i adaptacji do zmian klimatu {WGII 20.3, 20.7, 20.8, SPM}.

Porównanie kosztów dzia³añ ³agodz¹cych zmianê klimatu z kosztami
unikniêtych szkód bêdzie wymaga³o pogodzenia wp³ywu zmiany klimatu na
dobrobyt ludzi ¿yj¹cych w ró¿nych miejscach i w ró¿nym czasie w ramach
globalnie ustalonej miary dobrobytu ludzkoœci {WGII 18.ES}.

Rozwój spo³eczno-ekonomiczny zgodny z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju, mo¿e przyczyniæ siê do
wzmocnienia zdolnoœci ³agodzenia zmian klimatu i adaptacji, zmniejszyæ emisjê i podatnoœæ na zmiany klimatu,
ale mog¹ wyst¹piæ przeszkody w jego wdra¿aniu {WGII
20.8; WGIII 12.2, SPM}.

Wybór skali dzia³añ redukuj¹cych emisjê GHG i terminu ich realizacji wymaga bilansowania kosztów ekonomicznych, podjêcia obecnie znacznie szybszej redukcji emisji wobec zagro¿enia zmianami klimatu
wynikaj¹cego z opóŸnienia dzia³añ w perspektywie œrednio- i d³ugookresowej {WGIII SPM}.
Wiele skutków zmiany klimatu mo¿na unikn¹æ, os³abiæ lub
opóŸniæ dziêki dzia³aniom ³agodz¹cym tê zmianê {WGII SPM}.

Pomimo, ¿e ma³a liczba badañ z zakresu oceny skutków, analizuj¹c
scenariusze stabilizacyjne nie uwzglêdnia wszystkich niepewnoœci dotycz¹cych prognozowanych warunków klimatycznych, jednak dostarcza wskazañ co do unikniêtych zniszczeñ i zmniejszonych zagro¿eñ w odniesieniu do
ró¿nych poziomów redukcji emisji. Tempo przysz³ych zmian klimatu spo70

Zdolnoœci adaptacyjne oraz mo¿liwoœci ich ³agodzenia mog¹ siê zwiêkszyæ dziêki zrównowa¿onemu rozwojowi. Zrównowa¿ony rozwój mo¿e
tym samym zmniejszyæ podatnoœæ na zmiany klimatu przez os³abienie wra¿liwoœci (przez adaptacjê) i/lub zmniejszenie ekspozycji (przez ³agodzenie). Obecnie jednak¿e tylko kilka promuj¹cych rozwój nienaruszaj¹cy
równowagi ekologicznej planów zawiera bezpoœrednio dzia³ania sprzyjaj¹ce adaptacji do skutków zmiany klimatu albo propaguje zdolnoœci adaptacyjne. Podobnie, zmiana œcie¿ki rozwoju spo³eczno-ekonomicznego
mo¿e w ogromnym stopniu przyczyniæ siê do ³agodzenia zmiany klimatu,
ale mo¿e to wymagaæ u¿ycia œrodków do pokonania wielu przeszkód
{WGII 20.3, 20.5, SPM; WGIII 2.1, 2.5, 12.1, SPM}.

6
Fakty i kluczowe niepewnoœci

Zagadnienie 6

Fakty i kluczowe niepewnoœci
Zgodnie z Trzecim Raportem Oceniaj¹cym (TAR), fakty w odniesieniu do zmian klimatu s¹ definiowane jako zdarzenia, które s¹ stosunkowo niezmienne przy zachowaniu ró¿norodnych podejœæ, metod,
modeli i za³o¿eñ. Kluczowe niepewnoœci to te, których wyeliminowanie
prowadzi do nowych faktów {TAR SYR Q9}.
Fakty nie opieraj¹ siê na wszystkich wnioskach wynikaj¹cych z raportu AR4. Niektóre wnioski mog¹ byæ zwi¹zane z polityk¹ i z du¿ymi
niepewnoœciami {WGII 20.9}.
Podane poni¿ej fakty i niepewnoœci nie wyczerpuj¹ ca³ej listy lecz
jedynie obejmuj¹ najwa¿niejsze elementy.

6.1. Obserwowane zmiany klimatu, ich skutki
i przyczyny
Fakty
Jak wynika z obserwacji wzrostu globalnej temperatury powietrza
i oceanów, powszechnego topnienia œniegu i lodu oraz podnoszenia
œredniego œwiatowego poziomu mórz ocieplenie klimatu jest wyraŸne
{WGI 3.9, SPM}.
Wiele ekosystemów we wszystkich krajach i w niektórych oceanach jest dotkniêtych przez regionalne zmiany klimatu. Obserwowane
zmiany w wielu fizycznych i biologicznych cechach ekosystemów s¹
konsekwencj¹ ocieplenia. W wyniku absorpcji antropogenicznego CO2
od 1750 r., kwasowoœæ powierzchni oceanów zwiêksza siê {WGI 5.4,
WGII 1.3}.
Ca³kowita roczna globalna antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych mierzona wskaŸnikami 100-letniego globalnego ocieplenia
(GWPs) wzros³a o 70% miêdzy 1970 i 2004 rokiem. W wyniku antropogenicznej emisji obecnie stê¿enie N2O w atmosferze znacznie przewy¿sza wartoœci z okresu siêgaj¹cego wielu tysiêcy lat wstecz, a stê¿enia CH4
i CO2 znacznie przekraczaj¹ naturalne wielkoœci sprzed ponad co najmniej 650 000 lat {WGI SPM; WGIII 1.3}.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e wiêkszoœæ globalnego przeciêtnego
ocieplenia w ci¹gu ostatnich 50 lat jest spowodowana zwiêkszon¹ emisj¹
gazów cieplarnianych i jest prawdopodobne, ¿e ocieplenie spowodowane przez cz³owieka jest zauwa¿alne na wszystkich kontynentach, z wyj¹tkiem Antarktydy {WGI 9.4, SPM}.
Antropogeniczne ocieplenie w okresie ostatnich trzydziestu lat ma
prawdopodobnie dostrzegalny w skali globalnej wp³yw na wiele systemów fizycznych i biologicznych {WGII 1.4, SPM}.

Kluczowe niepewnoœci
Dostêpnoœæ danych klimatycznych z niektórych regionów jest ograniczona, jak równie¿ rozk³ad geograficzny danych nie jest równomierny.
Tak¿e brak jest dostatecznych informacji i analiz naukowych na temat
obserwowanych zmian klimatu w przyrodniczych i zagospodarowanych
systemach, szczególnie w krajach rozwijaj¹cych siê {WGI SPM; WGII
1.3, SPM}.
W przypadku zjawisk ekstremalnych, takich jak susze, tropikalne cyklony, ekstremalne temperatury oraz czêstotliwoœæ i intensywnoœæ opa-
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dów, analizowanie i monitorowanie zmian jest trudniejsze ni¿ rozpatrywanie œrednich wartoœci (parametrów) klimatycznych, poniewa¿ wymagane
s¹ d³ugookresowe serie danych o wiêkszej rozdzielczoœci przestrzennej
i czasowej {WGI 3.8, SPM}.
Spontaniczne dzia³ania adaptacyjne i mechanizmy poza klimatyczne
utrudniaj¹ wykrycie i pe³n¹ ocenê skutków zmian klimatu dla cz³owieka
i niektórych naturalnych systemów {WGII 1.3}.
Istniej¹ trudnoœci w wiarygodnym symulowaniu i przypisywaniu
obserwowanych zmian temperatury do przyczyn naturalnych i powodowanych przez cz³owieka w skali mniejszej ni¿ kontynentalna. Wszystkie mniejsze skale oraz czynniki, takie jak zmiany u¿ytkowania gruntów i zanieczyszczenie równie¿ komplikuj¹ wykrywanie antropogenicznego wp³ywu ocieplenia na systemy fizyczne i biologiczne {WGI 8.3,
9.4, SPM; WGII 1.4, SPM}.
Niepewnoœci wynikaj¹ tak¿e ze zmian u¿ytkowania gruntów wp³ywaj¹cych na wielkoœæ emisji CO2 oraz emisji CH4 pochodz¹cej z indywidualnych Ÿróde³ {WGI 2.3, 7.3, 7.4; WGIII 1.3, TS.14}.

6.2. Przewidywane kierunki zmian klimatu
i ich efekty
Fakty
Mimo podejmowanych dzia³añ w kierunku ³agodzenia zmian klimatu i powi¹zania ich z polityk¹ zrównowa¿onego rozwoju, globalna
emisja gazów cieplarnianych bêdzie nadal wzrastaæ w ci¹gu nastêpnych kilku dziesiêcioleci {WGIII 3.2, SPM}.
Jak wynika ze scenariuszy emisji SRES w nastêpnych dwóch dziesiêcioleciach przewiduje siê wzrost temperatury o oko³o 0,2oC na dekadê {WGI 10.3, 10.7, SPM}.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e dalsza emisja gazów cieplarnianych na tym samym lub wy¿szym poziomie spowoduje dalsze ocieplenie i wywo³a wiele zmian w systemie globalnego klimatu w XXI wieku,
które bêd¹ wiêksze ni¿ zmiany obserwowane w XX wieku {WGI 10.3,
11.1, SPM}.
Wyniki wszystkich scenariuszy wskazuj¹, ¿e w przysz³oœci powierzchnia l¹dów ocieplaæ siê bêdzie bardziej ni¿ przylegaj¹cych do nich
oceanów, przede wszystkim w strefie pó³nocnych wysokich szerokoœci
geograficznych {WGI 10.3, 11.1, SPM}.
Ocieplenie powoduje zmniejszanie l¹dowych ekosystemów i zmniejszanie wychwytywania atmosferycznego CO2 przez oceany, zwiêkszaj¹c czêœæ antropogenicznej emisji, która pozostaje w atmosferze {WGI
7.3, 10.4, 10.5, SPM}.
Antropogeniczne ocieplenie i podnoszenie poziomu morza bêdzie trwa³o przez stulecia, nawet jeœli emisja gazów cieplarnianych zosta³aby zredukowana wystarczaj¹co do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych, wskutek czasu reakcji procesów klimatycznych i sprzê¿eñ zwrotnych {WGI 10.7, SPM}.
Jest bardzo nieprawdopodobne, aby osi¹gniêcie nowej równowagi klimatycznej by³o mo¿liwe przy wzroœcie temperatury mniejszym
ni¿ 1,5oC {WGI 8.6, 9.6, Ramka 10.2, SPM}.
Prawdopodobne jest natomiast, ¿e niektóre systemy, sektory i regiony bêd¹ szczególnie dotkniête zmianami klimatu. Nale¿¹ do nich niektóre ekosystemy (tundra, las borealny, góry, typ œródziemnomorski,
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mangrowy, bagna s³one, rafy koralowe i biom lodu morskiego), nisko
po³o¿one wybrze¿a, zasoby wodne w niektórych suchych regionach
w œrodkowych szerokoœciach geograficznych i w suchych tropikach oraz
zdrowie cz³owieka w obszarach o ma³ej zdolnoœci adaptacyjnej. Tymi
regionami s¹: Arktyka, Afryka, ma³e wyspy oraz azjatyckie i afrykañskie wielkie delty. W innych regionach, nawet o wysokich dochodach,
niektóre grupy spo³eczne, obszary i dzia³ania mog¹ byæ nara¿one na
sta³e ryzyko zmian klimatu {WGII TS.4.5}.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e wp³yw zmian klimatu bêdzie ulega³
nasileniu wskutek zwiêkszania czêstotliwoœci i intensywnoœci niektórych
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ostatnie przypadki pokaza³y wra¿liwoœæ niektórych sektorów i regionów, równie¿ w krajach rozwiniêtych,
na fale upa³ów, tropikalne cyklony, powodzie i susze, dostarczaj¹c wiêkszych powodów do zatroskania w porównaniu z wnioskami z TAR {WGII
tab. SPM.2, 19.3}.

Kluczowe niepewnoœci
Niepewnoœæ w odniesieniu do wra¿liwoœci równowagi klimatycznej powoduje niepewnoœæ w stosunku do wielkoœci oczekiwanego
ocieplenia dla danego scenariusza emisji CO2 ekw. Niepewnoœæ w sprzê¿eniu zwrotnym obiegu wêgla w przyrodzie zwiêksza niepewnoœæ co
do przebiegu zmian emisji potrzebnej do osi¹gniêcia wymaganego poziomu stabilizacji {WGI 7.3, 10.4, 10.5, SPM}.
Pomimo znacznego postêpu, modele ró¿ni¹ siê znacznie w ocenach si³y ró¿nych sprzê¿eñ zwrotnych w systemie klimatu, szczególnie sprzê¿enia zwrotnego chmur, wychwytywania ciep³a przez oceany
i sprzê¿enia zwrotnego obiegu wêgla w przyrodzie. Równie¿ zaufanie
do projekcji jest wiêksze dla niektórych zmiennych (np. temperatura)
ni¿ dla innych (np. opady atmosferyczne) i jest wiêksze dla wiêkszej skali
przestrzennej i d³u¿szych uœrednionych przedzia³ów czasowych {WGI 7.3,
8.1-8.7, 9.6, 10.2, 10.7, SPM; WGII 4.4}.
Wp³yw aerozoli na reakcjê temperatury, na chmury i opady atmosferyczne pozostaje niepewny {WGI 2.9, 7.5, 9.2, 9.4, 9.5}.
Przysz³e zmiany w masie pokrywy lodowej Grenlandii i Antarktyki,
zw³aszcza spowodowane przez zmiany w przep³ywie lodu, s¹ g³ównym
Ÿród³em niepewnoœci, które mog¹ zwiêkszaæ oczekiwany wzrost poziomu
morza. Niepewnoœæ w transporcie ciep³a w oceanach tak¿e przyczynia
siê do niepewnoœci w zakresie podniesienia poziomu morza w przysz³oœci
{WGI 4.6, 6.4, 10.3, 10.7, SPM}.
Zmiany cyrkulacji oceanów w du¿ej skali poza XXI wiekiem nie mog¹
byæ wiarygodnie ocenione z powodu niepewnoœci w szacowaniu dop³ywu
wód topniej¹cej pokrywy lodowej Grenlandii i reakcji modelu na ocieplenie {WGI 6.4, 8.7, 10.3}.
Projekcje zmian klimatu i jego oddzia³ywania po 2050 roku s¹ w bardzo du¿ym stopniu zale¿ne od zastosowanego scenariusza i modelu,
a udoskonalenie projekcji bêdzie wymagaæ lepszego zrozumienia Ÿróde³
niepewnoœci i poprawy sieci systematycznych obserwacji {WGII TS.6}.
Postêp badañ naukowych jest ograniczony na skutek niepewnoœci
dotycz¹cych regionalnych projekcji zmian klimatu, zw³aszcza opadów atmosferycznych {WGII TS.6}.
Zrozumienie przyczyn ma³ego prawdopodobieñstwa zdarzeñ o silnym
wp³ywie i skumulowanych oddzia³ywañ mniejszych zdarzeñ, co jest wymagane przy uwzglêdnianiu ryzyka w procesach podejmowania decyzji,
jest zwykle ograniczone {WGII 19.4, 20.2, 20.4, 20.9, TS.6}.
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6.3. Reakcje na zmianê klimatu
Fakty
Niektóre planowane dzia³ania adaptacyjne do zmian klimatu pojawiaj¹ siê ju¿ teraz; jednak do zmniejszenia wra¿liwoœci systemów na te
zmiany potrzebne s¹ bardziej intensywne i kompleksowe dzia³ania adaptacyjne {WGII 17.ES, 20.5, tab. 20.6, SPM}.
Jest prawdopodobne ¿e niezapobieganie zmianom klimatu mo¿e,
w d³ugim okresie, spowodowaæ przekroczenie zdolnoœci adaptacyjnych systemów naturalnych, gospodarczych i spo³ecznych {WGII 20.7,
SPM}.
Szeroki zakres metod ³agodzenia zmian jest ju¿ obecnie dostêpny
lub jest planowany do wdro¿enia przed rokiem 2030 we wszystkich
sektorach. Potencja³ ekonomiczny ³agodzenia wyra¿ony w kosztach,
które wahaj¹ siê od ujemnych do 100 USD/t CO2 ekw., jest wystarczaj¹cy do ograniczenia przewidywanego wzrostu globalnej emisji lub
redukcji emisji w 2030 roku do poziomu mniejszego ni¿ obecnie
{WGIII11.3, SPM}.
Dzia³ania ³agodz¹ce mog¹ opóŸniæ, ograniczyæ lub spowodowaæ unikniêcie wielu negatywnych oddzia³ywañ. D¹¿enia do ograniczenia emisji i
inwestycje podejmowane w tym celu w ci¹gu nastêpnych dwudziestu czy
trzydziestu lat bêd¹ mia³y decyduj¹cy wp³yw na mo¿liwoœci osi¹gniêcia
ni¿szego poziomu stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. OpóŸnianie redukcji emisji znacznie ograniczy mo¿liwoœci osi¹gniêcia tego poziomu i zwiêkszy ryzyko powa¿niejszych konsekwencji zmiany
klimatu {WGII SPM, WGIII SPM}.
Po¿¹dane poziomy stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych, jakie wynikaj¹ z przeprowadzonych analiz, mog¹ byæ osi¹gniête przez wdro¿enie pakietu technologii, które s¹ aktualnie dostêpne i tych, które bêd¹
dostêpne w nadchodz¹cych dziesiêcioleciach, pod warunkiem, ¿e zostan¹
zastosowane odpowiednie i efektywne zachêty i zostan¹ usuniête istniej¹ce bariery. Ponadto poprawa parametrów technicznych, redukcja kosztów i osi¹gniêcie spo³ecznej akceptacji nowych technologii bêdzie wymagaæ dalszego rozwoju badañ. Im ni¿sze poziomy stabilizacji koncentracji
gazów cieplarnianych w atmosferze, tym wiêksza potrzeba inwestowania
w nowe technologie podczas nastêpnych kilku dziesiêcioleci {WGIII 3.3,
3.4}.
Zwrócenie rozwoju w kierunku zrównowa¿onym przez zmianê dróg
rozwoju mo¿e byæ g³ównym wk³adem do ³agodzenia zmian klimatu
i obni¿ania wra¿liwoœci ekosystemów, gospodarki i spo³eczeñstwa {WGII
18.7, 20.3, SPM; WGIII 13.2, SPM}.
Decyzje dotycz¹ce polityk makroekonomicznych i innych, które
wydaj¹ siê niezwi¹zane ze zmianami klimatu mog¹ znacz¹co oddzia³ywaæ na emisje {WGIII 12.2}.

Kluczowe niepewnoœci
Zrozumienie potrzeby w³¹czenia informacji nt. zmiennoœci i zmiany
klimatu do gospodarczych planów rozwoju i potrzeby podejmowania
odpowiednich decyzji jest ograniczone. To z kolei ogranicza zintegrowan¹ ocenê wra¿liwoœci {WGII 18.8, 20.9}.
Decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju oraz wykorzystania mo¿liwoœci
i zdolnoœci adaptacji i ³agodzenia zmiany maj¹ kierunki rozwoju spo³eczno-ekonomicznego {WGII 17.3, 17.4, 18.6, 19.4, 20.9}.
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Bariery, limity i koszty adaptacji nie s¹ do koñca w pe³ni rozpoznane,
czêœciowo ze wzglêdu na to, ¿e efektywne pomiary adaptacji s¹ w du¿ej
mierze uzale¿nione od konkretnych geograficznych i klimatycznych czynników ryzyka, a tak¿e instytucjonalnych, politycznych i finansowych ograniczeñ {WGII SPM}.

technologii i wzorców konsumpcji. Niepewnoœæ wynika g³ównie z przyjêtych za³o¿eñ dotycz¹cych kierunków rozpowszechniania technologii
i mo¿liwoœci d³ugoterminowych kierunków i kosztów rozwoju technologicznego. Podobnie ma³o wiadomo na temat wp³ywu zmiany klimatu na
zachowanie i styl ¿ycia {WGIII 3.3, 3.4, 11.3}.

Szacowanie kosztów i mo¿liwoœci ³agodzenia zmiany klimatu zale¿y
od przyjêcia okreœlonego wzrostu spo³eczno-ekonomicznego, zmiany

Wp³yw polityk niedotycz¹cych klimatu na emisjê jest iloœciowo s³abo
poznany {WGIII 12.2}.
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Za³¹cznik I
Przewodnik i dostêp do bardziej szczegó³owych informacji
Zgodnie z procedurami IPCC, Raport Syntetyczny (SYR) syntetyzuje i integruje materia³y zawarte w Raportach Oceniaj¹cych (Assessment Reports)
i Raportach Specjalnych (Special Reports) IPCC. Zakres Syntezy SYR Czwartego Raportu Oceniaj¹cego (Fourth Assessment Report) obejmuje
materia³y zawarte w trzech czêciach przygotowanych na potrzeby Czwartego Raportu Oceniaj¹cego przez Grupy robocze i wykorzystuje dodatkowe
informacje zawarte w innych raportach IPCC. Raport Syntetyczny jest oparty wy³¹cznie na ocenach wydanych przez Grupy robocze IPCC, nie ocenia
i nie odnosi siê do ród³owych pozycji literatury naukowej.
Raport Syntetyczny jest w du¿ym stopniu niezale¿ny, stanowi jedynie bardzo skondensowane podsumowanie znacznie bogatszych informacji zawartych
w raportach Grup roboczych. Czytelnicy i osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ odpowiednie materia³y na bardziej zaawansowanym poziomie szczegó³owoci w nastêpuj¹cych ród³ach:
l

Streszczenie dla decydentów (Summary for Policymakers SPM) stanowi najbardziej skondensowane podsumowanie wspó³czesnej wiedzy naukowej w zakresie naukowych, technicznych i spo³eczno-ekonomicznych aspektów zmian klimatu. Wszystkie odnoniki w okr¹g³ych nawiasach
w Streszczeniu dla decydentów odnosz¹ siê do numerów sekcji SYR.

l

Wprowadzenie i szeæ rozdzia³ów (zagadnieñ) SYR dostarczaj¹ bardziej szczegó³owych informacji ni¿ SYR SPM. Odnoniki w okr¹g³ych nawiasach wskazuj¹ sekcjê rozdzia³ów Podsumowania dla decydentów i Podsumowania Technicznego w trzech zasadniczych raportach Grup roboczych
w Czwartym Raporcie Oceniaj¹cym (AR4) i w niektórych przypadkach inne sekcje rozdzia³ów SYR. Odwo³ania do Trzeciego Raportu Oceniaj¹cego IPCC (Third Assessment Report) z 2001 roku (TAR) s¹ oznaczone dopiskiem TAR na pocz¹tku cytowanego raportu.

l

Czytelnicy, którzy chcieliby lepiej zrozumieæ naukowe szczegó³y lub mieæ dostêp do podstawowej literatury naukowej, na bazie której oparty jest
SYR, powinni zajrzeæ do zasadniczych raportów Grup roboczych, które s¹ cytowane w d³u¿szym raporcie SYR. Poszczególne rozdzia³y raportów
Grup roboczych zawieraj¹ obszerne referencje podstawowej literatury naukowej, na podstawie której s¹ oparte oceny IPCC, a tak¿e dostarczaj¹
najbardziej szczegó³owych i specyficznych informacji regionalnych i sektorowych.

Szczegó³owy s³ownik, listê akronimów, skrótów i jednostek naukowych oraz indeks zamieszczono w dalszej czêci, aby u³atwiæ czytelnoæ tego raportu
dla jak najszerszego grona Czytelników.
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Za³¹cznik II
S³ownik
Redakcja: Alfons P. M. Baede (Holandia)
Wspó³praca redakcyjna: Paul van der Linden (Wielka Brytania), Aviel Verbruggen (Belgia)
Niniejszy s³ownik powsta³ na podstawie s³owników opublikowanych jako wk³ad Grup roboczych I, II, oraz III do Czwartego Raportu Oceniaj¹cego
IPCC (AR4). Podjêcia dodatkowej pracy wymaga³o wprowadzenie uzupe³nieñ oraz zapewnienie spójnoci i skrócenie definicji, aby dostosowaæ ten
s³ownik do potrzeb szerszego grona Czytelników.
Wyjanienie znaczenia wyra¿eñ pisanych kursyw¹ mo¿na znaleæ w tekcie niniejszego s³ownika lub w tekcie s³ownika opracowanego przez Grupê
robocz¹ do raportu AR4 .
A

B

Adaptacja

Bariera

Inicjatywy i rodki s³u¿¹ce zmniejszeniu podatnoci naturalnych i ludzkich
systemów na zaistnia³e lub oczekiwane skutki zmiany klimatu. Istniej¹ ró¿ne rodzaje adaptacji, np. wyprzedzaj¹ca i reaktywna, prywatna i publiczna
czy autonomiczna i planowana. Do przyk³adów nale¿¹: wznoszenie zapór
rzecznych lub wa³ów przybrze¿nych, zamiana bardziej wra¿liwych rolin
na bardziej odporne na zmiany temperatury itp.

Aerozole

Unosz¹cy siê w powietrzu zbiór sta³ych lub ciek³ych cz¹steczek o typowych rozmiarach od 0,01 do 10 mikrometrów (jedna milionowa metra),
które utrzymuj¹ siê w atmosferze przez przynajmniej kilka godzin. Aerozole mog¹ mieæ zarówno naturalne, jak i antropogeniczne pochodzenie. Aerozole w ró¿ny sposób mog¹ wp³ywaæ na klimat: bezporednio przez rozpraszanie i poch³anianie promieniowania oraz porednio przez dzia³ania,
jako j¹dra kondensacji chmur lub modyfikowanie optycznych w³aciwoci
i ¿ywotnoci chmur.

Aktywnoæ s³oneczna

S³oñce charakteryzuj¹ okresy wysokiej aktywnoci, obserwowane na podstawie szeregu plam s³onecznych, wydajnoci radiacyjnej, aktywnoci
magnetycznej oraz emisji wysokoenergetycznych cz¹steczek. Ta zmiennoæ wystêpuje w ró¿nych przedzia³ach czasowych.

Albedo

Czêæ promieniowania s³onecznego odbijana przez powierzchniê lub obiekt,
czêsto wyra¿ana procentowo w stosunku do promieniowania padaj¹cego.
Powierzchnie pokryte niegiem maj¹ wysokie albedo; albedo gleb waha siê
od wysokiego do niskiego, tereny poroniête rolinnoci¹ i oceany za maj¹
niskie albedo. Albedo kuli ziemskiej jest zró¿nicowane g³ównie w zale¿noci od stopnia zachmurzenia i zmian pokrycia powierzchni (nieg, lód, tereny zielone, powierzchnia wody i powierzchnia l¹du).

Alpejski (wysokogórski)

Strefa biogeograficzna obejmuj¹ca stoki powy¿ej granicy lasu, charakteryzuj¹ca siê obecnoci¹ rolin zielnych tworz¹cych rozetki oraz niskich, krzaczastych wolnorosn¹cych rolin drzewiastych (krzewinek).

Antropogeniczny

Wytworzony przez ludzi lub wynikaj¹cy z jego dzia³ania.

Atmosfera

Gazowa pow³oka otaczaj¹ca Ziemiê. Sucha atmosfera sk³ada siê niemal
w ca³oci z azotu (78,1% objêtoci mieszaniny gazów) i tlenu (20,9%) oraz
z wielu gazów ladowych, takich jak argon (0,93%), hel i radiacyjnie aktywne gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek wêgla (0,035%) i ozon. Dodatkowo atmosfera zawiera parê wodn¹, której iloci s¹ bardzo zró¿nicowane, lecz na ogó³ oscyluj¹ wokó³ 1% objêtoci mieszaniny. Atmosfera zawiera ponadto chmury i aerozole.
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Dowolna przeszkoda na drodze do osi¹gniêcia celu, adaptacji lub potencja³u ³agodz¹cego, która mo¿e zostaæ pokonana lub z³agodzona przez realizacjê odpowiedniej polityki, programu lub podejmowane dzia³ania. Usuwanie barier obejmuje bezporedni¹ korektê niekorzystnych wyników rynkowych lub zmniejszenie kosztów transakcyjnych w sektorze publicznym
i prywatnym, np. przez wzmocnienie zdolnoci instytucjonalnej, redukcjê
ryzyka i niepewnoci, u³atwienie przeprowadzania transakcji na rynku oraz
wymuszenie stosowania polityki regulacyjnej.

Bezpieczeñstwo ¿ywnociowe

Sytuacja, w której ludzie maj¹ zabezpieczony dostêp do dostatecznych iloci bezpiecznej i wartociowej ¿ywnoci, co umo¿liwia normalny ich rozwój oraz aktywne i zdrowe ¿ycie. Brak bezpieczeñstwa ¿ywnociowego mo¿e
byæ spowodowany brakiem dostêpu do ¿ywnoci, niewystarczaj¹c¹ si³¹
nabywcz¹, nieodpowiedni¹ dystrybucj¹ lub nieprawid³owym wykorzystaniem po¿ywienia na poziomie gospodarstw domowych.

Bilans energetyczny

Bilans energetyczny jest ró¿nic¹ energii dochodz¹cej i energii wychodz¹cej
z systemu klimatycznego. Jeli bilans jest dodatni, nastêpuje ocieplenie; jeli
negatywny, pojawia siê och³odzenie. redni bilans na wiecie w d³ugim
okresie musi siê zerowaæ. Poniewa¿ system klimatyczny czerpie praktycznie ca³¹ energiê ze S³oñca, powy¿sza regu³a implikuje fakt, ¿e dochodz¹ce
globalne promieniowanie s³oneczne rednio musi siê równaæ sumie odbitego promieniowania s³onecznego oraz promieniowania cieplnego podczerwonego emitowanego przez system klimatyczny. Zaburzenie globalnego
bilansu energetycznego mo¿e byæ pochodzenia antropogenicznego lub naturalnego i nazywa siê wymuszeniem radiacyjnym.

Bilans masy (lodowców, pokrywy lodowej lub l¹dolodów)

Równowaga miêdzy akumulacj¹ masy lodu, a ubytkiem masy (ablacja, topnienie lodowców, odrywanie gór lodowych). Pojêcia bilansu masy obejmuj¹ nastêpuj¹ce terminy:
Okrelony bilans masy: ubytek lub przyrost masy netto w ramach jednego
cyklu hydrologicznego w punkcie na powierzchni lodowca.
Ca³kowity bilans masy (lodowca): okrelony bilans masy zintegrowany
przestrzennie na obszarze ca³ego lodowca; ca³kowita masa pozyskana lub
utracona przez lodowiec w ramach jednego cyklu hydrologicznego.
redni okrelony bilans masy: ca³kowity bilans masy na jednostkê powierzchni
lodowca. Jeli powierzchnia jest okrelona (bilans masy okrelonej powierzchni itp.), wtedy nie uwzglêdnia siê dop³ywu lodu; w innym wypadku
bilans masy obejmuje zarówno przep³ywy lodu, jak i cielenie siê lodowca. Bilans masy okrelonej powierzchni jest dodatni na obszarze akumulacji
a ujemny na obszarze ablacji.

Za³¹cznik II

Biom

Podstawowy i wyrazisty, regionalny element biosfery, sk³adaj¹cy siê najczêciej z kilku ekosystemów (np. lasy, rzeki, stawy, bagna w obrêbie
regionu o podobnym klimacie). Biom charakteryzuje typowe skupisko
rolin i zwierz¹t.

Biom lodu morskiego

Biom utworzony przez wszystkie organizmy morskie ¿yj¹ce w obrêbie lub
na powierzchni p³ywaj¹cego po oceanie lodu (zamarzniêta woda morska)
w obszarach podbiegunowych.

Biomasa

Ca³kowita masa organizmów ¿ywych na danym obszarze lub przestrzeni;
obecnie obumar³e roliny s¹ czêsto zaliczane do biomasy jako martwa biomasa. Biomasa wyra¿ana jest jako sucha masa lub w postaci zawartoci
energii, wêgla lub azotu.

Biopaliwo

Paliwo produkowane z materii organicznej lub palne oleje rolinne. Przyk³adami biopaliw s¹: alkohol, czarny ³ug z procesów produkcji papieru, drewno
oraz olej sojowy.

Biosfera (l¹dowa i morska)

Czêæ systemu Ziemi, obejmuj¹ca wszystkie ekosystemy i organizmy ¿ywe,
zarówno w atmosferze, jak i na l¹dzie (biosfera l¹dowa) lub w oceanach
(biosfera morska), w tym uzyskana martwa materia organiczna, taka jak
odchody, odpadki, materia organiczna gleby lub szcz¹tki pochodzenia oceanicznego.

Blakniêcie korali

Blakniêcie barwy korala nastêpuj¹ce w wyniku zamierania organizmów
¿yj¹cych z nim w symbiozie i zapewniaj¹cych mu energiê.

C
Ca³kowite promieniowanie s³oneczne (TSI)

Wielkoæ promieniowania s³onecznego dochodz¹ca do zewnêtrznej warstwy atmosfery ziemskiej. Wiarygodne pomiary promieniowania s³onecznego mo¿na jedynie wykonywaæ w przestrzeni kosmicznej a dok³adny wynik pomiaru uzyskano dopiero w 1978 roku. Ogólnie przyjêt¹ wartoci¹ jest
1368 watów na metr kwadratowy (W·m-2) z dok³adnoci¹ do oko³o 0,2%.
Powszechnie wystêpuj¹ ró¿nice rzêdu kilku dziesiêtnych procenta, zwykle
zwi¹zane z przemieszczaniem siê plam s³onecznych na powierzchni tarczy
s³onecznej. Zmiennoæ cyklu s³onecznego TSI jest rzêdu 0,1%. ród³o: (AMS,
2000).

Chlorofluorowêglowodory (CFCs)
Zobacz: Halowêglowodory.

Choroba zakana

Choroba przenoszona z jednej osoby na drug¹ lub ze zwierz¹t na ludzi. Zara¿enie mo¿e nast¹piæ wskutek bezporedniego kontaktu fizycznego, przez
zainfekowane przedmioty, za porednictwem nosiciela choroby, przez ska¿on¹ wodê lub przez rozprzestrzenianie drog¹ kropelkow¹ w wyniku kaszlu
lub wydychanego powietrza.

Cykl hydrologiczny

Cykl, w którym paruj¹ca z oceanów i powierzchni l¹dowej woda jest przenoszona przez cyrkulacjê atmosferyczn¹ w formie pary wodnej, ulega kondensacji tworz¹c chmury, opada ponownie w postaci deszczu lub niegu,
nastêpnie pozyskiwana jest przez drzewa i roliny, sp³ywa po powierzchni
ziemi, infiltruje w glebê, ponownie zasila wody podziemne, sp³ywa do rzek
i ostatecznie wraz z nimi do oceanów, sk¹d znowu wyparowuje (AMS,
2000). Ró¿ne systemy ujête w cyklu hydrologicznym s¹ zazwyczaj nazywane systemami hydrologicznymi.

Czapa lodowa (w odniesieniu do obszarów l¹dowych)

Masa lodu w kszta³cie kopu³y, pokrywaj¹ca zazwyczaj teren wy¿ynny, znacznie mniejsza ni¿ l¹dolód.

S³ownik

D
Dorzecze

Obszar, z którego wody sp³ywaj¹ do jednego systemu rzecznego.

Dwutlenek wêgla (CO2)

Naturalnie wystêpuj¹cy gaz, tak¿e jako produkt uboczny spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy wêgiel oraz powstaj¹cy w wyniku spalania biomasy, jak te¿ na skutek zmian u¿ytkowania gruntów i innych
procesów przemys³owych. Dwutlenek wêgla jest g³ównym antropogenicznym gazem cieplarnianym, który wp³ywa na bilans radiacyjny Ziemi. Poniewa¿ jest równie¿ gazem odniesienia do pomiarów innych gazów cieplarnianych, jego Wskanik potencjalnego ocieplenia globalnego wynosi 1.

Dynamiczny przep³yw lodu

Od³amywanie siê masy lodu z l¹dolodu lub czap lodowych spowodowane
raczej przez ich ruch (np. przep³yw lodowców, strumieni lodowych lub
odrywanie siê gór lodowych), a nie przez topnienie lub odp³yw.

Dyskontowanie

Operacja matematyczna sprowadzaj¹ca otrzymywane lub wydatkowane
w ró¿nym czasie (w ró¿nych latach) wielkoci pieniê¿ne (lub inne) do wartoci porównywalnych zgodnie z realn¹ si³¹ nabywcz¹ w danym czasie.
Metoda polega na u¿yciu sta³ej lub zmiennej stopy dyskonta (>0) w kolejnych latach, co przyczynia siê do zmniejszenia przysz³ych wartoci w odniesieniu do stanu obecnego. W podejciu opisowym bierze siê pod uwagê
stopê dyskonta faktycznie stosowan¹ przez ludzi (tzw. ciu³aczy i inwestorów) w odniesieniu do ich codziennych decyzji (prywatna stopa dyskonta). W etycznym lub normatywnym podejciu stopa dyskonta jest sta³a ze
spo³ecznego punktu widzenia, tj. bazuje ona na etycznej ocenie interesów
przysz³ych pokoleñ (spo³eczna stopa dyskonta).

Dzia³ania Podejmowane Wspólnie (AIJ)

Faza pilota¿owa Mechanizmu Wspólnych Wdro¿eñ, okrelona w artykule
4.2(a) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC), która pozwala na podejmowanie dzia³alnoci zwi¹zanej z realizacj¹ projektów wród krajów rozwiniêtych (i ich firm) oraz
pomiêdzy krajami rozwiniêtymi a rozwijaj¹cymi siê (i ich firmami). Intencj¹
AIJ jest umo¿liwienie stronom konwencji uzyskania dowiadczenia we wspólnie wdra¿anych projektach. Podczas fazy pilota¿owej AIJ nie przekazuje
siê zredukowanych jednostek emisji. Do podjêcia pozostaj¹ decyzje odnonie przysz³oci projektów AIJ i tego, jak siê ³¹cz¹ z Mechanizmami z Kioto. Jako prosta forma bêd¹cych przedmiotem handlu pozwoleñ, AIJ i inne
zorientowane na rynek projekty stanowi¹ potencjalne mechanizmy stymulowania dodatkowych przep³ywów rodków na cele ograniczenia emisji.
Zobacz tak¿e: Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM) i Handel emisjami.

Dzia³anie dobrowolne

Nieformalne programy, zobowi¹zania i deklaracje, w wyniku których strony (poszczególne firmy lub grupy firm) rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ ustalaj¹
w³asne cele i czêsto prowadz¹ w³asny monitoring i sprawozdawczoæ.

Dzia³ania, rodki

Dzia³aniami, rodkami s¹ technologie, procesy i praktyki zmniejszaj¹ce emisjê
gazów cieplarnianych lub ograniczajace jej skutki. Przyk³adami takich
rodków mog¹ byæ technologie wykorzystuj¹ce odnawialne ród³a energii, procesy minimalizuj¹ce produkcjê odpadów, upowszechnianie transportu publicznego itp. Zobacz tak¿e: Polityki.

E
Efekt cieplarniany

Gazy cieplarniane skutecznie poch³aniaj¹ cieplne promieniowanie
podczerwone, emitowane przez powierzchniê ziemi, przez sam¹ atmosferê i przez chmury. Atmosfera emituje promieniowanie we wszystkich
kierunkach, w tym w dó³ w kierunku powierzchni ziemi. A wiêc gazy cieplarniane zatrzymuj¹ ciep³o przy powierzchni ziemi i w troposferze. Proces
ten okrelany jest jako efekt cieplarniany. Promieniowanie podczerwone
w troposferze jest cile zwi¹zane z temperatur¹ atmosfery. W troposferze
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S³ownik

temperatura zwykle spada wraz z wysokoci¹. Promieniowanie podczerwone emitowane w kosmos zaczyna siê na wysokoci o temperaturze, rednio, oko³o 19°C, i jest zrównowa¿one dochodz¹cym promieniowaniem s³onecznym, natomiast temperatura przy powierzchni Ziemi utrzymuje siê na
znacznie wy¿szym poziomie  oko³o +14°C. Zwiêkszenie koncentracji gazów
cieplarnianych prowadzi do wzrostu wspó³czynnika poch³aniania promieniowania podczerwonego w atmosferze a przez to do silniejszego jego wypromieniowania w kosmos z wiêkszych wysokoci przy ni¿szych temperaturach.
Powoduje to wymuszenie radiacyjne, które prowadzi do wzmocnienia efektu cieplarnianego, czyli tzw. wzmocnionego efektu cieplarnianego.

zoli zwi¹zane z dzia³alnoci¹ ludzk¹, obejmuj¹c¹ spalanie paliw kopalnych,
wylesianie, zmiany u¿ytkowania gruntów, hodowlê zwierz¹t, nawo¿enie itp.

Efektywnoæ energetyczna

Iloæ dostarczonej pracy lub ciep³a. Energia wystêpuje pod ró¿nymi postaciami i staje siê u¿yteczna dla cz³owieka, je¿eli przep³ywa z jednego
miejsca w drugie lub je¿eli zostaje przekszta³cona w inn¹ postaæ. Energia
pierwotna (zwana równie¿ ród³em energii) jest energi¹ zawart¹ w zasobach naturalnych (np. w wêglu, ropie naftowej, gazie ziemnym, uranie),
która nie zosta³a poddana ¿adnemu antropogenicznemu przetworzeniu.
Aby staæ siê energi¹ u¿ytkow¹ (np. wiat³o), energia pierwotna musi
byæ przekszta³cona i przetransportowana. Energia odnawialna jest pozyskiwana przy u¿yciu technologii bezwêglowych z ci¹g³ych i powtarzaj¹cych siê strumieni energii wystêpuj¹cych w rodowisku naturalnym, takich jak energia s³oneczna, wodna, wiatrowa, energia p³ywów i fal, geotermalna oraz przy u¿yciu technologii wêglowo obojêtnych, np. spalanie
biomasy. Ukryta energia wewnêtrzna jest wykorzystywana do produkcji substancji materialnych (takich jak metale przetworzone lub materia³y
budowlane) i oznacza energiê wykorzystywan¹ w procesie produkcyjnym na wszystkich etapach produkcji.

Stosunek u¿ytecznej energii uzyskanej z systemu, procesu przemiany lub
dzia³alnoci, do energii dostarczonej.

Ekosystem

Na ekosystem sk³adaj¹ siê dwa sk³adniki: biocenoza  czyli ogó³ organizmów wystêpuj¹cych na danym obszarze powi¹zanych ze sob¹ oraz biotop
 czyli nieo¿ywione elementy tego obszaru, a wiêc rodowisko zewnêtrzne.
Wielkoæ ekosystemu mo¿e wahaæ siê od bardzo ma³ych obszarów a¿ do
ca³ej kuli ziemskiej.

Ekstremalne zjawisko pogodowe

Zjawisko rzadko wystêpuj¹ce na danym terenie i w danej porze roku. Pojêcie rzadkie jest szerokie lecz ekstremalne zjawisko pogodowe wystêpuje
zazwyczaj tak rzadko, ¿e mieci siê w przedziale wartoci 10-ego lub 90ego percentyla zaobserwowanej funkcji gêstoci prawdopodobieñstwa lub
rzadziej. Termin ten okrelaj¹cy pogodê ekstremaln¹ w rozumieniu bezwzglêdnym mo¿e ró¿niæ siê w zale¿noci od miejsca wystêpowania. Pojedyncze zjawiska ekstremalne nie mog¹ byæ w sposób prosty i bezporedni
przypisane antropogenicznej zmianie klimatu, poniewa¿ zawsze wystêpuje okrelone prawdopodobieñstwo, ¿e analizowane zjawisko powsta³o
w wyniku naturalnych procesów. Jeli uk³ad ekstremalnej pogody utrzymuje siê przez pewien okres, np. porê roku, mo¿e byæ sklasyfikowany jako
ekstremalne zjawisko klimatyczne, szczególnie je¿eli przekracza rednie
lub sumaryczne wartoci (np. susza lub ulewne deszcze w skali pory roku).

Ekwiwalent CO2

Zobacz ramkê Emisje i koncentracje wyra¿one w ekwiwalencie dwutlenku wêgla (CO2 ekw.) w zagadnieniu 2 Raportu Syntetycznego oraz w rozdziale 2.10 Grupy Roboczej I.

El Niño-Oscylacja Po³udniowa (ENSO)

Pojêcie El Niño pierwotnie by³o u¿ywane do opisu ciep³ego pr¹du morskiego, który okresowo pojawia siê wzd³u¿ wybrze¿y Ekwadoru i Peru, zak³ócaj¹c lokalne rybo³ówstwo. Dlatego te¿ pr¹d ten by³ uto¿samiany z ociepleniem ca³ego basenu Pacyfiku w strefie zwrotnikowej na wschód od linii
zmiany daty. To zjawisko oceaniczne jest zwi¹zane z fluktuacjami globalnego systemu zmian cinienia powierzchniowego w strefie zwrotnikowej
i podzwrotnikowej zwane Oscylacj¹ Po³udniow¹. To sprzê¿one zjawisko
na styku atmosfery i oceanu, trwaj¹ce najczêciej od dwóch do oko³o siedmiu lat, znane jest jako El Niño-Oscylacja Po³udniowa (ENSO). Wystêpowanie ENSO jest najczêciej stwierdzane na podstawie wykrycia anomalii w ró¿nicach cinienia atmosferycznego przy powierzchni Ziemi miêdzy miastem Darwin (Australia) a wysp¹ Tahiti oraz ró¿nic miêdzy temperatur¹ powierzchni wody w pasie równikowym rodkowego i wschodniego
Pacyfiku. Podczas ENSO si³a dominuj¹cych wczeniej pasatów zmniejsza
siê, os³abiaj¹c zjawisko upwellingu i modyfikuj¹c pr¹dy oceaniczne w taki
sposób, ¿e temperatura wody przy powierzchni wzrasta, co powoduje dalszy spadek si³y pasatów. To zjawisko wywiera wielki wp³yw na wiatry,
temperaturê powierzchniow¹ wód i rozk³ad opadów na zwrotnikowym obszarze Oceanu Spokojnego. Przez to implikuje zmiany klimatyczne w tym
regionie i w wielu innych czêciach wiata przez globalne sprzê¿enia zwrotne i zale¿noci. Ch³odna faza ENSO nazywana jest La Niña.

Emisje antropogeniczne

Emisje gazów cieplarnianych, prekursorów gazów cieplarnianych i aero-
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Emisja wyra¿ona w ekwiwalencie dwutlenku wêgla

Zobacz ramkê Emisje i koncentracje wyra¿one w ekwiwalencie dwutlenku wêgla (CO2-ekw.) w zagadnieniu 2 Raportu Syntetycznego oraz Grupy roboczej I, rozdzia³ 2.10.

Emisyjnoæ wêgla pierwiastkowego

Wielkoæ emisji dwutlenku wêgla na jednostkê Produktu Krajowego Brutto.

Energia

Energoch³onnoæ

Energoch³onnoæ jest to stosunek wielkoci wykorzystania energii do uzyskanych efektów gospodarczych lub fizycznych. Na poziomie krajowym
energoch³onnoæ wyra¿a stosunek ca³kowitego zu¿ycia energii pierwotnej
lub wykorzystania energii finalnej do Produktu Krajowego Brutto. Na poziomie okrelonego rodzaju dzia³alnoci mo¿na stosowaæ równie¿ fizyczne
wielkoci w mianowniku, np. litry paliwa na km przejechanej trasy.

Erozja

Proces usuwania i przemieszczania siê gleby i ska³ w wyniku wietrzenia,
ruchów masowych oraz dzia³alnoci cieków wodnych, lodowców, fal, wiatrów i wód podziemnych.

Ewapotranspiracja

Proces parowania wody z powierzchni Ziemi i transpiracja rolinnoci.

F
Fenologia

Dziedzina badañ naturalnych, okresowo powtarzaj¹cych siê w systemach
biologicznych zjawisk (np. etapy rozwoju, migracje) i ich zwi¹zków z klimatem i zmianami sezonowymi.

Fluorowane gazy cieplarniane

Pojêcie to odnosi siê do grupy gazów: fluorowêglowodorów, perfluorowêglowodorów i szeciofluorku siarki, które objête s¹ Protoko³em z Kioto.

Fluorowêglowodory (HFCs)

Jeden z szeciu gazów cieplarnianych lub grup gazów cieplarnianych objêtych Protoko³em z Kioto. Fluorowêglowodory s¹ wytwarzane komercyjnie jako zamiennik chlorofluorowêglowodorów i wykorzystywane g³ównie
w przemyle ch³odniczym oraz przy produkcji pó³przewodników. Zobacz:
Halowêglowodory.

Fotosynteza

Proces, w wyniku którego roliny zielone, glony i niektóre bakterie pozyskuj¹ dwutlenek wêgla z powietrza (lub wodorowêglan z wody), aby wytworzyæ wêglowodany. Istnieje kilka sposobów fotosyntezy z ró¿nymi implikacjami koncentracji dwutlenku wêgla w atmosferze. Zobacz: Wzbogacanie atmosfery w CO2.
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G

I

Gaz cieplarniany

Inercja (bezw³adnoæ)

Gazy cieplarniane s¹ elementami sk³adowymi atmosfery (zarówno pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego), które absorbuj¹ i emituj¹ promieniowanie o okrelonych d³ugociach fal w zakresie widma cieplnego
promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchniê Ziemi,
sam¹ atmosferê oraz chmury. Ta w³aciwoæ gazów cieplarnianych wywo³uje efekt cieplarniany. Para wodna (H2O), dwutlenek wêgla (CO2), podtlenek azotu (N2O), metan (CH4) i ozon (O3) s¹ podstawowymi gazami
cieplarnianymi w ziemskiej atmosferze. Ponadto, w atmosferze wystêpuje
szereg gazów cieplarnianych pochodzenia wy³¹cznie antropogenicznego,
takich jak halowêglowodory i inne substancje, zawieraj¹ce chlor i brom,
objête Protoko³em Montrealskim. Oprócz CO2, N2O i CH4, Protokó³ z Kioto
obejmuje tak¿e szeciofluorek siarki (SF6), fluorowêglowodory (HFCs) oraz
perfluorowêglowodory (PFCs).

Globalna temperatura przy powierzchni ziemi

Globalna temperatura przy powierzchni ziemi stanowi urednion¹ wartoæ,
globalnej temperatury powietrza. Jednak¿e, ze wzglêdu na zmiennoæ w czasie stosuje siê odchylenia od redniej wieloletniej zamiast wartoci bezwzglêdnych. Oblicza siê je najczêciej w stosunku do przestrzennie urednionych
wartoci temperatury przy powierzchni morza lub przy powierzchni ziemi.

Gospodarki w okresie przejciowym (EITs)

Kraje transformuj¹ce swoje gospodarki z systemu planowo-nakazowego
do systemu wolnorynkowego.

Grunt okresowo zamarzniêty

W kontekcie ³agodzenia zmiany klimatu inercja odnosi siê do trudnoci
we wprowadzaniu zmian wynikaj¹cych z wczeniejszych uwarunkowañ
spo³eczeñstwa, takich jak wytworzony przez cz³owieka kapita³ fizyczny,
kapita³ naturalny oraz spo³eczny kapita³ niematerialny, obejmuj¹cy instytucje, regulacje i normy. Istniej¹ce struktury utrwalaj¹ siê w spo³ecznociach
sprawiaj¹c, ¿e zmiana jest trudniejsza. W kontekcie systemu klimatycznego inercja odnosi siê do opónienia zmiany klimatu po zastosowaniu wymuszenia zewnêtrznego oraz do kontynuacji zmian klimatu nawet po ustabilizowaniu siê tego wymuszenia.

Infrastruktura

Podstawowe wyposa¿enie, narzêdzia, jednostki produkcyjne, instalacje
i us³ugi niezbêdne do rozwoju i dzia³ania organizacji, miasta lub narodu.

Interglacja³y, okresy miêdzylodowcowe

Ciep³e okresy wystêpuj¹ce miêdzy zlodowaceniami epoki lodowej. Poprzedni
okres miêdzylodowcowy, trwaj¹cy od oko³o 129 tys. do 116 tys. lat temu,
jest znany jako Ostatni interglacja³ (AMS, 2000).

J
Jezioro lodowcowe

Jezioro uformowane przez topniej¹ce wody lodowca, zlokalizowane na
przedpolu lodowca (jezioro proglacjalne), na powierzchni lodowca (jezioro supraglacjalne), wewn¹trz lodowca (jezioro zastoiskowe) lub na dnie
lodowca (jezioro morenowe).

Zobacz: Grunt zamarzniêty.

K

Grunt zamarzniêty

Kierunek lub cie¿ka rozwoju

Gleba lub ska³a, w których czêæ lub ca³a woda kapilarna jest zamarzniêta
(Van Everdingen, 1998). Grunt zamarzniêty obejmuje wieczn¹ zmarzlinê.
Grunt, który w ci¹gu roku zamarza i odmarza, okrelany jest gruntem okresowo zamarzniêtym.

H
Halowêglowodory

Zbiorczy termin okrelaj¹cy grupê czêciowo chlorowcowanych zwi¹zków organicznych, obejmuj¹c¹ chlorofluorowêglowodory (CFCs), wodorochlorofluorowêglowodory (HCFCs), fluorowêglowodory (HFCs), halony, chlorek metylu, bromek metylu itp. Wiele halowêglowodorów posiada
wysoki Wskanik potencjalnego ocieplenia globalnego. Halowêglowodory zawieraj¹ce chlor i brom s¹ równie¿ odpowiedzialne za zubo¿enie warstwy ozonowej.

Handel emisjami

Mechanizm rynkowy umo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie celów zwi¹zanych z ochron¹
rodowiska. Mechanizm ten umo¿liwia jednostkom zmniejszaj¹cym emisjê
gazów cieplarnianych poni¿ej swoich pu³apów emisji wykorzystanie
lub zbycie nadwy¿ek redukcji emisji lub zrównowa¿enie emisji z innych
róde³ w obrêbie swojego kraju lub poza nim. Handel mo¿e odbywaæ siê
na poziomie miêdzyzak³adowym, krajowym lub miêdzynarodowym. Drugi
Raport Oceniaj¹cy IPCC zawiera mechanizm wykorzystania pozwoleñ
do celów krajowych systemów handlu emisjami oraz poziomów emisji
w systemie globalnym. Handel emisjami, zgodnie z artyku³em 17 Protoko³u
z Kioto, stanowi system zbywalnych wielkoci emisji w oparciu o przydzielone wielkoci, wyliczone na podstawie zobowi¹zañ w zakresie redukcji
i ograniczeñ emisji zawartych w za³¹czniku B do tego Protoko³u.

Hierarchia modeli

Zobacz: Model klimatyczny.

Hydrosfera

Element systemu klimatycznego, w sk³ad którego wchodz¹ powierzchnia
wodna Ziemi oraz wody poni¿ej powierzchni terenu, takie jak oceany, morza, rzeki, jeziora, wody podziemne itp.

Ewolucja w oparciu o zbiór technologicznych, ekonomicznych, spo³ecznych, instytucjonalnych, kulturowych i biofizycznych cech charakterystycznych, które determinuj¹ interakcje miêdzy systemami ludzkimi i naturalnymi, obejmuj¹cymi profile produkcyjne i konsumpcyjne we wszystkich krajach w danym czasie. Alternatywne cie¿ki rozwoju odnosz¹ siê do
ró¿nych mo¿liwych kierunków rozwoju, wród których jedn¹ z wielu
mo¿liwoci jest równie¿ kontynuowanie obecnych trendów.

Klimat

Klimat jest na ogó³ okrelany jako rednie warunki pogodowe lub bardziej
rygorystycznie, jako statystyczny obraz redniej i zmiennoci odpowiednich wielkoci w okresach trwaj¹cych od miesiêcy po tysi¹ce i miliony lat.
Zgodnie z wytycznymi wiatowej Organizacji Meteorologicznej klasycznym okresem uredniania ró¿nych zmiennych jest 30 lat. Najczêciej monitoruje siê zmienne zwi¹zane z powierzchni¹ Ziemi, takie jak temperatura,
iloæ opadów czy wiatr. Klimat jest stanem, maj¹c na uwadze równie¿ obraz statystyczny, systemu klimatycznego. W ró¿nych czêciach niniejszego
raportu stosuje siê ró¿ne okresy uredniaj¹ce, np. 20 lat.

Komórka paliwowa

Komórka paliwowa wytwarza energiê elektryczn¹ w sposób bezporedni
i ci¹g³y w wyniku kontrolowanej reakcji elektrochemicznej wodoru lub innego paliwa z tlenem. Je¿eli paliwem jest wodór, komórka emituje jedynie
wodê oraz ciep³o (bez dwutlenku wêgla) a ciep³o mo¿e byæ wykorzystane.
Zobacz: Produkcja ciep³a i energii elektrycznej w skojarzeniu.

Koncentracja wyra¿ona w ekwiwalencie dwutlenku
wêgla

Zobacz ramkê Emisje i koncentracje wyra¿one w ekwiwalencie dwutlenku wêgla (CO2 ekw.) w zagadnieniu 2 Raportu Syntetycznego.

Koral

Termin koral najczêciej jest popularn¹ nazw¹ koralowców  gatunku
zwierz¹t z rzêdu Scleractinia, które maj¹ twarde, wapienne szkielety i które dziel¹ siê na buduj¹ce i niebuduj¹ce rafy, na ¿yj¹ce w zimnych lub ciep³ych wodach. Zobacz tak¿e: Blakniêcie korali; Rafy koralowe.
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Korzyci z adaptacji

Unikniête koszty zwi¹zane ze szkodami lub odniesione korzyci z przyjêcia
i wdro¿enia dzia³añ adaptacyjnych.

Korzyci rynkowe netto

Oczekuje siê, ¿e zmiana klimatu, zw³aszcza umiarkowana, bêdzie mia³a
zarówno pozytywny jak i negatywny wp³yw na sektory rynkowe, o znacznym zró¿nicowaniu miêdzy sektorami i regionami, zale¿nie od szybkoci,
jak i skali zmiany klimatu. Suma rynkowych korzyci i kosztów we wszystkich sektorach i regionach w danym okresie stanowi korzyci rynkowe netto. Nie obejmuj¹ one ¿adnych skutków pozarynkowych.

Koszt

Konsumpcja (wykorzystanie) zasobów, takich jak czas pracy, kapita³, materia³y, paliwa itp., jako konsekwencja dzia³ania. W ekonomii wszystkie
zasoby s¹ wyceniane po kosztach alternatywnych, bêd¹cych wartoci¹
najbardziej op³acalnego, alternatywnego ich wykorzystania. Koszty s¹ definiowane w ró¿ny sposób i przy ró¿nych za³o¿eniach wp³ywaj¹cych na
ich wysokoæ. Wyró¿nia siê: koszty administracyjne, koszty szkód (wobec ekosystemów, ludzi i gospodarek z powodu negatywnego wp³ywu
zmiany klimatu) oraz koszty wdra¿ania zwi¹zane ze zmianami obowi¹zuj¹cych zasad i regulacji, z wysi³kami na rzecz budowania zdolnoci realizacyjnych, z rozpowszechnianiem informacji, ze szkoleniami, edukacj¹
itp. Koszty prywatne s¹ ponoszone przez jednostki indywidualne, przedsiêbiorstwa lub inne podmioty prywatne, które podejmuj¹ dzia³anie, natomiast
koszty spo³eczne obejmuj¹ tak¿e zewnêtrzne koszty rodowiska i spo³eczeñstwa jako ca³oci. Przeciwieñstwem kosztów s¹ korzyci czy zyski
(zwane czasem kosztami negatywnymi). Ró¿nicê miêdzy kosztami a korzyciami (zyskami) stanowi¹ koszty netto.

Koszty adaptacji

Koszty planowania, przygotowywania, u³atwiania i wdra¿ania rodków
adaptacji, w tym koszty porednie.

Koszty makroekonomiczne

Koszty mierzone zazwyczaj jako zmiany wzrostu Produktu Krajowego
Brutto, wzglêdnie jako utrata dobrobytu lub spadek konsumpcji.

Kraje wymienione w za³¹czniku I

Grupa krajów wymienionych w za³¹czniku I (zgodnie z poprawkami z 1998
roku) do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC), obejmuj¹ca wszystkie kraje OECD w roku 1990 oraz
kraje przechodz¹ce transformacjê gospodarcz¹. W artyku³ach 4.2 (a) i 4.2
(b) konwencji, kraje wymienione w za³¹czniku I zobowi¹za³y siê w szczególnoci do tego, ¿e do roku 2000 zredukuj¹ wspólnie lub indywidualnie
emisje gazów cieplarnianych do swoich poziomów z roku 1990. Domylnie pozosta³e kraje bêd¹ mia³y status Krajów niewymienionych w za³¹czniku I. Lista pañstw wymienionych w za³¹czniku I jest dostêpna pod adresem: http://unfccc.int.

Kraje wymienione w za³¹czniku II

Grupa krajów wymienionych w za³¹czniku II do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) obejmuje wszystkie kraje OECD w roku 1990. Zgodnie z artyku³em 4.2 (g) konwencji od
krajów tych oczekuje siê zapewnienia rodków finansowych, maj¹cych
pomóc krajom rozwijaj¹cym siê w wype³nianiu ich zobowi¹zañ, takich jak
przygotowywanie raportów krajowych. Kraje wymienione w za³¹czniku II
maj¹ równie¿ promowaæ transfer do krajów rozwijaj¹cych siê przyjaznych
dla rodowiska technologii. Lista krajów wymienionych w za³¹czniku II
jest dostêpna pod adresem: http://unfccc.int.

Kraje wymienione w za³¹czniku B

Kraje wymienione w za³¹czniku B do Protoko³u z Kioto to kraje, które
uzgodni³y cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, w tym wszystkie
Kraje wymienione w za³¹czniku I (zgodnie z poprawkami z 1998 roku),
z wy³¹czeniem Turcji i Bia³orusi. Lista krajów wymienionych w za³¹czniku I
jest dostêpna pod adresem: http://unfccc.int. Zobacz: Protokó³ z Kioto.
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Kriosfera

Czêæ systemu klimatycznego sk³adaj¹ca siê w ca³oci ze niegu, lodu
i zamarzniêtego gruntu (w tym wiecznej zmarzliny) na powierzchni Ziemi
i oceanów oraz pod ich powierzchni¹. Zobacz tak¿e: Lodowiec; L¹dolód.

L
Las

Typ rolinnoci zdominowanej przez drzewa. Istnieje wiele definicji pojêcia
las, odzwierciedlaj¹cych znaczne ró¿nice w warunkach biogeofizycznych, strukturze spo³ecznej i gospodarce. Okrelone kryteria maj¹ zastosowanie w Protokole z Kioto. Wiêcej na temat terminu las i zwi¹zanych
z nim pojêæ pokrewnych, takich jak zalesianie, ponowne zalesianie i wylesianie w raporcie IPCC w sprawie u¿ytkowania gruntów, zmiany u¿ytkowania gruntów i lenictwa (IPCC Report on Land Use, Land-Use Change
and Forestry, 2000). Zobacz tak¿e raport dotycz¹cy definicji i wariantów
metodycznych inwentaryzacji emisji bezporednio spowodowanej dzia³alnoci¹ ludzk¹ prowadz¹c¹ do degradacji lasów i niszczenia innych formacji
rolinnych (Report on Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types  IPCC, 2003).

Las borealny, tajga

Lasy sosnowe, wierkowe, jod³owe i modrzewiowe rozci¹gaj¹ce siê od
wschodniego wybrze¿a Kanady na zachód a¿ po Alaskê oraz od Syberii na
zachód przez Rosjê a¿ po Nizinê Wschodnioeuropejsk¹.

L¹dolód

Masa lodu na l¹dzie, o wystarczaj¹cej mi¹¿szoci, by pokryæ wiêkszoæ
ni¿ej po³o¿onej powierzchni podcielaj¹cej, a jej kszta³t wynika g³ównie
z dynamiki (z przep³ywu lodu wraz z wewnêtrzn¹ deformacj¹ i/lub ulizgów
przy podstawie). L¹dolód rozp³ywa siê na zewn¹trz z wysoko centralnie
po³o¿onego wzniesienia lodowego po ³agodnych zboczach. Krawêdzie zazwyczaj maj¹ bardziej strome nachylenie, a wiêkszoæ lodu jest zrzucana
przez szybko p³yn¹ce potoki lodowe lub lodowce zewnêtrzne, niekiedy do
morza lub na p³yty lodowe p³ywaj¹ce po morzu. Obecnie na wiecie istniej¹ jedynie trzy du¿e l¹dolody; jeden na Grenlandii i dwa na Antarktydzie
(Wschodni i Zachodni L¹dolód Antarktyczny), przedzielone Górami Transantarktycznymi.

Lodowiec

Masa lodu na l¹dzie, która sp³ywa grawitacyjnie (poprzez wewnêtrzne deformacje i/lub lizganie siê po pod³o¿u) i jest ograniczona przez wewnêtrzny nacisk oraz tarcie przy pod³o¿u i wzd³u¿ boków. Lodowiec utrzymuje
siê dziêki akumulacji niegu w górnej czêci, równowa¿¹cej jego topnienie
w dolnej czêci i sp³yw do morza. Zobacz: Bilans masy.

Lód morski

Dowolna forma lodu wystêpuj¹ca w morzu powsta³a wskutek zamarzania
wody morskiej. Lód morski mo¿e przyjmowaæ postaæ odrêbnych kawa³ków (kry lodowej) przesuwany po powierzchni oceanu przez wiatry i pr¹dy (lód pakowy) lub nieruchomej p³yty przytwierdzonej do brzegu. Lód
morski utrzymuj¹cy siê krócej ni¿ rok zwany jest lodem pierwszorocznym.
Lód wieloletni musi za przetrzymaæ przynajmniej jeden sezon letnich roztopów.

Ludnoæ rdzenna

Brak jest definicji ludnoci rdzennej przyjêtej na poziomie miêdzynarodowym. Do wspólnych jej cech, uwzglêdnionych przez prawo miêdzynarodowe i agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, nale¿¹: miejsce zamieszkania i przywi¹zanie do geograficznie wyodrêbnionego, tradycyjnie
zamieszka³ego rodowiska, terytoriów dziedzicznych i ich zasobów naturalnych; utrzymywanie wspólnej to¿samoci kulturowej i spo³ecznej oraz
odrêbnych instytucji spo³ecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych; pochodzenie od grup ludnoci zamieszka³ych na okrelonym obszarze najczêciej przed powstaniem obecnego podzia³u terytorialnego oraz
narodowociowego; oraz uto¿samianie siê z wyró¿niaj¹c¹ siê kulturowo
grup¹ i d¹¿enie do zachowania to¿samoci kulturowej.

Za³¹cznik II

£
£agodzenie

Zmiana technologii i praktyk, które zmniejszaj¹ zapotrzebowanie na surowce oraz ograniczaj¹ emisje na jednostkê produkcji. Mimo, ¿e szereg spo³ecznych, ekonomicznych i technologicznych strategii mo¿e prowadziæ do
redukcji emisji, w kontekcie zmiany klimatu, ³agodzenie oznacza wdra¿anie polityki zmniejszaj¹cej emisje gazów cieplarnianych i wzmacniaj¹cej
poch³aniacze.

M
Malaria

Lokalna (endemiczna) lub epidemiczna choroba paso¿ytnicza, wywo³ana
przez gatunek z rodzaju Plasmodium (Protozoa) i przenoszona na ludzi
przez komary z rodzaju Anopheles; wywo³uj¹ca ataki wysokiej gor¹czki
i zaburzenia systemowe, atakuj¹ca oko³o 300 milionów ludzi i zabijaj¹ca
oko³o 2 miliony z nich rocznie na ca³ym wiecie.

Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM)

Zdefiniowany w artykule 12 Protoko³u z Kioto, CDM ma za zadanie spe³niæ
dwa cele: (1) pomagaæ stronom niewymienionym w za³¹czniku I w osi¹gniêciu zrównowa¿onego rozwoju, przyczyniaj¹c siê do spe³nienia ostatecznego celu konwencji; (2) pomagaæ stronom wymienionym w za³¹czniku I
w wype³nieniu ich zobowi¹zañ redukcyjnych. Jednostki powiadczonej
redukcji emisji (CER) z projektów CDM podjêtych w krajach niewymienionych w za³¹czniku I, które redukuj¹ emisje gazów cieplarnianych,
po powiadczeniu przez podmioty operacyjne powo³ane przez Konferencjê Stron/Spotkanie Stron, mog¹ zostaæ przydzielone inwestorowi (przedstawicielowi rz¹du lub przemys³u) reprezentuj¹cemu stronê wymienion¹
w za³¹czniku B. Czêæ dochodu z realizacji powiadczonych projektów
jest wykorzystywana do pokrycia wydatków administracyjnych oraz do pomocy stronom-krajom rozwijaj¹cym siê, szczególnie nara¿onym na negatywne skutki zmian klimatu, w ponoszeniu kosztów adaptacji.

Mechanizm Wspólnych Wdro¿eñ (JI)

Rynkowy mechanizm implementacyjny, zdefiniowany w artykule 6 Protoko³u z Kioto, umo¿liwiaj¹cy krajom wymienionym w za³¹czniku I lub
firmom z tych krajów wspólne wdra¿anie projektów limituj¹cych lub zmniejszaj¹cych emisje, wzglêdnie wzmacniaj¹cych poch³aniacze oraz podzia³
jednostek redukcji emisji. Mechanizm wspólnych wdro¿eñ jest równie¿
przewidziany artyku³em 4.2(a) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Zobacz tak¿e: Mechanizmy z Kioto; Dzia³ania podejmowane wspólnie.

Mechanizmy z Kioto (zwane równie¿ mechanizmami
elastycznymi)

Ekonomiczne mechanizmy oparte na zasadach rynkowych, które mog¹
byæ wykorzystywane przez strony Protoko³u z Kioto w celu zmniejszenia
potencjalnych skutków ekonomicznych wynikaj¹cych z wymogów dotycz¹cych redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mechanizmy te obejmuj¹
Mechanizm wspólnych wdro¿eñ (artyku³ 6), Mechanizm Czystego Rozwoju
(artyku³ 12) oraz Handel emisjami (artyku³ 17).

S³ownik

Model

Zobacz: Model klimatyczny; Modele typu dó³-góra; Modele typu
góra-dó³.

Model klimatyczny

Numeryczna reprezentacja systemu klimatycznego oparta na fizycznych,
chemicznych i biologicznych w³aciwociach jego sk³adowych, ich interakcji
i sprzê¿eñ zwrotnych, obejmuj¹ca wszystkie lub wybrane jego znane cechy. System klimatyczny mo¿e byæ reprezentowany przez modele o ró¿nym
stopniu z³o¿onoci, tj. do ka¿dej jego sk³adowej b¹d kombinacji sk³adowych mo¿na zidentyfikowaæ spektrum lub hierarchiê modeli, ró¿ni¹cych siê
takimi elementami, jak np. liczba wymiarów przestrzennych, stopieñ reprezentowania wprost fizycznych, chemicznych lub biologicznych procesów,
lub poziom zastosowanej parametryzacji empirycznej. Sprzê¿one Atmosferyczno-Oceaniczne Modele Ogólnej Cyrkulacji (Coupled AtmosphereOcean General Circulation Models, AOGCMs) umo¿liwiaj¹ przedstawienie systemu klimatycznego w postaci najbardziej kompleksowej jaka
obecnie jest dostêpna. Aktualnie modele ewoluuj¹ w kierunku bardziej z³o¿onych, z interaktywnym chemizmem i biologi¹ (zobacz: Grupa robocza I,
rozdzia³ 8). Modele klimatyczne s¹ wykorzystywane jako narzêdzie badawcze do obserwacji i symulacji klimatu oraz do celów operacyjnych, obejmuj¹cych miesiêczne, sezonowe oraz roczne przewidywania klimatu.

Modele typu dó³-góra

Modele typu dó³-góra prezentuj¹ rzeczywistoæ przez agregacjê cech charakterystycznych, okrelonych dzia³añ i procesów, uwzglêdniaj¹c uwarunkowania technologiczne, in¿ynieryjne i kosztowe. Zobacz tak¿e: Modele
typu góra-dó³.

Modele typu góra- dó³

Modele typu góra-dó³ (tzw. zstêpuj¹ce) maj¹ zastosowanie w teorii makroekonomii oraz w metodach ekonometrycznych i optymalizacyjnych do
(agregowania) porz¹dkowania zmiennych ekonomicznych. Wykorzystuj¹c
dane historyczne w zakresie konsumpcji, cen, dochodów, oraz kosztów
czynników produkcji modele typu góra-dó³ pozwalaj¹ oceniæ ostateczny
popyt na towary i us³ugi, oraz zapotrzebowanie z g³ównych sektorów, takich jak sektor energetyczny, transportu, rolnictwa i przemys³u. Niektóre
modele typu góra-dó³ obejmuj¹ dane technologiczne, zawê¿aj¹c tym samym lukê dziel¹c¹ je od modeli typu dó³-góra (tzw. wstêpuj¹cych).

Modernizacja

Modernizacja oznacza zainstalowanie nowych lub zmodyfikowanych czêci
lub wyposa¿enia, albo wprowadzenie usprawnieñ strukturalnych w ramach
istniej¹cej infrastruktury, przy za³o¿eniu, ¿e w czasie jej budowy uznano
je za niekonieczne lub w ogóle nie by³y wtedy dostêpne. Celem modernizacji w kontekcie zmiany klimatu jest zwykle zapewnienie, aby istniej¹ca
infrastruktura spe³nia³a nowe wymogi projektowe, które mog¹ okazaæ siê
niezbêdne w zmieniaj¹cych siê warunkach klimatycznych.

Mody zmiennoci klimatu

Ilociowa miara cechy obiektu lub dzia³alnoci, która w innym przypadku
jest trudna do kwantyfikacji.

Naturalna zmiennoæ systemu klimatycznego, w szczególnoci w skali pór
roku i d³u¿szych, wystêpuj¹ca przewa¿nie w postaci dominuj¹cych wzorców przestrzennych i w okrelonych skalach czasu, jest okrelona przez
dynamiczn¹ charakterystykê cyrkulacji atmosferycznej i przez oddzia³ywanie z powierzchniami l¹dów i oceanów. Wzorce te s¹ czêsto okrelane
mianem re¿imów, mod lub telekoneksji. Przyk³adami s¹: Oscylacja Pó³nocnoatlantycka (NAO), Oscylacja Pacyficzno-Pó³nocnoamerykañska (PNA),
El 1LxR
Niòo Oscylacja Po³udniowa (ENSO), Pó³nocna Moda Piercieniowa
(NAM; poprzednio nazywana Oscylacj¹ Arktyczn¹, AO) oraz Po³udniowa
Moda Piercieniowa (SAM; poprzednia nazywana Oscylacj¹ Antarktyczn¹,
AAO). Wiele dominuj¹cych mod zmiennoci klimatu jest opisanych w rozdziale 3.6 Raportu Grupy roboczej I.

Milenijne Cele Rozwoju (MDGs)

Monsun

Metan (CH4)

Metan jest jednym z szeciu gazów cieplarnianych, którego emisji, zgodnie
z Protoko³em z Kioto, nale¿y przeciwdzia³aæ i który jest g³ównym sk³adnikiem gazu ziemnego, oraz jest powi¹zany z paliwami halowêglowodorowymi,
hodowl¹ zwierz¹t i upraw¹ rolin. Metan wystêpuje tak¿e w z³o¿ach wêgla.

Metryczny

Zestaw ograniczonych czasowo, wymiernych celów, s³u¿¹cych zwalczaniu ubóstwa, g³odu, chorób, analfabetyzmu, dyskryminacji kobiet i degradacji rodowiska naturalnego, przyjêty na Milenijnym Szczycie Organizacji
Narodów Zjednoczonych w 2000 roku.

Monsun jest zwrotnikowym i podzwrotnikowym wiatrem zmiennym sezonowo, zwi¹zanym z opadami, spowodowanymi zró¿nicowanym ogrzewaniem miêdzy kontynentem a przylegaj¹cym oceanem. Deszcze monsunowe
wystêpuj¹ g³ównie nad l¹dem w porze letniej.
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Mo¿liwoci

Oddzia³ywania rynkowe

Mo¿liwoci ³agodzenia

Odp³yw

Warunki do zmniejszenia dystansu miêdzy potencja³em rynkowym dowolnej technologii lub praktyki a potencja³em gospodarczym lub technicznym.
Jest to zdolnoæ kraju do zmniejszania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych lub do wzmacniania naturalnych poch³aniaczy. Zdolnoæ ta
odnosi siê do umiejêtnoci, kompetencji, kondycji i bieg³oci uzyskanej przez
dany kraj; zale¿y od technologii, instytucji, zamo¿noci, równoci, infrastruktury i informacji. Mo¿liwoci ³agodzenia s¹ wpisane w cie¿kê zrównowa¿onego rozwoju kraju.

N
Nag³a zmiana klimatu

Nieliniowoæ systemu klimatycznego mo¿e prowadziæ do nag³ej zmiany klimatu, zwanej niekiedy gwa³town¹ zmian¹ klimatu, nag³ymi zdarzeniami,
czy wrêcz niespodziankami. Termin nag³y czêsto odnosi siê do przedzia³ów czasowych mniejszych ni¿ typowe, wynikaj¹ce z wymuszonej reakcji.
Jednak nie wszystkie nag³e zmiany klimatu musz¹ byæ wymuszone zewnêtrznie. Niektóre mo¿liwe nag³e zdarzenia, które zosta³y zaproponowane, obejmuj¹ istotn¹ zmianê cyrkulacji termohalinowej, szybk¹ deglacjacjê i intensywne topnienie wiecznej zmarzliny lub wzrost respiracji gleby, co prowadzi do szybkich zmian w obiegu wêgla w przyrodzie. Inne zdarzenia mog¹
mieæ charakter zupe³nie nieoczekiwany na skutek silnych i szybko zmieniaj¹cych siê nacisków nieliniowego systemu.

Nauka przez praktykê

Wraz z nabywaniem przez badaczy i firmy wiedzy o nowych technologiach i zdobywaniem dowiadczenia wraz z rosn¹c¹ produkcj¹, odkrywane
s¹ metody usprawnienia procesów technologicznych i zmniejszenia ich kosztów. Nauka przez dzia³anie jest rodzajem technologicznej zmiany opartej na
dowiadczeniu.

Niepewnoæ

Wyra¿enie okrelaj¹ce stopieñ braku wiedzy na temat danej wielkoci
(np. przysz³ego stanu systemu klimatycznego). Niepewnoæ mo¿e wynikaæ z braku informacji lub braku zgody na temat tego co jest znane, czy
nawet mo¿liwe do poznania. Mo¿e mieæ wiele rodzajów róde³, od b³êdów
kwantyfikowalnych w danych do wieloznacznie okrelonych koncepcji lub
terminologii, lub niepewnych projekcji ludzkich zachowañ. W zwi¹zku z tym
niepewnoæ mo¿e byæ przedstawiana ilociowo, przyk³adowo, w postaci
zakresu wartoci obliczonych na podstawie ró¿norodnych modeli, lub mo¿e
byæ przedstawiana jakociowo, na przyk³ad odzwierciedlaj¹c opiniê (os¹d,
ocenê) zespo³u ekspertów (Moss i Schneider, 2000; Manning i in., 2004).
Patrz: Prawdopodobieñstwo; Zaufanie.

Nosiciel

Skutki wp³ywu bezporedniego na Produkt Krajowy Brutto, które mo¿na przedstawiæ w wartociach pieniê¿nych, np. zmiany wartoci nak³adów
w rolnictwie i/lub cen produktów rolnych. Zobacz tak¿e: Skutki pozarynkowe.
Czêæ opadów, która nie ulega wyparowaniu i nie podlega transpiracji, lecz
sp³ywa po powierzchni ziemi powracaj¹c do cieków i zbiorników wodnych. Zobacz: Cykl hydrologiczny.

Odpornoæ

Zdolnoæ systemu spo³ecznego lub ekologicznego do tolerowania zak³óceñ
przy zachowaniu tej samej podstawowej struktury i sposobów funkcjonowania, potencja³u do samoorganizacji i zdolnoci adaptacyjnej do warunków stresowych i zmian.

Odzysk metanu

Emisje metanu, np. ze studni wiertniczych ropy naftowej i gazu ziemnego,
pok³adów wêgla kopalnego, bagien torfowych, rur przesy³owych gazu ziemnego, sk³adowisk odpadów lub biogazowni, mog¹ byæ przechwytywane
i wykorzystywane jako paliwo lub w innych celach gospodarczych, np. jako
surowiec chemiczny.

Organizacja pozarz¹dowa (NGO)

Grupa lub stowarzyszenie typu non-profit niewchodz¹ce w sk³ad zinstytucjonalizowanych struktur politycznych utworzone do realizacji okrelonych celów spo³ecznych i/lub zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska, s³u¿¹ce
niekiedy konkretnym grupom wyborców.

Osobliwoæ

Cecha odró¿niaj¹ca dane zjawisko lub zagadnienie od innych; co pojedynczego, wyró¿niaj¹cego siê, dziwnego, niepopularnego lub niezwyk³ego
i rzadko spotykanego.

Ostatni interglacja³ (LIG)

Zobacz: Okresy miêdzylodowcowe, interglacja³y.

Ozon (O3)

Ozon, trójatomowa cz¹steczka tlenu, bêd¹ca gazowym sk³adnikiem atmosfery. W troposferze ozon jest wytwarzany zarówno naturalnie, jak i wskutek reakcji fotochemicznych z udzia³em gazów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
cz³owieka (smog). Ozon troposferyczny zachowuje siê jak gaz cieplarniany. W stratosferze za jest wytwarzany wskutek wzajemnego oddzia³ywania s³onecznego promieniowania ultrafioletowego i tlenu cz¹steczkowego
(O2). Ozon stratosferyczny odgrywa g³ówn¹ rolê w bilansie radiacyjnym
stratosfery. Jego koncentracja jest najwiêksza w warstwie ozonowej.

P
Pakiet

O

Wewnêtrznie spójny zestaw ró¿norodnych dzia³añ (rodków) i/lub technologii, które mog¹ byæ wykorzystane przez polityków do osi¹gniêcia, za³o¿onego w wyniku realizacji okrelonej polityki, celu. Przez poszerzenie zakresu dzia³añ i technologii mo¿na bardziej zró¿nicowaæ ich skutki i ograniczyæ
niepewnoci.

Obieg wêgla w przyrodzie

Paleoklimat

Dowolny organizm, który przenosi patogeny od jednego ¿ywiciela do drugiego.

Termin stosowany do opisu kr¹¿enia wêgla (w ró¿nych formach, np. jako
dwutlenek wêgla) w atmosferze, oceanach, biosferze l¹dowej i litosferze.

Ocena oddzia³ywania (zmiany klimatu)

Praktyka identyfikowania i oceny, w kategoriach materialnych i/lub niematerialnych, efektów zmiany klimatu na systemy ludzkie oraz naturalne.

Ocena zintegrowana

Metoda analizy, która ³¹czy wyniki i modele z nauk fizycznych, biologicznych, ekonomicznych i spo³ecznych ze wspó³zale¿nociami miêdzy tymi
elementami i tworzy z nich spójne ramy do oceny stanu i konsekwencji
zmian w rodowisku oraz zwi¹zanej z tym reakcji politycznej. Modele
wykorzystywane w tego typu analizach nazwano Modelami oceny zintegrowanej lub modelami oceny kompleksowej.
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Klimat w czasach poprzedzaj¹cych rozwój instrumentów pomiarowych,
obejmuj¹cych okresy historyczne i geologiczne, dla których dostêpne s¹
jedynie porednie informacje lub dane klimatyczne tzw. proxy.

Paliwa kopalne

Paliwa oparte na pierwiastku wêgla, pozyskiwane z kopalnych z³ó¿ wêglowodoru, takie jak wêgiel, torf, ropa naftowa i gaz ziemny.

Parytet si³y nabywczej (PPP)

Si³a nabywcza narodowej waluty jest wyra¿ana za pomoc¹ koszyka dóbr
i us³ug, który mo¿e byæ kupiony za dan¹ jej kwotê w danym kraju. Miêdzynarodowe porównania dotycz¹ce, np. Produktów Krajowych Brutto (PKB)
pañstw powinny opieraæ siê raczej na realnej sile nabywczej walut, a nie na
aktualnych kursach ich wymiany. Szacunki oparte o parytet si³y nabywczej
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na ogó³ obni¿aj¹ PKB per capita w krajach rozwiniêtych, podwy¿szaj¹ go
za w krajach rozwijaj¹cych siê.
Percentyl jest wartoci¹ w skali od zera do stu, wskazuj¹c¹ odsetek wartoci zbioru danych równych lub mniejszych od zadanej wartoci. Percentyl
jest czêsto wykorzystywany do szacunku ekstremalnych wartoci rozk³adu. Na przyk³ad 90-ty (10-ty) percentyl mo¿e byæ zastosowany w odniesieniu do progu dla górnych (dolnych) ekstremów.

zny dla rodowiska. Miêdzynarodowy podatek wêglowo/emisyjno/energetyczny jest nak³adany, na podstawie miêdzynarodowego porozumienia, na
poszczególne ród³a energii zainteresowanych krajów. Podatek zharmonizowany zobowi¹zuje kraje zwi¹zane porozumieniem do na³o¿enia podatku o tej samej wysokoci na takie same ród³a. Kredyt podatkowy stanowi zmniejszenie podatku w celu pobudzenia inwestycji w dany produkt
(np. w technologie ograniczania emisji gazów cieplarnianych). Op³ata wêglowa jest tym samym, co podatek wêglowy.

Perfluorowêglowodory (PFCs)

Podatnoæ

Percentyl

Znajduj¹ siê wród szeciu gazów cieplarnianych objêtych Protoko³em
z Kioto. Wystêpuj¹ jako produkty uboczne procesów wytapiania aluminium
i wzbogacania uranu. Zastêpuj¹ chlorofluorowêglowodory w procesie produkcji pó³przewodników.

Pewnoæ

Poziom zaufania do poprawnoci rezultatu jest wyra¿ony w tym raporcie
w oparciu o standardow¹ terminologiê, zdefiniowan¹ w sposób nastêpuj¹cy:
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Zobacz
tak¿e: Prawdopodobieñstwo; Niepewnoæ.
pH

Wskanik pH stanowi bezwymiarow¹ miarê zakwaszenia wody (lub dowolnego roztworu). Czysta woda ma wartoæ pH równ¹ 7. Roztwory kwasowe maj¹ wartoci pH mniejsze od 7, zasadowe za wiêksze od 7. Wartoæ pH jest mierzona w skali logarytmicznej. Dlatego te¿ spadek wartoci
pH o 1 jednostkê jest równoznaczny z 10-krotnym wzrostem zakwaszenia.

Podatnoæ to stopieñ do jakiego system jest wra¿liwy na zmiany klimatu
oraz stopieñ zdolnoci do poradzenia sobie z ich negatywnymi skutkami,
w tym ze skutkami zmiennoci klimatu oraz stanami ekstremalnymi. Podatnoæ jest funkcj¹ rodzaju, nasilenia i szybkoci zmian klimatu oraz zró¿nicowanych warunków, na które nara¿ony jest system, zale¿y od jego wra¿liwoci oraz jego zdolnoci adaptacyjnej.

Podtlenek azotu (N2O)

Jeden z szeciu gazów cieplarnianych objêtych Protoko³em z Kioto. G³ównym ród³em antropogenicznym podtlenku azotu jest rolnictwo (gospodarowanie gleb¹ i nawo¿enie obornikiem). Istotny udzia³ w powstawaniu N2O
maj¹ równie¿: oczyszczanie cieków, spalanie paliw kopalnych i przemys³owe procesy chemiczne. Podtlenek azotu powstaje te¿ w sposób naturalny
w wielu procesach zachodz¹cych w glebie i wodzie, szczególnie wskutek
dzia³alnoci mikroorganizmów w wilgotnych lasach tropikalnych.

Pokrywa nie¿na

Sezonowa akumulacja wolno topniej¹cego niegu.

Polityki

Mikroorganizmy ¿yj¹ce w powierzchniowych warstwach systemów wodnych. Rozró¿nia siê fitoplankton, którego pozyskiwanie energii opiera siê
na fotosyntezie oraz zooplankton, który ¿ywi siê fitoplanktonem.

W rozumieniu Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu (UNFCCC) kierunki polityki s¹ wytyczane i/lub przyjmowane przez rz¹d  czêsto w powi¹zaniu ze sfer¹ biznesu i przedstawicielami
ró¿nych ga³êzi przemys³u w obrêbie kraju, wzglêdnie z innymi krajami, aby
przyspieszyæ dzia³ania ³agodz¹ce i adaptacyjne. Przyk³adem polityk s¹:
podatki nak³adane na wêgiel lub inne ród³a energii, standardy efektywnoci zu¿ycia paliw w pojazdach samochodowych itp. Wspólne i skoordynowane lub zharmonizowane polityki odnosz¹ siê do polityk przyjmowanych wspólnie przez strony. Zobacz tak¿e: Dzia³ania, rodki.

Poch³aniacz

Po³udnikowa cyrkulacja wymienna (MOC)

Plankton

Dowolny proces, dzia³anie lub mechanizm usuwaj¹cy z atmosfery gazy
cieplarniane, aerozole lub prekursory gazów cieplarnianych, wzglêdnie
aerozoli.

Poch³anianie wêgla
Zobacz: Wychwyt.

Poch³anianie, rozproszenie i emisja promieniowania

Promieniowanie elektromagnetyczne mo¿e w ró¿norodny sposób wchodziæ w reakcje z materi¹, bêd¹c¹ w postaci atomów i cz¹steczek gazu (np.
gazów w atmosferze) lub w formie cz¹steczkowej, sta³ej lub ciek³ej materii
(np. aerozole). Sama materia emituje promieniowanie zgodne z jej sk³adem
i temperatur¹. Promieniowanie mo¿e byæ poch³aniane przez materiê po czym
poch³oniêta energia mo¿e byæ przekazana dalej lub wyemitowana ponownie. Promieniowanie mo¿e w koñcu zmieniæ swój pierwotny kierunek (zostaæ rozproszone) wskutek interakcji z materi¹.

Podatek

Podatek wêglowy jest nak³adany na zawartoæ pierwiastka wêgla w paliwach kopalnych. Poniewa¿ praktycznie niemal ca³y wêgiel z paliw kopalnych jest ostatecznie emitowany w postaci dwutlenku wêgla, podatek wêglowy jest ekwiwalentem op³aty od emisji nak³adanej na ka¿d¹ jednostkê
emisji ekwiwalentu CO2. Podatek energetyczny jest nak³adany na zawartoæ energii w paliwach w celu zmniejszenia na ni¹ popytu i przez to obni¿enia poziomu emisji dwutlenku wêgla, powsta³ej wskutek spalania paliw
kopalnych. Ustalenie podatku ekologicznego ma na celu wywarcie wp³ywu na zachowania ludzi (zw³aszcza decyzje gospodarcze) w sposób przyja-

Uredniana strefowo na okrelonych obszarach po³udnikowa (pó³noc-po³udnie) wielkoskalowa cyrkulacja w oceanach. W Oceanie Atlantyckim
cyrkulacja ta przesuwa wzglêdnie ciep³e, przypowierzchniowe wody
w kierunku pó³nocnym a wzglêdnie zimne, g³êbinowe w kierunku po³udniowym. Pr¹d Zatokowy (Golfsztrom) jest czêci¹ po³udnikowej cyrkulacji
wymiennej w Atlantyku.

Ponowne zalesianie

Sadzenie lasów na terenach, wczeniej poroniêtych lasem, które zosta³y
nastêpnie przystosowane do wykorzystania w inny sposób. Wiêcej na temat terminu las i zwi¹zanych z nim pojêæ pokrewnych, takich jak zalesianie, ponowne zalesianie i wylesianie w raporcie IPCC w sprawie u¿ytkowania gruntów, zmiany u¿ytkowania gruntów i lenictwa (IPCC Report on
Land Use, Land-Use Change and Forestry, 2000). Zobacz tak¿e raport
dotycz¹cy definicji i wariantów metodycznych inwentaryzacji emisji bezporednio spowodowanej dzia³alnoci¹ ludzk¹ prowadz¹c¹ do degradacji lasów i niszczenia innych formacji rolinnych (Report on Definitions and
Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types 
IPCC, 2003).

Porozumienie dobrowolne

Porozumienie miêdzy rz¹dowym organem w³adzy a jedn¹ ze stron lub
wieloma prywatnymi stronami zawarte dla osi¹gniêcia celów rodowiskowych lub dla poprawy stanu rodowiska ponad to co wynika z wype³nienia zobowi¹zañ prawnie uregulowanych. Nie wszystkie porozumienia
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dobrowolne s¹ naprawdê dobrowolne; niektóre przewiduj¹ nagrody
i/lub kary zwi¹zane z zawieraniem tych porozumieñ lub z osi¹gniêciem
zobowi¹zañ.

Potencja³ gospodarczy redukcji emisji
Zobacz: Potencja³ ³agodz¹cy.

Potencja³ ³agodz¹cy

W kontekcie ³agodzenia zmian klimatu  potencja³ ³agodz¹cy jest to
wielkoæ redukcji emisji mo¿liwa do osi¹gniêcia. Potencja³ rynkowy
jest to potencja³ minimalizacji/³agodzenia bazuj¹cy na kosztach indywidualnych i indywidualnych stopach dyskontowych, których zaistnienie
mo¿e byæ spodziewane w prognozowanych warunkach rynkowych, w³¹czaj¹c w to dzia³ania obecnie podejmowane i bior¹c pod uwagê fakt,
istnienia barier ograniczaj¹cych aktualn¹ zdolnoæ do minimalizacji skutków. Koszty indywidualne i stopy dyskontowe odzwierciedlaj¹ perspektywê indywidualnych konsumentów oraz instytucji. Potencja³ ekonomiczny
jest potencja³em redukcyjnym, który bierze pod uwagê koszty i zyski spo³eczne oraz spo³eczny poziom stóp dyskontowych, zak³adaj¹c wzrost efektywnoci rynkowej poprzez kierunki i sposoby dzia³ania, jak równie¿ usuniêcie barier. Koszty spo³eczne oraz stopy dyskontowe odzwierciedlaj¹
perspektywy spo³eczeñstwa. Spo³eczne stopy dyskontowe s¹ ni¿sze ni¿
te wykorzystywane przez indywidualnych inwestorów. Badania potencja³u rynkowego mog¹ byæ wykorzystane, aby informowaæ decydentów
o potencjale redukcyjnym, zwi¹zanym z aktualnymi kierunkami dzia³añ i barierami, natomiast badania potencja³u ekonomicznego pokazuj¹ co mog³oby zostaæ osi¹gniête, przy wprowadzeniu w ¿ycie nowych i w³aciwych oraz dodatkowych dzia³añ, maj¹cych na celu usuniêcie przeszkód
oraz w³¹czenia kosztów i zysków spo³ecznych. Tak wiêc potencja³ ekonomiczny jest zasadniczo wiêkszy od rynkowego. Potencja³ techniczny jest
wielkoci¹, przy której mo¿liwe by³oby zredukowanie emisji gazów cieplarnianych lub zwiêkszenie efektywnoci energetycznej poprzez
wprowadzenie technologii lub praktyk, które wczeniej zaprezentowano.
Nie czyni siê ¿adnych bezporednich odniesieñ do kosztów, jakkolwiek
zastosowanie ograniczeñ praktycznych mo¿e braæ pod uwagê wzglêdy
ekonomiczne.

Potencja³ rynkowy

Zobacz: Potencja³ ³agodz¹cy.

Poziom naukowego zrozumienia (PNZ)

Jest to wskanik oparty na piêciostopniowej skali (wysoki, redni, rednioniski, niski i bardzo niski) stworzony do scharakteryzowania stopnia naukowego rozumienia czynników wymuszenia radiacyjnego, maj¹cych wp³yw
na zmianê klimatu. W odniesieniu do ka¿dego czynnika wskanik przedstawia subiektywn¹ ocenê dowodów na wp³yw fizycznych/chemicznych
mechanizmów na wymuszanie oraz uzgodnione stanowisko w sprawie szacunków ilociowych i jego niepewnoæ.

Poziom odniesienia

Odniesienie do wymiernych wielkoci, z którymi mo¿na porównaæ alternatywne wyniki, np. scenariusz nieinterwencyjny mo¿e byæ wykorzystany
jako odniesienie przy analizie scenariuszy interwencyjnych.

Pozwolenie zbywalne

Pozwolenie zbywalne jest instrumentem polityki gospodarczej, w ramach
której prawo do uwolnienia zanieczyszczeñ  w tym przypadku emisji okrelonej iloci gazów cieplarnianych  mo¿e byæ wymienione na wolnym lub
kontrolowanym rynku pozwoleñ. Pozwolenie na emisjê nie stanowi uprawnienia podlegaj¹cego przekazywaniu lub obrotowi handlowemu, które przypisane jest przez rz¹d podmiotowi gospodarczemu (firmie lub innej jednostce emituj¹cej) do emisji okrelonej iloci substancji.

Prawdopodobieñstwo

Ocena prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zdarzenia lub uzyskania wyniku
wszêdzie tam, gdzie mo¿na je oszacowaæ za pomoc¹ teorii prawdopodobieñstwa, opisana w raportach IPCC przy u¿yciu nastêpuj¹cej, standardowej terminologii:
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Zobacz
tak¿e: Pewnoæ; Niepewnoæ.


Produkcja ciep³a i energii elektrycznej w skojarzeniu
(CHP)

Wykorzystanie ciep³a odpadowego z elektrociep³owni. Ciep³o mo¿e, np.
pochodziæ z turbin parowych lub z gor¹cych gazów odlotowych pozyskiwanych z turbin gazowych i wykorzystywane byæ w celach przemys³owych
i grzewczych w budownictwie. CHP jest znana równie¿ jako wspó³wytwarzanie.

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest pieniê¿n¹ wartoci¹ wszystkich towarów i us³ug wytworzonych w obrêbie danego kraju.

Prognoza

Zobacz: Przewidywanie klimatu; Projekcja klimatu; Projekcja.

Projekcja

Mo¿liwa zmiana wybranej wielkoci lub zbioru wielkoci w przysz³oci, czêsto
przeprowadzana za pomoc¹ okrelonego modelu. Projekcje odró¿nia siê od
przewidywañ, aby podkreliæ fakt, ¿e projekcje obejmuj¹ za³o¿enia dotycz¹ce, np. przysz³ego rozwoju spo³eczno-ekonomicznego lub technologicznego, które mog¹, lecz nie musz¹, zostaæ zrealizowane i st¹d s¹ obarczone
istotn¹ niepewnoci¹. Zobacz tak¿e: Projekcja klimatu; Przewidywanie
klimatu.

Projekcja klimatu

Projekcja reakcji systemu klimatycznego na emisje lub scenariusze koncentracji gazów cieplarnianych i aerozoli, lub scenariusze wymuszenia
radiacyjnego, czêsto bazuj¹ca na symulacjach modeli klimatycznych. Projekcje klimatu odró¿nia siê od przewidywañ klimatu, aby podkreliæ, ¿e
projekcje klimatyczne zale¿¹ od wykorzystywanych scenariuszy emisji/koncentracji/wymuszeñ radiacyjnych, które opieraj¹ siê na za³o¿eniach dotycz¹cych np. przysz³ego rozwoju spo³eczno-ekonomicznego i technologicznego, które mog¹, lecz nie musz¹ dojæ do skutku. Projekcje te obarczone
s¹ przez to znaczn¹ niepewnoci¹.

Promieniowanie cieplne podczerwone

Promieniowanie emitowane przez powierzchniê Ziemi, atmosferê oraz chmury. Znane jest równie¿ jako promieniowanie l¹dowe lub promieniowanie
d³ugofalowe; powinno byæ odró¿niane od promieniowania zbli¿onego do
promieniowania podczerwonego, które jest czêci¹ widma s³onecznego.
Promieniowanie podczerwone, generalnie, ma wyró¿niaj¹cy je zakres
d³ugoci fal (widmo), które s¹ d³u¿sze ni¿ d³ugoæ fal koloru czerwonego
w widzialnej czêci widma. Widmo promieniowania cieplnego podczerwonego jest praktycznie odró¿niane od promieniowania krótkofalowego lub
promieniowania s³onecznego ze wzglêdu na ró¿nice w temperaturach
miêdzy S³oñcem a ziemskim systemem atmosferycznym.

Protokó³ z Kioto

Protokó³ z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zosta³ przyjêty w 1997 roku w Kioto
w Japonii podczas Trzeciej Sesji Konferencji Stron Konwencji (COP). Zawiera on, podobnie jak UNFCCC, prawnie wi¹¿¹ce zobowi¹zania. Kraje
wymienione w za³¹czniku B protoko³u (wiêkszoæ pañstw Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju oraz kraje z gospodark¹ w okresie
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przejciowym) zobowi¹za³y siê do zmniejszenia swoich antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku wêgla, metanu, podtlenku azotu, fluorowêglowodorów, perfluorowêglowodorów oraz szeciofluorku siarki) przynajmniej o 5% w stosunku do poziomu z 1990 roku
w okresie rozliczeniowym od 2008 do 2012 roku. Protokó³ z Kioto wszed³
w ¿ycie z dniem 16 lutego 2005 roku.

Promieniowanie s³oneczne

Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez S³oñce. Okrelane
niekiedy równie¿ mianem promieniowania krótkofalowego. Promieniowanie s³oneczne posiada charakterystyczny zakres d³ugoci fal (widmo) okrelanych przez temperaturê S³oñca, osi¹gaj¹c¹ wy¿sze wartoci dla widzialnych d³ugoci fal. Zobacz tak¿e: Promieniowanie cieplne podczerwone,
Ca³kowite promieniowanie s³oneczne.

Przed epok¹ przemys³ow¹

Zobacz: Rewolucja przemys³owa.

Przep³yw

Objêtoæ wody przep³ywaj¹cej w korycie rzecznym wyra¿ana np. w m3/s.
Synonim przep³yw rzeczny.

Przesuniêcie klimatu

Nag³e przesuniêcie lub skok rednich wartoci sygnalizuj¹cych zmianê
w re¿imie klimatu (zobacz: Mody zmiennoci klimatu). Najczêciej u¿ywane w odniesieniu do przesuniêcia klimatu z prze³omu lat 1976 i 1977, które

zdaje siê odpowiadaæ zmianom El 1LxR
Niòo-Oscylacji
Po³udniowej.

Przewidywanie klimatu

Przewidywanie klimatu lub prognozowanie klimatu jest wynikiem próby
oszacowania rzeczywistej ewolucji klimatu w przysz³oci, np. sezonowo,
rocznie lub w d³u¿szym przedziale czasowym. Poniewa¿ przysz³e zmiany
systemu klimatycznego mog¹ byæ wysoce wra¿liwe na warunki pocz¹tkowe, takie przewidywania maj¹ zazwyczaj charakter probalistyczny. Zobacz
tak¿e: Projekcja klimatu, Scenariusz klimatyczny.

Przypisanie

Zobacz: Wykrycie i przypisanie.

R
Rafy koralowe

Struktury wapienne, przypominaj¹ce ska³y, budowane przez koralowce
wzd³u¿ wybrze¿y oceanicznych (przybrze¿ne rafy koralowe) lub na szczycie p³ytkich, podwodnych nasypów, lub szelfów (rafy barierowe, atole),
najczêciej spotykane w morzach tropikalnych i zwrotnikowych.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

Konwencja ta zosta³a przyjêta 9 maja 1992 roku w Nowym Jorku i podpisana podczas Szczytu Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro przez ponad
150 pañstw oraz Wspólnotê Europejsk¹. Jej nadrzêdnym celem jest doprowadzenie (...) do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobieg³by niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Konwencja zawiera zobowi¹zania
dla wszystkich jej Stron. Zgodnie z postanowieniami Konwencji PañstwaStrony wymienione w za³¹czniku I (wszystkie pañstwa nale¿¹ce do OECD
w roku 1990 oraz pañstwa o gospodarkach w okresie przejciowym)
maj¹ za zadanie powróciæ do roku 2000 do poziomu emisji gazów cieplarnianych nieobjêtych Protoko³em Montrealskim z roku 1990. Konwencja
wesz³a w ¿ycie w marcu 1994 roku. Patrz: Protokó³ z Kioto.

Rdzeñ lodowy

Masa lodu w kszta³cie walca, wywiercona z lodowca lub l¹dolodu.

Reakcja klimatu

Zobacz: Wra¿liwoæ klimatu.

Region

Region jest obszarem o okrelonych cechach geograficznych i klimatologicznych. Na klimat regionu wp³ywaj¹ regionalne lub lokalne wymuszenia,
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takie jak topografia, sposób u¿ytkowania gruntów, jeziora itp., jak równie¿
oddzia³ywania odleg³e ze strony innych regionów.

Rewolucja przemys³owa

Okres szybkiego rozwoju przemys³owego z daleko id¹cymi konsekwencjami spo³eczno-gospodarczymi, rozpoczêty w Wielkiej Brytanii w drugiej po³owie osiemnastego wieku, wkrótce potem obejmuj¹cy swym zasiêgiem
Europê i Stany Zjednoczone. Wynalezienie silnika parowego by³o ko³em
zamachowym tego rozwoju. Rewolucja przemys³owa wyznacza pocz¹tek
silnego wzrostu wykorzystania paliw kopalnych i wzrostu emisji zanieczyszczeñ, w szczególnoci dwutlenku wêgla. W niniejszym raporcie pojêcia era przedprzemys³owa i era przemys³owa odnosz¹ siê (poniek¹d arbitralnie) do, odpowiednio, okresu przed i po 1750 roku.

Rozszerzalnoæ cieplna

W powi¹zaniu z podnoszeniem poziomu morza, termin ten odnosi siê do
wzrostu objêtoci wody (oraz zmniejszenia gêstoci wody), wynikaj¹cego
z jej ogrzewania. Ogrzewanie oceanu prowadzi do zwiêkszenia objêtoci
wody a tym samym do podniesienia poziomu wody. Patrz: Zmiana poziomu morza/podniesienie poziomu morza.

Ró¿norodnoæ biologiczna

Ca³kowita ró¿norodnoæ wszystkich organizmów i ekosystemów w ró¿nych wymiarach przestrzennych (od genów do wszystkich biomów).

Rynkowy kurs wymiany walut (MER)

Kurs, po jakim dokonuje siê wymiany walut zagranicznych. Wiêkszoæ
gospodarek ustala taki kurs codziennie i w praktyce ró¿ni siê on nieznacznie w ró¿nych punktach wymiany. W niektórych krajach rozwijaj¹cych siê
oficjalny kurs mo¿e znacznie ró¿niæ siê od kursu czarnorynkowego i MER
jest trudny do oszacowania.

S
Scenariusz

Prawdopodobny, czêsto uproszczony opis przysz³oci, oparty na wewnêtrznie spójnym zestawie za³o¿eñ odnonie si³ sprawczych i kluczowych zwi¹zków. Scenariusze mog¹ wynikaæ z projekcji, czêsto jednak bazuj¹ na dodatkowych informacjach z innych róde³, niekiedy towarzyszy im fabu³a
narracyjna. Zobacz tak¿e: Scenariusze SRES; Scenariusz klimatyczny;
Scenariusze emisji.

Scenariusz emisji

Prawdopodobna prezentacja przysz³ych zmian emisji substancji potencjalnie
radiacyjnie aktywnych (np. gazy cieplarniane, aerozole), oparta na
spójnym zbiorze za³o¿eñ dotycz¹cych si³ napêdowych (takich jak rozwój
demograficzny i spo³eczno-ekonomiczny, postêp technologiczny) i ich
kluczowych zale¿noci. Scenariusze koncentracji, wydzielone ze scenariuszy emisji, s¹ wykorzystywane jako dane wyjciowe do modeli klimatycznych w procesie tworzenia projekcji klimatu. Zaprezentowany
w raporcie IPCC (1992) zbiór scenariuszy emisji wykorzystano jako podstawê projekcji klimatu w raporcie IPCC z roku 1996. Te scenariusze
emisji s¹ okrelane jako scenariusze IS 92. W Raporcie Specjalnym IPCC
dotycz¹cym scenariuszy emisji (IPCC Special Report on Emission Scenarios, Nakièenoviè and Swart, 2000) zosta³y opublikowane nowe scenariusze, tzw. scenariusze SRES. Wyjanienie terminów pokrewnych
mo¿na znaleæ pod has³em Scenariusze SRES.

Scenariusz klimatyczny

Prawdopodobna, nierzadko uproszczona prezentacja przysz³ego klimatu,
oparta na wewnêtrznie spójnym zbiorze zale¿noci w systemie klimatu, która zosta³a skonstruowana na wyrany u¿ytek badañ potencjalnych konsekwencji antropogenicznej zmiany klimatu, czêsto s³u¿¹ca jako dane pocz¹tkowe w modelach oddzia³ywania. Projekcje klimatu czêsto s³u¿¹ za
jako surowy (nieprzetworzony) materia³ do tworzenia scenariuszy klimatycznych, te jednak na ogó³ wymagaj¹ dodatkowych informacji, np. o obecnie obserwowanym klimacie. Scenariusz zmian klimatu stanowi ró¿nicê
miêdzy scenariuszem klimatycznym a obecnym klimatem.
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Scenariusze SRES

Scenariusze emisyjne SRES s¹ scenariuszami opracowanymi przez Nakièenovièa i Swarta (2000) i s¹ wykorzystywane m.in., jako baza dla projekcji zmian klimatycznych w Czwartym Raporcie Oceniaj¹cym IPCC.
Nastêpuj¹ce terminy s¹ istotne z punktu widzenia lepszego zrozumienia struktury oraz wykorzystania zbioru scenariuszy SRES.
Rodzina scenariuszy: scenariusze maj¹ce podobne za³o¿enia demograficzne,
spo³eczne, ekonomiczne oraz technologiczne. Cztery rodziny scenariuszy
obejmuj¹ zestawy: A1, A2, B1 oraz B2.
Scenariusz objaniaj¹cy: ilustruje ka¿d¹ z szeciu grup scenariuszy, które
przedstawiono w Podsumowaniu dla decydentów opracowanym przez Nakièenovièa i in. (2000). Zawieraj¹ one cztery skorygowane wskaniki scenariuszy dla grup A1B, A2, B1, B2 oraz dwa dodatkowe dla grup A1FI
oraz A1T. Wszystkie grupy scenariuszy s¹ równie pewne.
Scenariusz wskanikowy: zosta³ zaproponowany jako przyk³ad okrelonej rodziny scenariuszy, zamieszczony zosta³ na stronie internetowej SRES.
Wybór wskaników bazowa³ na wstêpnych analizach ilociowych, które
w najlepszy sposób przedstawia³y przebieg procesów oraz na cechach
okrelonych modeli. Wskaniki nie s¹ bardziej prawdopodobne ni¿ inne
scenariusze, ale s¹ uwa¿ane przez zespó³ przygotowuj¹cy SRES jako lepiej odpowiadaj¹ce konkretnemu opisowi scenariusza. S¹ one zawarte
w poprawionej formie w publikacji (Nakièenoviè, Swart, 2000). Scenariusze te poddane zosta³y najsurowszym ocenom ca³ego zespo³u i poprzez
proces otwartych recenzji. Zosta³y one równie¿ wybrane, by zilustrowaæ
dwie inne grupy scenariuszy.
Scenariusz/e opisowy/e: narracyjny opis scenariusza (rodziny scenariuszy)
podkrelaj¹cy jego/ich g³ówne cechy, zwi¹zki miêdzy przyczynami zmian
oraz dynamik¹ ich rozwoju.

Scenariusze nowej generacji zastêpuj¹ce scenariusze
SRES

Bazowe i ³agodz¹ce scenariusze emisji opublikowane po ukoñczeniu
Raportu Specjalnego IPCC w sprawie scenariuszy emisji (IPCC Special Report on Emission Scenarios  SRES) (Nakièenoviè, Swart, 2000),
tzn. po 2000 roku.

Skale przestrzenne i czasowe

Klimat mo¿e ulegaæ zmianom w odniesieniu do ró¿nych skal przestrzennych i czasowych. Skale przestrzenne wahaj¹ siê od lokalnych (poni¿ej
100 tys. km2) poprzez regionalne (od 100 tys. do 10 mln km2) do kontynentalnych (od 10 mln do 100 mln km2). Skale czasowe wahaj¹ siê od sezonowych do geologicznych (a¿ po setki milionów lat).

Skutki pozarynkowe

Skutki wp³ywu na ekosystemy lub dobrobyt spo³eczny niedaj¹ce siê ³atwo
przedstawiæ za pomoc¹ wielkoci pieniê¿nych, np. zwiêkszone ryzyko przedwczesnej mierci lub zwiêkszenie liczby ludzi zagro¿onych g³odem. Zobacz tak¿e: Oddzia³ywania rynkowe.

Skutki wp³ywu zmiany klimatu

Wp³yw zmiany klimatu na systemy ludzkie i naturalne. W zale¿noci od
tego czy uwzglêdnia siê proces adaptacji, rozró¿nia siê potencjalne i inne
skutki wp³ywu zmiany klimatu:
 skutki potencjalne: dotycz¹ przewidywanej zmiany klimatu, nie obejmuj¹ adaptacji.
 skutki inne: uwzglêdniaj¹ce równie¿ adaptacjê.
Zobacz tak¿e: Skutki zagregowane, Oddzia³ywania rynkowe i Skutki
pozarynkowe.

Skutki zagregowane

Wszelkie skutki wp³ywu zmian klimatu zebrane z sektorów i/lub regionów.
Zagregowanie skutków wymaga wiedzy (lub przyjêcia za³o¿eñ) na temat
ich wzglêdnego znaczenia w ró¿nych sektorach i regionach. Do mierników skutków zagregowanych nale¿y np. ogólna liczba ludnoci dotkniêtej
zmianami lub ca³kowite koszty ekonomiczne.
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Sprzê¿enie klimatu z obiegiem wêgla

Przysz³e zmiany klimatu powsta³e wskutek emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery spowoduj¹ zmiany w globalnym obiegu wêgla w przyrodzie. Te
z kolei wp³yn¹ na czêæ antropogenicznych gazów cieplarnianych, która
pozostanie w atmosferze, a tym samym na stê¿enie tych gazów w atmosferze, co doprowadzi do dalszych zmian klimatu. To sprzê¿enie zwrotne zwane
jest sprzê¿eniem klimatu z obiegiem wêgla. Pierwsze modele sprzê¿enia
klimatu z obiegiem wêgla wskazuj¹, ¿e globalne ocieplenie zwiêkszy udzia³
antropogenicznego CO2, który pozostanie w atmosferze.

Sprzê¿enie zwrotne

Zobacz: Sprzê¿enie zwrotne klimatu.

Sprzê¿enie zwrotne albedo

Sprzê¿enie zwrotne klimatu obejmuj¹ce zmiany w albedo Ziemi odnosi
siê najczêciej do zmian w kriosferze, której albedo jest znacznie wy¿sze
(~0,8) ni¿ rednie ziemskie (~0,3). W ocieplaj¹cym siê klimacie przewiduje
siê, ¿e kriosfera siê zmniejszy, ca³kowite albedo Ziemi tym samym zmaleje
i wiêksza iloæ energii s³onecznej bêdzie absorbowana przez planetê, przyczyniaj¹c siê do jej dalszego ocieplania.

Sprzê¿enie zwrotne chmur

Sprzê¿enie zwrotne klimatu obejmuje zmiany wszystkich w³aciwoci chmur
jako reakcji na inne zmiany atmosferyczne. Pojmowanie sprzê¿eñ zwrotnych chmur i okrelanie ich wielkoci oraz znaku wymaga rozumienia, jak
zmiany klimatu mog¹ wp³ywaæ na rodzaje, frakcje, pu³ap i w³aciwoci
radiacyjne chmur oraz na szacowanie wp³ywu tych zmian na bilans radiacyjny Ziemi. Obecnie sprzê¿enia zwrotne chmur pozostaj¹ najwiêkszym
ród³em niepewnoci przy szacowaniu wra¿liwoci klimatu. Zobacz tak¿e: Wymuszenie radiacyjne.

Sprzê¿enie zwrotne klimatu

Mechanizm interakcji miêdzy procesami zachodz¹cymi w systemie klimatycznym nazywany jest sprzê¿eniem zwrotnym klimatu. Rezultat procesu
pocz¹tkowego poci¹ga za sob¹ zmiany w drugim procesie, ten z kolei wp³ywa na pierwszy. Pozytywne sprzê¿enie zwrotne polega na intensyfikacji
procesu pocz¹tkowego, negatywne za na jego os³abieniu.

Stabilizacja

Utrzymywanie siê na sta³ym poziomie stê¿enia atmosferycznego jednego
lub wiêcej gazów cieplarnianych (np. dwutlenku wêgla) lub ekwiwalentu CO2 gazów cieplarnianych. Analizy stabilizacji lub scenariusze dotycz¹
stabilizacji stê¿enia gazów cieplarnianych w atmosferze.

Standardy, normy

Zbiór regu³ lub zasad dopuszczaj¹cych do dzia³ania lub okrelaj¹cych funkcjonowanie produktu (np. w zakresie oceny klasyfikacji, wymiarów, cech
charakterystycznych, metod testowania i zasad u¿ytkowania). Standardy produktu, technologii lub wykonania okrelaj¹ minimalne wymagania odnonie produktów i technologii. Wprowadzone standardy nak³adaj¹ obowi¹zek redukcji emisji gazów cieplarnianych zwi¹zanych z wytwarzaniem i u¿ytkowaniem produktów i/lub stosowaniem okrelonych
technologii.

Stopa dyskonta

Zobacz: Dyskontowanie.

Stratosfera

Silnie uwarstwiony obszar atmosfery ponad troposfer¹, siêgaj¹cy od 10 km
do 50 km wysokoci (waha siê od 9 km w wysokich szerokociach geograficznych do 16 km w strefie miêdzyzwrotnikowej).

Stres wodny

Pañstwo znajduje siê w stresie wodnym, je¿eli dostêpne zasoby wie¿ej
wody w odniesieniu do poboru tej wody stanowi¹ wa¿n¹ barierê rozwoju.
Przy ocenach globalnych, dorzecza dotkniête stresem wodnym czêsto charakteryzowane s¹ dostêpnoci¹ wody na osobê poni¿ej 1000 m3/rok (w oparciu
o redni d³ugoterminowy odp³yw). Pobór przekraczaj¹cy 20% zaopatrzenia
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w odnawialne ród³a wody jest równie¿ stosowany jako wskanik stresu
wodnego. Uprawy s¹ dotkniête stresem wodnym, je¿eli dostêpna woda
w glebie, a zatem rzeczywista ewapotranspiracja, wynosi mniej ni¿ potencjalne zapotrzebowanie w wyniku ewapotranspiracji.

Strona zainteresowana

Osoba fizyczna lub organizacja maj¹ca uzasadniony interes w podjêtym
dzia³aniu, lub bêd¹ca przedmiotem okrelonego dzia³ania, lub polityki.

Suchy region

Obszar l¹dowy z niskimi opadami, nieprzekraczaj¹cymi 250 mm rocznie.

Susza

W ogólnym znaczeniu susza jest przed³u¿aj¹cym siê brakiem lub wyranym niedoborem opadów, niedoborem objawiaj¹cym siê deficytem
wody dla niektórych dzia³alnoci lub grup, lub okresem szczególnie
suchej pogody pozbawionej opadów, powoduj¹cej powa¿ne zachwianie
równowagi hydrologicznej (Heim, 2002). Susza rolnicza  odnosi siê
do deficytu wilgoci na g³êbokoci oko³o 1 metra gleby (strefa korzeniowa), przyczyniaj¹cego siê do spadku wydajnoci upraw, susza meteorologiczna  to g³ównie d³u¿szy niedobór opadów, susza hydrologiczna za jest zwi¹zana z ni¿szym ni¿ zazwyczaj poziomem przep³ywu cieków wodnych, poziomem jezior i wód podziemnych. Megasusza jest
zjawiskiem rozszerzaj¹cym siê, trwaj¹cym znacznie d³u¿ej ni¿ susza
normalna, najczêciej dekadê lub wiêcej.

System klimatyczny

System klimatyczny jest wysoce z³o¿onym systemem. Sk³ada siê on z 5
g³ównych elementów: atmosfery, hydrosfery, kriosfery, powierzchni l¹dowej i biosfery, oraz z interakcji miêdzy nimi. System klimatyczny
ewoluuje w czasie pod wp³ywem swojej w³asnej, wewnêtrznej dynamiki a tak¿e z powodu wymuszeñ zewnêtrznych, takich jak erupcje wulkaniczne, zmiany aktywnoci s³onecznej lub wymuszenia antropogeniczne, np. zmieniaj¹cy siê sk³ad atmosfery oraz zmiany u¿ytkowania
gruntów.

Stymulowana zmiana technologiczna
Zobacz: Zmiana technologiczna.

Systemy hydrologiczne
Zobacz: Cykl hydrologiczny.

System ludzki

Ka¿dy system, w którym organizacje spo³eczne odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê jest
systemem ludzkim. Czêsto, choæ nie zawsze, pojêcie to jest synonimem
spo³eczeñstwa lub systemu spo³ecznego. Na przyk³ad system rolniczy,
polityczny, technologiczny, gospodarczy; zgodnie ze znaczeniem Czwartego Raportu Oceniaj¹cego, s¹ systemami ludzkimi.

S³ownik

T
Technologia

Praktyczne zastosowanie wiedzy w celu osi¹gniêcia okrelonych zadañ,
które obejmuj¹ zarówno sztuczne wytwory techniki (sprzêt, urz¹dzenia),
jak i (spo³ecznie u¿yteczn¹) informacjê (oprogramowanie, know-how do
produkcji i wykorzystania sztucznych wytworów).

Temperatura gleby

Temperatura gruntu przy powierzchni (zazwyczaj na g³êbokoci 10 cm).

Temperatura odwiertu

Temperatury odwiertu s¹ mierzone na g³êbokociach od kilkudziesiêciu do
setek metrów pod powierzchni¹ Ziemi. G³êbokociowe profile temperatur
odwiertu s¹ powszechnie wykorzystywane do wnioskowania zmian czasowych temperatury powierzchni Ziemi na przestrzeni wieków.

Temperatura przy powierzchni ziemi

Zobacz: Globalna temperatura przy powierzchni ziemi.

Trajektoria emisji

Prognozowany kierunek zmian emisji gazu cieplarnianego, lub grupy gazów cieplarnianych, aerozoli oraz prekursorów gazów cieplarnianych.

Trajektoria g³êbokiego ni¿u

Pierwotnie pojêcie to odnosi³o siê do trajektorii poszczególnych systemów
pogodowych, charakteryzuj¹cych siê wystêpowaniem cyklonów, dzi za
czêsto jest uogólniane i odwo³uje siê do regionów, w których g³ówne trajektorie ekstremalnych zaburzeñ tropikalnych wystêpuj¹ jako sekwencje uk³adów niskiego (cyklonicznego) i wysokiego (antycyklonicznego) cinienia.

Transfer technologii

Wymiana wiedzy, urz¹dzeñ wraz z oprogramowaniem, pieniêdzy oraz towarów miêdzy zainteresowanymi stronami, która prowadzi do rozpowszechniania technologii w celu adaptacji lub ³agodzenia skutków zmian klimatu. Okrelenie to zawiera zarówno dyfuzjê technologii jak i wspó³pracê
technologiczn¹ w kraju i na poziomie miêdzynarodowym.

Tropopauza

Granica miêdzy troposfer¹ a stratosfer¹.

Troposfera

Najni¿ej po³o¿ona czêæ atmosfery od powierzchni Ziemi do oko³o 10 km
wysokoci w rednich szerokociach geograficznych (rednio w granicach
od 9 km w wysokich szerokociach geograficznych do 16 km w strefach
tropikalnych), w której wystêpuj¹ chmury i zjawiska pogodowe. W troposferze temperatura generalnie spada wraz z wysokoci¹.

U

Szeciofluorek siarki (SF6)

Urbanizacja

Jeden z szeciu gazów cieplarnianych objêtych Protoko³em z Kioto. Szeroko stosowany w przemyle ciê¿kim do izolowania urz¹dzeñ pod wysokim
napiêciem oraz do wspomagania produkcji systemów ch³odzenia przewodów elektrycznych i pó³przewodników.

Przekszta³cenie terenu ze stanu naturalnego lub zorganizowanego stanu
naturalnego (takiego jak w przypadku terenów rolniczych) w tereny miejskie (miasta); proces, którego si³¹ napêdow¹ jest migracja ludnoci ze wsi
do miasta, w wyniku której zwiêksza siê procent ludnoci mieszkaj¹cej
w jednostkach osadniczych, zwanych orodkami miejskimi.



U¿ytkowanie gruntów i zmiany u¿ytkowania gruntów

miertelnoæ

Stopieñ wystêpowania zgonów w spo³eczeñstwie; w obliczeniach miertelnoci bierze siê pod uwagê stopieñ miertelnoci charakterystyczny dla
wieku co umo¿liwia kalkulacjê oczekiwanej d³ugoci ¿ycia oraz zakres wystêpowania przedwczesnych zgonów.

redni poziom morza

redni poziom morza jest zazwyczaj definiowany jako redni wzglêdny
poziom morza w okresie, takim jak miesi¹c lub rok, wystarczaj¹co d³ugim,
aby uredniæ zdarzenia krótkotrwa³e, przejciowe takie jak fale lub p³ywy.
Wzglêdny poziom morza jest mierzony przy u¿yciu p³ywomierza z uwzglêdnieniem terenu, na którym siê on znajduje. Zobacz: Zmiana poziomu morza/podniesienie poziomu morza.

U¿ytkowanie gruntów odnosi siê do wszelkich planów, dzia³añ i podjêtych
kroków na danym terenie (zespó³ dzia³añ ludzkich). Pojêcie u¿ytkowania
gruntów jest równie¿ u¿ywane do okrelenia sposobów gospodarowania terenem na potrzeby spo³eczne i ekonomiczne (np. koszenie, pozyskiwanie drewna i ochrona). Zmiany u¿ytkowania gruntów odnosz¹ siê do zmian w wykorzystywaniu i zarz¹dzaniu gruntami przez ludzi, które mog¹ prowadziæ do zmian
pokrycia terenu. Zmiany pokrycia terenu i u¿ytkowania gruntów mog¹ mieæ
wp³yw na albedo powierzchni Ziemi, ewapotranspiracjê, ród³a i poch³aniacze gazów cieplarnianych oraz inne w³aciwoci systemu klimatycznego; mog¹ wiêc mieæ wp³yw na wymuszenie radiacyjne i/lub mog¹ w inny
sposób oddzia³ywaæ na klimat, lokalnie lub globalnie. Zobacz tak¿e: Raport
w sprawie u¿ytkowania gruntów, zmiany w u¿ytkowaniu gruntów i lenictwa
(Report on Land Use, Land-Use Change, and Forestry  IPCC, 2000).
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W
Wdra¿anie

Wdra¿anie okrela zespó³ dzia³añ podejmowanych w celu wype³nienia zobowi¹zañ traktatu, obejmuj¹cy etap prawny i efektywny. Wdra¿anie prawne
odnosi siê do prawodawstwa, regulacji, dekretów s¹dowych, oraz innych
dzia³añ, takich jak wysi³ki na rzecz postêpu w zakresie prac rz¹du w transpozycji postanowieñ miêdzynarodowych do porz¹dku prawnego i polityki
krajowej. Wdra¿anie efektywne wymaga strategii i programów, które stanowi¹ bodziec do zmian zachowañ i decyzji grup docelowych. Grupy te
podejmuj¹ za efektywne dzia³ania ³agodz¹ce i adaptacyjne. Zobacz tak¿e:
Wype³nianie zobowi¹zañ.

Wezbranie sztormowe

Tymczasowe podniesienie poziomu morza w okrelonym miejscu, spowodowane ekstremalnymi warunkami meteorologicznymi (niskie cinienie atmosferyczne i/lub silne wiatry). Wezbranie sztormowe jest definiowane jako
nadwy¿ka w stosunku do poziomu oczekiwanego, wynikaj¹cego jedynie ze
zmiennoci p³ywowej w danym czasie i miejscu.

Wieczna zmarzlina

S³ownik

maj¹cych zwi¹zek z czasem utrzymywania siê w atmosferze cz¹steczki
dwutlenku wêgla. Wskanik ten przedstawia ³¹czny efekt zró¿nicowanych
okresów, w których analizowane gazy utrzymuj¹ siê w atmosferze i ich
relatywn¹ efektywnoæ w zakresie poch³aniania promieniowania cieplnego podczerwonego. Protokó³ z Kioto opiera siê na wskanikach potencjalnego ocieplenia globalnego dla okresu 100-letniego.

Wtargniêcie wód s³onych

Proces wypierania s³odkich wód powierzchniowych lub wód podziemnych
przez nacieraj¹ce wody s³one, o wiêkszej gêstoci. Zjawisko to wystêpuje
zazwyczaj na obszarach przybrze¿nych i estuaryjnych z powodu mniejszego wp³ywu czynników l¹dowych (np., zmniejszonego odp³ywu i zwi¹zanego z tym ponownego zasilania wód podziemnych, lub nadmiernego wycofywania siê wód z warstw wodononych) lub zwiêkszenia wp³ywu czynników morskich (np., wzglêdnego podniesienia poziomu morza).

Wychwyt

Wprowadzanie do zbiornika okrelonej substancji. Wychwyt substancji
zawieraj¹cych wêgiel, w szczególnoci dwutlenek wêgla, jest czêsto nazywany sekwestracj¹ lub poch³anianiem (wêgla).

Grunt (gleba lub ska³a, zawieraj¹ca lód i materia³ organiczny), którego
temperatura utrzymuje siê na poziomie ni¿szym lub równym 0°C nie krócej ni¿ dwa kolejne lata (Van Everdingen, 1998). Zobacz tak¿e: Grunt
zamarzniêty.

Wychwytywanie i sk³adowanie (dwutlenku) wêgla (CCS)

Wodorochlorofluorowêglowodory (HCFCs)

Wyciek emisji wêgla

Zobacz: Halowêglowodory.

Wodowskaz morski

Urz¹dzenie usytuowane w strefie przybrze¿nej (oraz na pe³nym morzu),
które wykonuje ci¹g³e pomiary poziomu morza w odniesieniu do przyleg³ego l¹du. W taki sposób rejestrowany poziom morza w urednionych okresach zapewnia obserwowanie zmian wzglêdnego poziomu morza. Patrz:
Zmiany poziomu morza/podniesienie poziomu morza.

Wra¿liwoæ

Stopieñ wra¿liwoci okrela poziom, przy którym system ulega wp³ywom,
zarówno korzystnym jak i niekorzystnym, wskutek zmiennoci klimatu lub
zmiany klimatu. Efekt mo¿e byæ bezporedni (np. zmiana wielkoci plonów
w stosunku do zmiany redniej temperatury, jej zmiennoci lub zakresu) lub
poredni (np. szkody spowodowane czêstszym wystêpowaniem powodzi na
skutek podniesienia poziomu morza). Niniejsza koncepcja wra¿liwoci nie
mo¿e byæ mylona z wra¿liwoci¹ klimatu, któr¹ zdefiniowano osobno.

Wra¿liwoæ klimatu

W raportach IPCC wra¿liwoæ systemu klimatycznego w stanie równowagi odnosi siê do zrównowa¿onej zmiany redniej rocznej globalnej temperatury przy powierzchni Ziemi bêd¹cej skutkiem podwojenia ekwiwalentnego stê¿enia dwutlenku wêgla. Ze wzglêdu na ograniczenia obliczeniowe wra¿liwoæ systemu klimatycznego w stanie równowagi w modelu
klimatycznym jest zazwyczaj okrelana przez model ogólnej cyrkulacji atmosfery sprzê¿ony z modelem oceanicznym (modelem warstwy mieszania),
poniewa¿ wra¿liwoæ zrównowa¿onego systemu klimatycznego jest w du¿ej
mierze determinowana przez procesy atmosferyczne. Wydajne modele s¹
w stanie osi¹gn¹æ równowagê z dynamicznym oceanem. Przejciowa odpowied klimatu jest to zmiana globalnej temperatury przy powierzchni
Ziemi, w z³o¿onym eksperymencie wzrostu CO2 z wykorzystaniem sprzê¿onego (atmosfera+ocean) modelu globalnego, uredniana dla okresu dwudziestoletniego w momencie podwojenia siê stê¿enia atmosferycznego dwutlenku wêgla. Jest miar¹ si³y i szybkoci odpowiedzi temperatury przy powierzchni
Ziemi na wymuszenie zwi¹zane z obecnoci¹ gazów cieplarnianych.

Wskanik potencjalnego ocieplenia globalnego (GWP)

Wskanik oparty na w³aciwociach radiacyjnych dobrze wymieszanych
gazów cieplarnianych, okrelaj¹cy stopieñ wymuszenia radiacyjnego jednostki masy okrelonego dobrze wymieszanego w obecnej atmosferze gazu
cieplarnianego. Wskanik okrelany jest dla kilku wybranych okresów
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Proces polegaj¹cy na oddzieleniu dwutlenku wêgla od róde³ przemys³owych i energetycznych, przetransportowaniu go do miejsca sk³adowania
(magazynowania) i na d³ugotrwa³ej izolacji od atmosfery.

Czêæ redukcji emisji uzyskana w Krajach wymienionych w za³¹czniku B,
której efekt mo¿e byæ zniwelowany przez zwiêkszenie emisji w krajach
nieobjêtych zobowi¹zaniami do ograniczenia emisji. Mo¿e byæ to nastêpstwem: (1) przeniesienia energoch³onnej produkcji do krajów nieobjêtych
limitami; (2) zwiêkszonym zu¿yciem paliw kopalnych w tych krajach,
w wyniku spadku miêdzynarodowych cen ropy naftowej i gazu ziemnego,
spowodowanego przez zmniejszony popyt na te rodzaje surowców; oraz (3)
zmian w dochodach (przez to i w zapotrzebowaniu na energiê) wskutek
korzystniejszych warunków wymiany handlowej.

Wyginiêcie

Wymarcie wszystkich przedstawicieli danego gatunku biologicznego.

Wylesianie

Przekszta³cenie lasu w teren niezalesiony. Wiêcej na temat terminu las
i zwi¹zanych z nim pojêæ, takich jak zalesianie, ponowne zalesianie i wylesianie w raporcie IPCC w sprawie u¿ytkowania gruntów, zmiany u¿ytkowania gruntów i lenictwa (IPCC Report on Land Use, Land-Use Change
and Forestry, 2000). Zobacz tak¿e raport dotycz¹cy definicji i wariantów
metodycznych inwentaryzacji emisji bezporednio spowodowanej dzia³alnoci¹ ludzk¹ prowadz¹c¹ do degradacji lasów i niszczenia innych formacji rolinnych (Report on Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced Degradation of Forests and
Devegetation of Other Vegetation Types  IPCC, 2003).

Wykrycie i przypisanie

Klimat zmienia siê stale w ró¿nych okresach. Wykrycie zmiany klimatu
s³u¿y zademonstrowaniu, ¿e klimat uleg³ zmianie w sensie statystycznym,
bez dociekania przyczyn takiej zmiany. Przypisanie powodów zmiany klimatu odnosi siê za do wy³onienia najbardziej prawdopodobnych przyczyn
zauwa¿onej zmiany z okreleniem poziomu pewnoci.

Wymuszenie

Zobacz: Wymuszenie zewnêtrzne.

Wymuszenie radiacyjne

Wymuszenie radiacyjne jest to zmiana ró¿nicy iloci promieniowania dochodz¹cego i promieniowania uchodz¹cego (wyra¿one w W·m-2) na poziomie tropopauzy, zwi¹zana z zewnêtrznymi czynnikami zmian klimatu,
takimi jak np. zmiana koncentracji dwutlenku wêgla lub natê¿enia promieniowania S³oñca. Wymuszenie radiacyjne jest obliczane dla ustalonych
i niezaburzonych w³aciwoci troposfery, a je¿eli zosta³y zaburzone, to po
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odzyskaniu równowagi radiacyjno-dynamicznej temperatury w stratosferze.
Wymuszenie radiacyjne nazywane jest chwilowym, je¿eli nie powoduje zmian
temperatury w stratosferze. Do celów tego raportu wymuszenie radiacyjne
jest definiowane w odniesieniu do warunków z roku 1750 i (o ile nie zaznaczono, ¿e jest inaczej) odnosi siê do globalnej wartoci redniorocznej.

Wymuszenie zewnêtrzne

Wymuszenie zewnêtrzne odnosi siê do czynnika wymuszaj¹cego, powoduj¹cego zmiany w systemie klimatycznym, znajduj¹cego siê poza tym systemem. Do wymuszeñ zewnêtrznych nale¿¹: erupcje wulkaniczne, zmiany
w nas³onecznieniu, wp³yw antropogeniczny na sk³ad atmosfery oraz zmiany
u¿ytkowania gruntów.

Wype³nianie zobowi¹zañ

Wype³nianie zobowi¹zañ okrela, czy i w jakim stopniu kraje stosuj¹ siê do
postanowieñ porozumienia. Wype³nianie zobowi¹zañ zale¿y od wdra¿ania
przyjêtych strategii oraz od tego, czy stosowane s¹ odpowiednie do nich
rodki. Wype³nianie zobowi¹zañ jest stopniem, w jakim strony, których
dzia³anie jest przedmiotem porozumienia, samorz¹dy lokalne, przedsiêbiorstwa, organizacje i poszczególne osoby stosuj¹ siê do przyjêtych zobowi¹zañ. Zobacz tak¿e: Wdra¿anie.

Wzajemne korzyci

Korzyci p³yn¹ce ze strategii wdra¿anych z ró¿nych powodów w tym samym czasie, przy za³o¿eniu, ¿e wiêkszoæ strategii sprzyjaj¹cych zapobieganiu emisji gazów cieplarnianych zosta³a opracowana na podstawie innych, równie istotnych przes³anek (zwi¹zanych np. z celami rozwoju, zrównowa¿eniem i sprawiedliwoci¹).

Wzbogacanie atmosfery w dwutlenek wêgla (CO2)

Intensyfikacja wzrostu rolin w wyniku zwiêkszonej koncentracji dwutlenku wêgla (CO2) w atmosferze. W zale¿noci od mechanizmów fotosyntezy, niektóre rodzaje rolin s¹ bardziej wra¿liwe na zmiany koncentracji CO2
w atmosferze.

Z
Zachorowalnoæ

Stopieñ wystêpowania chorób lub innych dolegliwoci zdrowotnych w spo³eczeñstwie, bior¹cy pod uwagê stopieñ zachorowañ charakterystyczny dla
wieku. Wskaniki zachorowalnoci obejmuj¹ przypadki powszechnie wystêpuj¹cych chorób chronicznych, stopieñ hospitalizacji, konsultacje w ramach opieki zdrowotnej podstawowej, dni zwolnienia chorobowego (tzn.
dni nieobecnoci w pracy), zakres czasowy i przestrzenny rozpowszechniania siê symptomów choroby.

Zakwit glonów

Reprodukcyjne, masowe wyst¹pienie glonów w jeziorach, rzekach lub
oceanach.

Zakwaszenie oceanu

Spadek wartoci pH wód oceanicznych spowodowany wychwytem antropogenicznego dwutlenku wêgla.

Zalesianie

Sadzenie nowych lasów na terenach poprzednio niezalesionych (przez co
najmniej 50 lat). Wiêcej na temat terminu las i zwi¹zanych z nim pojêæ,
takich jak zalesianie, ponowne zalesianie i wylesianie patrz w raporcie
IPCC w sprawie u¿ytkowania gruntów, zmiany u¿ytkowania gruntów i lenictwa (IPCC Report on Land Use, Land-Use Change and Forestry, 2000).
Zobacz tak¿e raport dotycz¹cy definicji i wariantów metodycznych inwentaryzacji emisji bezporednio spowodowanej dzia³alnoci¹ ludzk¹ prowadz¹c¹ do degradacji lasów i niszczenia innych formacji rolinnych (Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation
Types  IPCC, 2003).

Zamiana paliw

Generalnie, jest to zast¹pienie paliwa A paliwem B, gdy paliwo B (np. gaz
ziemny) ma mniejsz¹ zawartoæ wêgla ni¿ paliwo A (np. wêgiel kopalny).

S³ownik

Zooplankton

Patrz: Plankton.

Zarz¹dzanie popytem (DSM)

Polityka i programy regulowania popytu na towary i/lub us³ugi. W sektorze
energetycznym DSM ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na elektrycznoæ i ród³a energii. DSM pomaga zredukowaæ emisje gazów cieplarnianych.

Zasolenie

Nagromadzenie soli w glebach i wodach.

Zdolnoæ adaptacyjna

Ogó³ mo¿liwoci, zasobów i instytucji danego kraju lub regionu, do wdro¿enia efektywnych rodków adaptacji.

Zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi (IWRM)

Dominuj¹ca koncepcja gospodarowania zasobami wodnymi, która nie zosta³a jeszcze jednoznacznie zdefiniowana. IWRM opiera siê na czterech
zasadach, sformu³owanych podczas Miêdzynarodowej Konferencji nt. Wody
i rodowiska w Dublinie w 1992 roku: 1) s³odka woda jest skoñczonym
i wra¿liwym na zagro¿enia zasobem, niezbêdnym do ¿ycia, rozwoju i dla
rodowiska; 2) rozwój i zarz¹dzanie zasobami wodnymi powinno byæ efektem wspó³pracy na zasadzie wspó³uczestnictwa, obejmuj¹cej u¿ytkowników, planistów i strategów na wszystkich szczeblach; 3) kobiety odgrywaj¹
wa¿n¹ rolê w zakresie zaopatrzenia, gospodarowania i zabezpieczenia wody;
4) woda posiada wartoæ gospodarcz¹ niezale¿nie od sposobu jej wykorzystania i powinna byæ traktowana jako towar w znaczeniu ekonomicznym.

Zlewnia

Obszar, z którego wody sp³ywaj¹ do jednego wspólnego zbiornika (rzeki,
jeziora, bagna).

Zmiana klimatu

Przez zmianê klimatu rozumie siê zmianê wartoci rednich i/lub zmiennoci jego elementów, utrzymuj¹ce siê przez d³u¿szy okres, najczêciej dziesiêciolecia lub d³u¿ej. Zmiana klimatu mo¿e byæ nastêpstwem zarówno naturalnych procesów wewnêtrznych, jak i wymuszenia zewnêtrznego lub
trwa³ych zmian antropogenicznych w sk³adzie atmosfery, lub w u¿ytkowaniu gruntów. Warto zauwa¿yæ, ¿e Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) w swoim artykule 1
definiuje zmianê klimatu jako: zmianê w klimacie spowodowan¹ porednio
lub bezporednio dzia³alnoci¹ cz³owieka, która zmienia sk³ad atmosfery
ziemskiej i która jest odró¿niana od naturalnej zmiennoci klimatu obserwowanej w porównywalnych okresach. Konwencja rozró¿nia wiêc zmiany
klimatu spowodowane dzia³aniami cz³owieka zmieniaj¹cymi sk³ad atmosfery od zmian klimatu wskutek czynników naturalnych. Zobacz tak¿e: Zmiennoæ klimatu; Wykrycie i przypisanie.

Zmiana poziomu morza/podniesienie poziomu morza

Poziom morza mo¿e ulec zmianie, zarówno globalnie jak i lokalnie, wskutek (i) zmian kszta³tu basenu oceanicznego, (ii) zmian ca³kowitej masy wody,
oraz (iii) zmian gêstoci wody. Poszczególne czynniki prowadz¹ce do podniesienia poziomu mórz spowodowanego globalnym ociepleniem obejmuj¹:
przyrost masy wód spowodowany topnieniem niegów i lodów oraz zmianê
gêstoci wód spowodowan¹ ich ocieplaniem i zmianami zasolenia. O wzglêdnym podniesieniu poziomu morza mówimy lokalnie w przypadku podniesienia poziomu oceanu wzglêdem l¹du, czego przyczyn¹ mo¿e byæ podniesienie oceanu i/lub zapadanie siê l¹du. Zobacz tak¿e: redni poziom morza, Rozszerzalnoæ cieplna.

Zmiana technologiczna

Rozpatrywana g³ównie w kategoriach doskonalenia technologicznego,
tj. pozwalaj¹cego na uzyskanie wiêkszej iloci lub lepszej jakoci towarów
i us³ug przy wykorzystaniu okrelonych rodków (czynników produkcji).
Modele gospodarcze wyró¿niaj¹ autonomiczne (egzogeniczne), endogeniczne
oraz wymuszone (wzbudzone) zmiany technologiczne. Autonomiczne
(egzogeniczne) zmiany technologiczne s¹ narzucone z zewn¹trz modelu,
zazwyczaj w postaci trendów czasowych oddzia³uj¹cych na zapotrzebowa-
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nie na energiê lub wzrost produkcji wiatowej. Endogeniczne zmiany technologiczne s¹ wynikiem dzia³alnoci gospodarczej w obrêbie modelu, tj.
wybór technologii jest zawarty w modelu i ma wp³yw na zapotrzebowanie
na energiê i/lub wzrost gospodarczy. Wymuszone zmiany technologiczne
implikuj¹ endogeniczne zmiany technologiczne lecz dodatkowo powoduj¹
dalsze zmiany wymuszone polityk¹ lub rodkami takimi jak podatki wêglowe wymuszaj¹ce podejmowanie prac badawczo-rozwojowych.

Zmiany strukturalne

Przyk³adowo zmiany dotycz¹ce wzglêdnego udzia³u Produktu Krajowego
Brutto, wytwarzanego w gospodarce przez sektor przemys³owy, rolny i us³ugowy. Uogólniaj¹c, s¹ to zmiany systemowe, w oparciu o które pewne elementy s¹ wymieniane na nowe lub zastêpowane innymi.

Zmiennoæ klimatu

Zmiennoæ klimatu odnosi siê do zmian stanów rednich i innych danych
statystycznych dotycz¹cych klimatu (takich jak odchylenia standardowe
czy wystêpowanie ekstremów itp.) we wszystkich wymiarach przestrzennych
i czasowych z wyj¹tkiem tych, które wynikaj¹ z pojedynczych zdarzeñ pogodowych. Zmiennoæ mo¿e byæ wynikiem naturalnych procesów wewnêtrznych zachodz¹cych w ramach systemu klimatycznego (zmiennoæ wewnêtrzna) lub zmian w naturalnym wzglêdnie antropogenicznym wymuszeniu zewnêtrznym (zmiennoæ zewnêtrzna). Zobacz tak¿e: Zmiana klimatu.

Zrównowa¿ony rozwój

Idea zrównowa¿onego rozwoju zosta³a wprowadzona do wiatowej Strategii Ochrony Przyrody (World Conservation Strategy, IUCN 1980) i ma
swoje korzenie w koncepcji zrównowa¿onego spo³eczeñstwa i zarz¹dzania
zasobami odnawialnymi. Przyjêta przez wiatow¹ Komisjê ds. rodowiska
i Rozwoju (WCED) w 1987 roku oraz przez Konferencjê w Rio w 1992 roku
jako proces zmian polegaj¹cych na harmonizacji pozyskiwania zasobów, kierunków inwestycji, orientacji na rozwój technologiczny oraz zmian instytucjonalnych w celu wzmocnienia obecnego i przysz³ego potencja³u dla zaspokojenia ludzkich potrzeb i aspiracji. Rozwój zrównowa¿ony ³¹czy ze sob¹ wymiar: polityczny, spo³eczny, ekonomiczny i rodowiskowy.

Zu¿ycie wody

Iloæ pobranej wody bezpowrotnie utraconej podczas jej wykorzystania
(przez parowanie i wytwarzanie produktów). Zu¿ycie wody równe jest
poborowi wody pomniejszonemu o przep³yw zwrotny.


ród³o

ród³o najczêciej odnosi siê do dowolnego procesu, dzia³alnoci lub mechanizmu, które uwalnia do atmosfery gaz cieplarniany, aerozol lub prekursor gazu cieplarnianego wzglêdnie aerozolu. Mo¿e równie¿ siê odwo³ywaæ, np. do ród³a energii.

90

S³ownik

Materia³y ród³owe
Glossaries of the contributions of Working Groups I, II and III to the IPCC
Fourth Assessment Report.
AMS, 2000: AMS Glossary of Meteorology, 2nd Ed. American Meteorological Society, Boston, MA, http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse.
Cleveland C.J. and C. Morris, 2006: Dictionary of Energy, Elsevier, Amsterdam: 502
Heim, R.R., 2002: A Review of Twentieth-Century Drought Indices Used
in the United States. Bull. Am. Meteorol. Soc., 83: 11491165
IPCC, 1996: Climate Change 1995: The Science of Climate Change.
Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report
of theIntergovernmental Panel on Climate Change [Houghton., J.T.,
et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: 572.
IPCC, 2000: Land Use, Land-Use Change, and Forestry. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Watson,
R.T., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA: 377.
IPCC, 2003: Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Human-Induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types [Penman, J., et al. (eds.)]. The
Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan: 32.
IUCN, 1980: The World Conservation Strategy: living resource conservation for sustainable development, Gland, Switzerland, IUCN/
UNEP/WWF.
Manning, M., et al., 2004: IPCC Workshop on Describing Scientific Uncertainties in Climate Change to Support Analysis of Risk of Options.
Workshop Report. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva.
Moss, R., and S. Schneider, 2000: Uncertainties in the IPCC TAR: Recommendations to Lead Authors for More Consistent Assessment
and Reporting. In: IPCC Supporting Material: Guidance Papers on
Cross Cutting Issues in the Third Assessment Report of the IPCC.
[Pachauri, R., T. Taniguchi, and K. Tanaka (eds.)]. Intergovernmental
Panel on Climate Change, Geneva: 3351.
Nakièenoviè, N., and R. Swart (eds.), 2000: Special Report on Emissions
Scenarios. A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: 599.
Van Everdingen, R. (ed.): 1998. Multi-Language Glossary of Permafrost
and Related Ground-Ice Terms, revised May 2005. National Snow
and Ice Data Center/World Data Center for Glaciology, Boulder, CO,
http://nsidc.org/fgdc/glossary/.

Za³¹cznik III
Akronimy, symbole chemiczne, jednostki naukowe, grupy krajów
III.1. Akronimy i symbole chemiczne
A1

rodzina scenariuszy na potrzeby Specjalnego Raportu IPCC
nt. Scenariuszy Emisyjnych (Special Report on Emission Scenarios); zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
A1T
jeden z szeciu scenariuszy SRES, zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
A1B
jeden z szeciu scenariuszy SRES, zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
A1FI
jeden z szeciu scenariuszy SRES, zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
A2
rodzina scenariuszy na potrzeby Specjalnego Raportu IPCC
nt. Scenariuszy Emisyjnych; równie¿ jeden z szeciu wiod¹cych scenariuszy; zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
AOGCM Model Ogólnej Cyrkulacji Atmosfera  Ocean (AtmosphereOcean General Circulation Model); zobacz s³ownik Model klimatyczny
B1
rodzina scenariuszy na potrzeby Specjalnego Raportu IPCC
nt. Scenariuszy Emisyjnych; równie¿ oznacza jeden z szeciu podstawowych Scenariuszy SRES; zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
B2
rodzina scenariuszy na potrzeby Specjalnego Raportu IPCC
nt. Scenariuszy Emisyjnych; równie¿ oznacza jeden z szeciu scenariuszy SRES; zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
CH 4
metan; zobacz: s³ownik
CFC
chlorofluorowêglowodory; zobacz: s³ownik
dwutlenek wêgla; zobacz: s³ownik
CO 2

EIT
EMIC

gospodarki w okresie przejciowym; zobacz: s³ownik
Model Globalny o Umiarkowanej Z³o¿onoci (Earth Model
of Intermediate Complexity)
1LxROscylacja Po³udniowa; zobacz: s³ownik
ENSO
El Niòo
F-gazy
fluorowane gazy cieplarniane przyjête przez Protokó³ z Kioto; zobacz: s³ownik fluorowane gazy cieplarniane
GDP
Produkt Krajowy Brutto; zobacz: s³ownik
HCFC
chlorofluorowêglowodory; zobacz: s³ownik
HFC
fluorowêglowodory; zobacz: s³ownik
MOC
po³udnikowa cyrkulacja wymienna; zobacz: s³ownik
N 2O
podtlenek azotu; zobacz: s³ownik
OECD
Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju; zobacz:
www.oecd.org
PFC
perfluorowêglowodory; zobacz: s³ownik
pH
pH; zobacz s³ownik
PPP
parytet si³y nabywczej; zobacz: s³ownik
PNZ
poziom naukowego zrozumienia; zobacz: s³ownik
RD&D
badania, rozwój i rozpowszechnianie
SCM
Prosty Model Klimatyczny
SF6
szeciofluorek siarki; zobacz: s³ownik
SRES
Raport Specjalny nt. Scenariuszy Emisyjnych; scenariusze
SRES; zobacz: s³ownik Scenariusze SRES
UNFCCC Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu; zobacz: www.unfccc.int
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Akronimy, symbole chemiczne, jednostki naukowe, grupy krajów

III.3. Grupy krajów
Pe³na lista krajów wymienionych w za³¹czniku I konwencji UNFCCC, krajów spoza za³¹cznika I oraz krajów nale¿¹cych do OECD znajduje siê na
stronach: http://www.unfccc.int oraz http://www.oecd.org.
W niniejszym raporcie, tam gdzie to by³o konieczne, kraje pogrupowano
w regiony, zgodnie z klasyfikacj¹ UNFCCC i Protoko³em z Kioto. Kraje,
które zosta³y przy³¹czone do Unii Europejskiej po roku 1997 s¹ zatem
nadal umieszczone w za³¹czniku I jako kraje EIT. Ka¿da z regionalnych
grup, o których mowa w raporcie, obejmuje nastêpuj¹ce kraje*:
l

l

l
l

l

EIT z za³¹cznika I: Bia³oru, Bu³garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Federacja Rosyjska, Litwa, £otwa, Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Ukraina, Wêgry;
Europa za³¹cznik II i M&T: Austria, Belgia, Dania, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria,
Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy, Monako i Turcja;
JANZ: Japonia, Australia, Nowa Zelandia;
Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, Izrael, Jemen,
Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
Ameryka £aciñska i Karaiby: Antigua i Barbuda, Argentyna,
Bahamy, Barbados, Belize, Boliwia, Brazylia, Chile, Dominika,
Ekwador, Grenada, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama,
Paragwaj, Peru, Republika Dominikany, Saint Lucia, Saint KittsNevis-Anguilla, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Surinam,
Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela;

l

l

l
l

l

Kraje Wschodniej Azji nienale¿¹ce do za³¹cznika I: Chiny, Kambod¿a, Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna, Laos, Mongolia, Republika Korei, Wietnam;
Azja Po³udniowa: Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Fid¿i, Filipiny,
Indie, Indonezja, Kiribati, Komory, Malediwy, Malezja, Mikronezja
(Sfederowane Stany Mikronezji), Myanmar (Birma), Nauru, Nepal,
Niue, Pakistan, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Samoa, Singapur, Sri
Lanka, Tajlandia, Timor Wschodni, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wyspy
Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona;
Ameryka Pó³nocna: Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki;
Inne kraje nienale¿¹ce do za³¹cznika I: Albania, Armenia, Azerbejd¿an, Bonia i Hercegowina, Cypr, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan,
Macedonia, Malta, Mo³dawia, San Marino, Serbia, Tad¿ykistan,
Turkmenistan, Uzbekistan;
Afryka: Algieria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Czad, Demokratyczna Republika Konga, D¿ibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Lesotho, Liberia, Libia, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republika Po³udniowej Afryki, Republika rodkowej Afryki, Republika Wybrze¿a Koci S³oniowej, Republika Zielonego Przyl¹dka, Rwanda, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Sudan,
Swaziland, Togo, Tunezja, Uganda, Wyspy wiêtego Tomasza i Ksi¹¿êca, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczona Republika Tanzanii.

* Pe³ny zestaw danych z 2004 roku dotycz¹cy wszystkich regionów by³ niedostêpny.
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Lista autorów
Jeli kraj/kraje zamieszkania jest/s¹ inne ni¿ pochodzenia, to kraj pochodzenia wymieniony jest ostatni.

IV.1. G³ówny zespó³ autorski
BERNSTEIN, Lenny
L.S. Bernstein & Associates, L.L.C.
USA

LIU, Jian
IPCC (Sekretariat)
Szwajcaria/Chiny

BOSCH, Peter
IPCC WG III TSU, Ecofys Holandia, Netherlands Environmental Assessment Agency
Holandia

LOHMANN, Ulrike
ETH Zurich, Institute for Atmospheric and Climate Science
Szwajcaria

CANZIANI, Osvaldo
IPCC WGII (Wiceprzewodnicz¹cy), Buenos Aires
Argentyna

MANNING, Martin
IPCC WGI TSU, University Corporation for Atmospheric
Research
Stany Zjednoczone Ameryki /Nowa Zelandia

CHEN, Zhenlin
Dept. of International Cooperation, China Meteorological
Administration
Chiny

MATSUNO, Taroh
Frontier Research Center for Global Change,
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Japonia

CHRIST, Renate
IPCC (Sekretariat)
Szwajcaria/Austria

MENNE, Bettina
World Health Organization (WHO), Regional Office for
Europe
W³ochy/Niemcy

DAVIDSON, Ogunlade
IPCC WGIII (Wiceprzewodnicz¹cy), Faculty of Engineering,
University of Sierra Leone
Sierra Leone
HARE, William
Potsdam Institute for Climate Impact Research
Niemcy/Australia
HUQ, Saleemul
International Institute for Environment and Development
(IIED)
Wielka Brytania /Bangladesz
KAROLY, David
School of Meteorology, University of Oklahoma, USA, oraz
University of Melbourne, Australia
Stany Zjednoczone Ameryki /Australia

METZ, Bert
IPCC WGIII (Wiceprzewodnicz¹cy), Global Environmnetal
Assessment Division, Holandia
Environmental Assessment Agency
Holandia
MIRZA, Monirul
Adaptation & Impacts Research Division (AIRD), Environment
Canada, and Department of Physical and Environmental
Sciences, Uniwersytet Toronto
Kanada/Bangladesz
NICHOLLS, Neville
School of Geography & Environmental Science, Monash
University
Australia

KATTSOV, Vladimir
Voeikov Main Geophysical Observatory
Rosja

NURSE, Leonard
Barbados Centre for Resource Management and Environmental
Studies, University of West Indies
Barbados

KUNDZEWICZ, Zbigniew
Zak³ad Badañ rodowiska Rolniczego i Lenego,
Polska Akademia Nauk
Polska

PACHAURI, Rajendra
IPCC (Przewodnicz¹cy) i Dyrektor Generalny, The Energy
and Resources Institute (TERI)
Indie
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PALUTIKOF, Jean
IPCC WGII TSU, Met Office Hadley Centre
Wielka Brytania
PARRY, Martin
IPCC WG II (Wiceprzewodnicz¹cy), Met Office Hadley
Centre, and Centre for Environmental Policy, Imperial College,
University of London
Wielka Brytania
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50, 52, 53, 57, 72

U
UNFCCC 30, 36, 37, 62, 64
u¿ytkowanie gruntu 37, 40, 41, 49, 57, 60,
68, 72
W
wêgiel organiczny 38, 44
wielka delta 48, 50, 52, 65, 72
wielowiekowe ocieplenie 47, 64
woda
Krajowy Plan Gospodarki Wodnej

Bangladeszu 56
opcje adaptacyjne 57
stres wodny/niedobór wody 49-51, 53, 65
zasoby 49, 52, 53, 56, 57, 64, 72
wra¿liwoæ klimatu 38, 66, 67, 72, 73
wskanik globalnego ocieplenia (GWP)
36, 72
wspó³praca (miêdzynarodowa) 62
wychwyt i sk³adowanie wêgla (CCS) 60, 68
wyciek emisji wêgla 59
wyginiêcie 52, 48, 50, 54, 64
wylesianie 36, 61
wymuszenie radiacyjne 3639, 45, 46, 67
wzajemne korzyci 59, 64
wzorce zachowañ (patrz styl ¿ycia)
wzrost populacji 44
Z
zakwaszenie (patrz zakwaszenie oceanu)
zalesianie 61
zarz¹dzanie ryzykiem 64, 69
zdolnoæ adaptacyjna 52, 56, 61, 64, 65,
70, 73
zdrowie 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,
57,59, 64, 65, 70, 72
zjawiska ekstremalne 30, 40, 46, 52, 53,
56, 65, 72
zmiana klimatu
definicje 30
woda 49, 57
zanieczyszczenie powietrza 59, 70
nag³a 53, 54, 65
nieodwracalne 53, 54
obserwowane 30, 31, 33
po XXI wieku 46, 47, 66, 67
po ustabilizowaniu koncentracji gazów
cieplarnianych 46, 47, 66, 67, 72, 73
projekcje 45-47
przyczyny 3638
przypisanie 38, 39, 41, 72
regionalne 30, 46, 47, 49
skutki wp³ywu (patrz skutki)
zmiany technologiczne 44, 61, 73
zrównowa¿ony rozwój 44, 49, 61, 70, 72, 73

Za³¹cznik VII
Wydawnictwa Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu
Raporty oceniaj¹ce zmiany klimatu

Pierwszy raport

Czwarty raport

Climate Change: The Scientific Assessment
Raport przygotowany w 1990 r. przez I Grupê Robocz¹ IPCC
ds. Naukowej Oceny Zmiany Klimatu
Climate Change: The IPCC Impacts Assessment
Raport przygotowany w 1990 r. przez II Grupê Robocz¹ IPCC
ds. Oceny Skutków Zmian Klimatu

Climate Change 2007: The Physical Science Basis
Wk³ad I Grupy Roboczej do Czwartego Raportu
Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability
Wk³ad II Grupy Roboczej do Czwartego Raportu
Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change
Wk³ad III Grupy Roboczej do Czwartego Raportu
Climate Change 2007: Synthesis Report
Wk³ad I, II i III Grupy Roboczej do Czwartego Raportu

Trzeci raport
Climate Change 2001: The Scientific Basis
Wk³ad I Grupy Roboczej do Trzeciego Raportu
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability
Wk³ad II Grupy Roboczej do Trzeciego Raportu
Climate Change 2001: Mitigation
Wk³ad III Grupy Roboczej do Trzeciego Raportu
Climate Change 2001: Synthesis Report
Wk³ad I, II i III Grupy Roboczej do Trzeciego Raportu

Drugi raport
Climate Change 1995: The Science of Climate Change
Wk³ad I Grupy Roboczej do Drugiego Raportu
Climate Change 1995: Scientific-Technical Analyses of Impacts,
Adaptations and Mitigation of Climate Change
Wk³ad II Grupy Roboczej do Drugiego Raportu
Climate Change 1995: The Economic and Social Dimensions of
Climate Change
Wk³ad III Grupy Roboczej do Drugiego Raportu
Climate Change 1995: Synthesis of Scientific-Technical Information Relevant to Interpreting Article 2 of the UN Framework
Convention on Climate Change
Wk³ad I, II i III Grupy Roboczej do Drugiego Raportu

Suplementy IPCC do Pierwszego raportu
oceniaj¹cego zmiany klimatu
Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC
Scientific Assessment
Raport I Grupy Roboczej IPCC ds. Naukowej Oceny
Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC
Impacts Assessment
Raport II Grupy Roboczej IPCC ds. Oceny Skutków Zmian Klimatu
Climate Change: The IPCC 1990 and 1992 Assessments
Przegl¹d i podsumowanie dla decydentów Pierwszego Raportu IPCC
oceniaj¹cego zmiany klimatu oraz Suplement z 1992 r.

Climate Change: The IPCC Response Strategies
Raport przygotowany w 1990 r. przez III Grupê Robocz¹ IPCC
ds. Strategii

Specjalne Raporty
Carbon Dioxide Capture and Storage 2005
Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons
(raport przygotowany w 2005 r. wspólnie przez IPCC I TEAP joint report)
Land Use, Land-Use Change and Forestry 2000
Emissions Scenarios 2000
Methodological and Technological Issues in Technology Transfer
2000
Aviation and the Global Atmosphere 1999
The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulnerability 1997
Climate Change 1994: Radiative Forcing of Climate Change and
an Evaluation of the IPCC IS92 Emissions Scenarios 1994

Raporty metodologiczne i techniczne
wytyczne
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
(5 tomów) 2006
Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions
from Direct Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types 2003
Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and Forestry Program IPCC Krajowych Inwentaryzacji Gazów Cieplarnianych,
2003
Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National
Greenhouse Gas Inventories Program IPCC Krajowych Inwentaryzacji Gazów Cieplarnianych, 2000
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (3 tomy), 1996
IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts
and Adaptations 1995
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IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (3 tomy)
1994
Preliminary Guidelines for Assessing Impacts of Climate Change
1992
Assessment of the Vulnerability of Coastal Areas to Sea Level Rise
 A Common Methodology 1991

Raporty Techniczne
Climate Change and Biodiversity
Pi¹ty Raport Techniczny IPCC, 2002
Implications of Proposed CO2 Emissions Limitations
Czwarty Raport Techniczny IPCC, 1997
Stabilisation of Atmospheric Greenhouse Gases: Physical, Biological and Socio-Economic Implications
Trzeci Raport Techniczny IPCC, 1997

Wydawnictwa Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu

An Introduction to Simple Climate Models Used in the IPCC Second Assessment Report
Drugi Raport Techniczny IPCC, 1997
Technologies, Policies and Measures for Mitigating Climate Change
Pierwszy Raport Techniczny IPCC, 1996

Materia³y uzupe³niaj¹ce
Global Climate Change and the Rising Challenge of the Sea
Podgrupa ds. Zarz¹dzania Stref¹ Wybrze¿a w ramach Grupy Roboczej IPCC ds. Strategii, 1992
Emissions Scenarios
Przygotowane przez Grupê Robocz¹ IPCC ds. Strategii, 1990
W celu uzyskania pe³niejszej listy materia³ów uzupe³niaj¹cych IPCC
(raporty z warsztatów i spotkañ) proszê zajrzeæ na stronê www.ipcc.ch
lub skontaktowaæ siê z Sekretariatem IPCC .

