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PREZYDENT VS. NAUKA. CO WIEMY O WPŁYWIE
CZŁOWIEKA NA ZMIANY KLIMATU?
"Ja nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych. Głosy
naukowców są bardzo różne, wiemy, że mamy do czynienia też ze skrajnościami" – stwierdził wczoraj
prezydent Andrzej Duda. Wypowiedź ta wywołała duże poruszenie w kręgach eksperckich. Jak realnie
wygląda aktualny stan wiedzy w kwestii wpływu człowieka na klimat?
Kwestia antropogeniczności zmian klimatu jest sprawą bardzo szeroko komentowaną na forum debaty
publicznej. Społeczeństwo – nie tylko polskie, ale też ogólnoświatowe - jest w tym temacie podzielone,
nierówno rozkłada się też świadomość tego problemu. A jak wygląda podejście środowiska
naukowego do tego zagadnienia?
„Istotnie, naukowcy pozostają podzieleni co do wpływu człowieka na zmiany klimatu, przy czym linia
podziału wygląda w ten sposób, że antropogeniczność potwierdza niemal 97% prac naukowych
publikowanych w obszarze. Konsensus wśród badaczy klimatu jest zatem przytłaczający.
Antropogeniczność zmian klimatycznych nie jest obecnie kwestionowana przez żaden liczący się
ośrodek naukowy” – mówi Krystian Kowalewski, dyrektor wykonawczy Światowej Rady Energetycznej
w Polsce.
Słowa Kowalewskiego potwierdza też Marcin Popkiewicz, który na portalu naukaoklimacie.pl pisze:
„Według oﬁcjalnego stanowiska wszystkich liczących się na świecie organizacji naukowych
zajmujących się badaniem klimatu oraz Akademii Nauk 19-tu krajów, to ludzie powodują globalne
ocieplenie”.
Popkiewicz przytacza też konkretne badania, które potwierdzają zgodność naukowców na tym polu.
„W ankiecie, którą wypełniło 3146 naukowców zajmujących się badaniem Ziemi, zadano pytanie:
<<Czy uważasz, że ludzkie działanie jest istotnym czynnikiem powodującym zmiany globalnych
temperatur>> (…). Ogółem, 82% naukowców odpowiedziało <<tak>>. Ale najbardziej interesująca
był odsetek odpowiedzi w zestawieniu z doświadczeniem w naukach klimatycznych. Z naukowców,
którzy nie byli klimatologami 77% odpowiedziało <<tak>>, gdy tymczasem wśród klimatologów
aktywnie publikujących prace naukowe dotyczące badań klimatu odsetek ten wyniósł 97,5%” –
wskazuje Popkiewicz.
Dość znanym argumentem zwolenników podważania konsensusu naukowego w kwestii zmian klimatu
jest tzw. petycja oregońska, czyli podpisany przez ponad 30 tysięcy naukowców dokument wzywający
m.in. do odrzucenia protokołu z Kioto przez rząd USA. Jednakże, rzetelność i wiarygodność petycji
została kilkukrotnie podważona. W 2001 roku pismo Scientiﬁc American prześledziło kariery naukowe
losowo wybranych 30 sygnatariuszy. Ich nazwiska wylosowano z listy 1400 osób, które podpisały
petycję twierdząc, że zajmują się klimatologią. Po przejrzeniu baz danych i archiwów udało się
zidentyﬁkować 26 naukowców. Z tej grupy 11 zadeklarowało, że dalej zgadza się z treścią petycji (z
czego tylko jedna osoba była aktywnym klimatologiem, a aż osiem nie potraﬁło przedstawić

kompetencji w tym zakresie). Bazując na wyniku swojej próby, Scientiﬁc American uznał, że petycję w
rzeczywistości podpisało zaledwie 200 naukowców zajmujących się klimatologią. Do podobnych
wniosków doszedł polski bloger zajmujący się klimatem - Doskonale Szare. Przebadał on losową
próbkę 34 osób z nazwiskami zaczynającymi się na literę N. Więszkosć z nich nie miała związków z
jakimikolwiek badaniami naukowymi, a nikt z tej grupy nie zajmował się badaniem klimatu. Co więcej,
dziennikarze i eksperci podkreślają, że niektóre nazwiska z listy brzmią podobnie do nazwisk osób
publicznych.
Jak człowiek przyczynia się zatem do zmian klimatu? W grę wchodzi przede wszystkim emisja gazów
cieplarnianych, głównie – dwutlenku węgla. CO2 emitowany przez człowieka nie jest równoważony
przez żaden proces pochłaniania, dlatego też jego ilość w atmosferze zwiększa się galopująco od
przełomu XVIII i XIX wieku, czyli od początku tzw. rewolucji przemysłowej. Dowodzą tego m.in.
badania amerykańskiej National Oceanic and Atmospheric Administration, która analizowała
zawartość dwutlenku węgla w powietrzu na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Z opracowań NOAA
wynika, że ilość cząsteczek CO2 w milionie cząsteczek powietrza wzrosła z około 270 do prawie 400.
Jednocześnie w atmosferze spada zawartość tlenu, co dodatkowo wskazuje na fakt, iż naturalny cykl
jest zaburzony poprzez spalanie.
Dodatkowym dowodem na twierdzenie, że rosnąca zawartość dwutlenku węgla w atmosferze to wynik
spalania paliw kopalnych jest tzw. izotopowa sygnatura węgla, która pozwala określić pochodzenie
nadmiaru CO2. Jak pisze Marcin Popkiewicz na portalu naukaoklimacie.pl, „w atmosferze rośnie
zawartość izotopu węgla 12C (co przekłada się na spadek względnej zawartości izotopu węgla 13C).
Wskazuje to, że źródłem dodatkowego CO2 są paliwa kopalne, zawierające proporcjonalnie więcej
izotopu węgla 12C względem 13C niż materia nieożywiona”.
Dodatkowo, człowiek przyczynia się do zmian klimatu m.in. poprzez wylesianie oraz zwiększenie
hodowli zwierząt gospodarskich, która przekłada się na produkcję dużych ilości metanu.
Jak zatem traktować słowa prezydenta Andrzeja Dudy? „W dowolnej kwestii możliwe jest znalezienie
naukowców, którzy kontestują ogólny konsensus specjalistów w danej branży. Nie oznacza to jednak
jakoby istniała jakaś poważna debata naukowców dotycząca płaskości Ziemi, antropogenicznych
zmian klimatu czy bezpieczeństwa szczepień” – mówi Adam Błażowski, inżynier, publicysta i ekspert
zajmujący się sprawami klimatycznymi.
„Polska, już za rządów Prawa i Sprawiedliwości ratyﬁkowała Porozumienia Paryskie które zobowiązują
nas do radykalnego ograniczenia emisji CO2 do 2050 roku. Porozumienie te oparte jest na
konsensusie naukowym dotyczącym antropogenicznego ocieplenia klimatu i jest w naszym i naszych
dzieci żywotnym interesie by tego dotrzymać. Wypowiedź Prezydenta jest mocno niefortunna,
niestety wpisuje się w powszechną narrację, która neguje dorobek naukowy w wielu kwestiach, w tym
w klimatologii. Skoro płacimy naukowcom za ich prace, nie powinniśmy ignorować ich głosu” – dodaje
Błażowski.

