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Wprowadzenie
Rzeczownik klimat został ogłoszony słowem roku 2019 przez Kapitułę językoznawców
Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Języka Polskiego w plebiscycie na Słowo Roku. W
poprzednich latach, wśród słów roku pojawiło się słowo smog (trzecie miejsce w 2018 roku,
drugie miejsce w 2017 roku) i słowo puszcza, odnoszące się do wycinki Puszczy Białowieskiej
(pierwsze miejsce w 2017 roku). Słowa związane z klimatem znalazły się w podobnych
plebiscytach w wielu krajach na pierwszych miejscach – w 2019 roku na przykład w Czechach
klima (klimat) i Słowenii podnebje (klimat). Kapituły bowiem zwykle wybierają słowo, które
odzwierciedla najistotniejsze dla danego roku zjawisko lub problem. Na świecie utworzono
również wiele nowych słów związanych tematycznie: najbardziej znane to szwedzkie słowo
flygskam (wstyd z powodu latania samolotem), używane też w języku angielskim jako flight
shame i niemieckim jako Flugscham.

Köpskam to nowe szwedzkie sformułowanie

oznaczające wstyd przed kupowaniem nowych ubrań, ze względu na potężny udział
przemysłu odzieżowego w zanieczyszczaniu środowiska i emisji gazów cieplarnianych. W
Katalonii takie słowo to emergència climàtica (klimatyczny stan wyjątkowy), podobne
znaczeniowo do szwedzkiego klimatnödläge i angielskiego climate emergency. Wśród nowych
słów na uwagę zasługuje także klimatdiktatur, czyli dyktatura klimatyczna, zdaniem wielu
konieczna, by doprowadzić do poprawy sytuacji klimatycznej. Według Słowników Collinsa
słowem roku 2019 został climate strike (strajk klimatyczny), zapoczątkowany przez szwedzką
uczennicę Gretę Thunberg (co nazywane bywa także Gretaeffekten – efektem Grety).
Przykłady można mnożyć, jednak niewątpliwie kwestie klimatyczne budzą zainteresowanie i
zrozumiałe niepokoje społeczne w wielu krajach. Wprowadzenie przez papieża Franciszka
pojęcia grzechu klimatycznego, w przemówieniu, w którym wzywa do działań na rzecz
ograniczenia skutków zniszczenia przyrody, dobitnie dowodzi dostrzegania znaczenia i wagi
zagadnienia.

Sytuacja klimatyczna
W ostatnich latach kwestia zmian klimatycznych stała się tematem badań, analiz i prac
naukowych, dyskusji społecznych, obserwacji indywidualnych oraz przekazu medialnego.
Zmiany są niekorzystne dla gatunków żyjących na Ziemi, zagrażają egzystencji człowieka,
mają charakter postępujący i dotyczą równocześnie wielu kwestii (podwyższenie temperatury,
deficyty wody pitnej, zalanie obszarów nadbrzeżnych, zanieczyszczenie powietrza i zasolenie
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oceanów oraz wielu innych). Niektóre rejony są zagrożone w sposób bezpośredni, przez
przejście huraganów, fale tsunami czy pożary związane z wysoką temperaturą i suszą, w
innych zmiany są bardziej dyskretne i na razie w mniejszym stopniu dotykają mieszkańców.
Toczą się dyskusje, zarówno wśród naukowców jak i laików, nad przyczynami tych zmian - na
ile są one spowodowane czynnikami antropogenicznymi, czyli będącymi skutkiem działania
człowieka (głównie dotyczącymi wzrostu populacji i konsumpcji), a na ile wynikają z
cykliczności naturalnych wzrostów i spadków temperatury, aktywności Słońca czy zmian
biegunowości, nachylenia osi i zmian orbity Ziemi. Zwolennicy teorii, które akcentują rolę
naturalnych przyczyn, przytaczają zwykle dowody w postaci mających miejsce w historii Ziemi
okresów ocieplenia i zlodowacenia, uwzględniają również wpływ erupcji wulkanów czy różnych
czynników astronomicznych oraz podkreślają brak precyzyjnych pomiarów w przeszłości.
Niestety, jest wiele dowodów na udział człowieka w aktualnym pogarszaniu się sytuacji
klimatycznej. Akcentowany jest przy tym przede wszystkim wpływ gazów cieplarnianych i
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, związany z uprzemysłowieniem i używaniem paliw
kopalnych, gdyż wyraźnie widoczna jest różnica w stosunku do okresu preindustrialnego.
Konsekwencje ocieplenia planety są rozległe, od topnienia lodowców i związanego z tym
podniesienia się poziomu oceanów, przez prawdopodobne odkrycie - wskutek topnienia
lodowców - złóż metanu i uwolnienie trujących gazów do atmosfery, obniżenie poziomu tlenu
nie tylko w powietrzu, ale i w wodzie, powodujace wymieranie gatunków wodnych oraz
pustynnienie dotychczas żyznych obszarów, związane z wymieraniem gatunków lądowych.
Ludziom grozi niedobór żywności i wody pitnej, związane z nimi konflikty i niepokoje społeczne,
dewastacja siedlisk i migracje w poszukiwaniu miejsc nadających się do życia, choroby
związane z zanieczyszczeniem, a w najbardziej pesymistycznych wersjach prognoz wyginięcie gatunku ludzkiego i większości życia na Ziemi.
Mimo wyraźnie widocznych konsekwencji ocieplenia i zanieczyszczenia planety,
sygnały te bywają ignorowane, zarówno przez poszczególne osoby, zaprzeczające wpływowi
człowieka na zmiany klimatyczne, jak też przez polityków i lobby wielkich przedsiębiorców, dla
których wprowadzenie zmian oznaczałoby zmniejszenie zysków i zwiększenie kosztów
reorganizacji gospodarki i produkcji.
Opór przed dokonaniem zmian jest szczególnie widoczny w Polsce, której władze
walczą o zmniejszenie kosztów społecznych i ekonomicznych transformacji dotyczącej
przestawienia energetyki węglowej na inne, odnawialne źródła energii i odmienne od
pozostałych krajów Europy tempo zmian w zakresie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia
neutralności klimatycznej. Z jednej strony podejmowane są lokalnie proekologiczne działania
(jak aktywność Alarmów Smogowych w wielu miastach, tworzenie stacji pomiarowych
zanieczyszczeń powietrza, zaostrzanie zasad segregacji śmieci czy wprowadzenie zakazu
używania paliw stałych w piecach w Krakowie). Równocześnie, z drugiej strony, w 2020 roku,
8

podczas jednej z najcieplejszych i całkowicie bezśnieżnych zim w Polsce od początku
pomiarów, beztrosko uruchamiana jest w celach rozrywkowych linia kolejowa Wolsztyn –
Leszno – Wolsztyn, i Wolsztyn – Poznań – Wolsztyn, na których prowadzący pociąg zabytkowy
parowóz, zużywa około dwóch ton węgla podczas jednego przejazdu trasy i tym samym
bardzo zanieczyszcza środowisko. Zaś teksty internetowe dotyczące ekologii pełne są
komentarzy Polaków, którzy nie wierzą w zmianę klimatu i snują teorie spiskowe dotyczące
powodów, dla których takie – ich zdaniem fałszywe – koncepcje są ugłaśniane.

Konsumpcyjny styl życia jako jedno ze źródeł
zmian klimatycznych
Antropogeniczne zmiany klimatu są związane przede wszystkim z tworzeniem coraz
bardziej komfortowych warunków życia człowieka w krajach uprzemysłowionych oraz z
napędzaną przez konsumpcyjny styl życia produkcją. Konsumpcjonizm najwcześniej
zaznaczył swą obecność w Ameryce Północnej, a jego rozwój w Europie nastąpił po II wojnie
światowej (Borowska, 2009). W Stanach Zjednoczonych dobra materialne były wówczas
dostępne dla każdego, kto chciał rzetelnie pracować, a dzięki ich posiadaniu mógł awansować
społecznie, co czyniło model konsumpcyjny szczególnie atrakcyjnym. Polska po długim
okresie niedoboru dóbr materialnych (wskutek wojny, odbudowy kraju, okresu tzw. „realnego
socjalizmu”, oddzielenia „żelazną kurtyną” Polaków od tego, co było dostępne na Zachodzie),
zachłysnęła się wręcz konsumpcją, gdy począwszy od lat 90. ubiegłego wieku stała się ona
osiągalna w szerszym i bardziej urozmaiconym zakresie. Upowszechnienie wzorców
materialnego dobrobytu przypisać można między innymi długiemu okresowi deficytów,
napływowi zagranicznych marek na rynek polski oraz rozwojowi mediów, propagujących
konsumpcjonizm. Tendencja do nadmiernego korzystania z dóbr materialnych i ich
gromadzenia ponad stan rzeczywistych potrzeb, dotyczy całego rozwiniętego świata i jest
związana z globalizacją. Przejawia się tęsknotą za luksusem, pędem do nadmiernego
bogacenia się i kształtowaniem postaw silnej koncentracji na „mieć” (Szafraniec, 2011).
Współczesne życie polega (Bauman, 2005) na zdobywaniu środków na konsumpcję,
konsumowaniu, usuwaniu odpadów, ponownym konsumowaniu, dalszym usuwaniu odpadów,
zarabianiu aby konsumować - taki cykl powtarza się wielokrotnie. W zalewie dóbr materialnych
ludzie kupują za dużo, jedzą za dużo, wyrzucają za dużo, niejednokrotnie zanadto zadłużają
się. Dostatek materialny jest głównym wyznacznikiem budującym status społeczny wielu,
szczególnie młodych, osób. Poziom konsumpcji jest ograniczony jedynie przez politykę
banków i wynikającą z niej dostępność kredytów, a nie przez aktualną zasobność portfela.
Kredyty i „plastikowe pieniądze” powodują, że kolejność: najpierw przyjemność - potem
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zapłata, zastąpiła porządek, który polegał na oszczędzaniu na późniejsze przyjemności
(Borowska, 2009). Nieustannie pojawiają się na rynku nowe rzeczy będące must have sezonu,
stąd wymiana przedmiotów (urządzeń elektronicznych, mebli, ubrań itp.) na nowsze,
modniejsze, nawet wówczas, gdy poprzednie nadal mogły prawidłowo pełnić swoje funkcje.
Wzrost dochodów ludności, podjęcie pracy przez kobiety, spadek dzietności, a dodatkowo
nowe media i atrakcyjne formy informowania o produktach i reklamowania ich, sprzyjają
wzrostowi konsumpcji (tamże). Lansowanie wartości materialnych i zalew produktami
wytwarzanymi masowo przez potężne korporacje, kształtuje gusta, modę, preferencje
estetyczne, wytwarza sztuczne potrzeby, torując drogę szybkiej wymianie niemodnych, ale nie
zużytych rzeczy. Można mówić o „totalitaryzmie w aksamitnych rękawiczkach”, indoktrynacji,
kolonializmie i zniewoleniu jednostek przez dokonujące manipulacji ich umysłami, koncerny
(tamże). Zakupy stają się rozrywką, reklamy są wszechobecne i w tej sytuacji trzeba dokonać
poważnego wysiłku psychologicznego, próbując realizować styl życia związany z
samoograniczaniem się (nie ze względu na konieczność wynikającą z deficytu dóbr, lecz z
uwagi na wybory proekologiczne), który jest nie tylko jeszcze mało popularny, ale również
odmienny, nietypowy i w zasadzie znacznie trudniejszy na co dzień niż bezrefleksyjne
poddanie się terrorowi konsumpcji.
Zdaniem Baumana (2009), konsumpcjonizm oznacza nadanie priorytetowego,
centralnego znaczenia konsumpcji, która przestaje być niezbędnym warunkiem przeżycia, a
staje się celem życia i zarazem główną siłą napędową społeczeństwa. Społeczeństwo
konsumentów zmienia relacje między podmiotem (konsumentem) a przedmiotem konsumpcji,
gdyż maleje stopień suwerenności podmiotu podczas podejmowaniu decyzji. Konsument jest
manipulowany, sam staje się dla producentów promotorem towaru i zarazem traktowany jest
jak towar, w sposób przedmiotowy (tamże). Dla Baumana istotną cechą społeczeństwa
konsumpcyjnego jest nietrwałość dokonywanych wyborów, szybkie porzucanie nabytych
przedmiotów, a zarazem nietrwałość osiąganej dzięki nimi satysfakcji. Wyrzucanie jest - jego
zdaniem - istotniejszym atrybutem społeczeństwa ery konsumpcjonizmu niż nabywanie i
gromadzenie.
Jednak obecnie już nie tylko w rozważaniach filozoficzno-socjologicznych, ale także w
popularnych trendach, pojawiły się antykonsumpcyjne tendencje, kształtujące - zgodny z
zasadami samoograniczania, minimalizmu i ekologii - styl życia, promowane przez ludzi
młodych i do nich głównie adresowane. Mogą one stanowić poparcie dla tezy o stopniowym
wyczerpywaniu się modelu konsumpcyjnego; wydaje się, że w dużej mierze z powodu
przesycenia. Jednak istotne są również ich uwarunkowania, związane z dynamiką społecznokulturową, oraz mechanizmy psychologiczne. Obserwacja w życiu publicznym nowych
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trendów lifestylowych pomaga dokładniej zrozumieć przyczyny i mechanizmy odwrotu od
świata, w którym „mieć” stało się nową religią i może dać odpowiedź na zasadnicze pytanie,
czy w owych trendach rzeczywiście chodzi o ograniczenie konsumpcji i jej dostosowanie do
prawdziwych potrzeb, równoważenie rozwoju gospodarczego, czy też przyczyny „mody na
niekupowanie” (Majdecka, 2013) są bardziej złożone. Brakuje jednak wciąż odpowiedzi na
pytanie, jaki - zgodny z zasadami ekologii - styl życia jest możliwy w XXI wieku w silnie
zurbanizowanym świecie i w jaki sposób realnie może być realizowany odwrót od
konsumpcjonizmu. Trudno sobie wyobrazić, by ludzkość, dla której dostępne są wszelkie
dobra materialne, wynalazki epoki przemysłowej i nowe technologie informacyjne, ograniczyła
się do prowadzenia życia eremitów, wyrzekła się całkowicie zdobyczy cywilizacji, naraziła na
liczne niewygody. Dlatego pilnie potrzebne jest zaniechanie gospodarki rabunkowej,
pogarszającej sytuację oraz poszukiwanie rozwiązań technologicznych, łagodzących zmiany
dotyczące codziennego komfortu życia, które jednak ograniczą lub zniwelują skutki wpływu
człowieka na zmiany klimatu. Niezbędne jest także wykreowanie takich modeli życia, które w
odbiorze jednostkowym i w życiu społecznym stworzą akceptowalną alternatywę dla
dzisiejszej rzeczywistości krajów wysoko uprzemysłowionych.

Psychologiczny kryzys klimatyczny
Pojęcie kryzysu w niniejszej monografii będzie używane w dwóch znaczeniach.
Pierwsze dotyczy sytuacji klimatycznej, która obecnie stała się tak trudna, że wielu mówi o
przekroczeniu „punktu bez powrotu” i snuje katastroficzne wizje wyginięcia ludzkości (Bendell,
2018). Drugie, dotyczy reakcji jednostki na tę sytuację i oznacza stan kryzysu
psychologicznego, indywidualnie doświadczanego. Może również mieć charakter kryzysu
całej społeczności lokalnej, dotkniętej traumatycznymi doświadczeniami. Stan kryzysu
psychologicznego jest stanem wyjątkowym, dotyczącym najczęściej osób bezpośrednio
narażonych na nagłe i poważne skutki zmian klimatycznych, jednak różnorodne emocje
klimatyczne towarzyszą obecnie prawie wszystkim mieszkańcom planety.
Klęski żywiołowe i ekologiczne zaliczane są do kryzysów środowiskowych. Wśród wielu
zagrożeń naturalnych, mogących wywołać stan kryzysu, wymieniane są biologiczne (np.
epidemie, skażenia), kosmiczne (np. szkodliwe promieniowanie), tektoniczne (np. trzęsienia
ziemi) i klimatyczne (powodzie, opady, susze, wiatry, wzrost temperatury). Włodarczyk (2011
- za: Ficoń, 2007) dzieli klęski żywiołowe i ekologiczne, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
(1) intensywność oddziaływania i poziom szkodliwości, (2) prognozowany czas neutralizacji i
usuwania skutków zagrożenia, (3) sferę oddziaływania zagrożenia, (4) potencjalne skutki i
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następstwa, (5) przyczynowość losową lub wywołaną działalnością człowieka, (6) obszar
oddziaływania przestrzennego oraz (7) możliwość antycypowania zagrożeń i prognozowania
ich skutków. Kryzys klimatyczny we wspomnianych kategoriach jest zagrożeniem o
narastającej intensywności i szkodliwości działania, o możliwym do przewidzenia przebiegu,
który powstał wskutek rabunkowej gospodarki człowieka. Specyfiką kryzysu klimatycznego
jest globalny obszar oddziaływania, zarówno w sensie geograficznym (mimo, że niektóre
obszary szybciej odczują jego skutki, ostatecznie obejmie całą planetę), jak i dotyczący
wielości dziedzin życia, których dotyka (biologicznego przetrwania człowieka, zdrowia i życia,
stosunków społecznych, gospodarki i wielu innych). Prognozowany czas neutralizacji skutków
tego kryzysu, jeśli to w ogóle okaże się możliwe, obejmie czas życia wielu pokoleń.
Większość prac, które dotyczą kryzysów środowiskowych, koncentruje się na realnej
pomocy w przetrwaniu katastrofy, wsparciu udzielanym ofiarom i przede wszystkim na
procesach powrotu do równowagi i czynnikach warunkujących ich przebieg i tempo. W sytuacji
kryzysu klimatycznego najczarniejszy scenariusz oznacza brak możliwości powrotu do
równowagi, przynajmniej za życia jednostki, brak bezpiecznych miejsc umożliwiających
odzyskanie sił i zrekompensowanie strat, brak ratowników mogących udzielać pomocy, gdyż
ekstremalne warunki klimatyczne dla wszystkich staną się zabójcze, a w końcu - brak wsparcia
ze strony społeczności i władz, gdy ogromne populacje dotknięte konsekwencjami klęski, będą
walczyć o kurczące się zasoby naturalne, niezbędne do życia. Mimo tego, kryzys klimatyczny,
w stosunku do katastrof naturalnych o nagłym charakterze, ma pewien wymiar pozytywny:
może zostać zauważony zanim wywoła tak drastyczne skutki i – przy dobrej woli decydentów,
rzetelnej informacji, przebudowie gospodarki i pracy u podstaw każdego człowieka – może
zostać złagodzony, a być może w przyszłości również opanowany. Niestety, oprócz
alarmowania, informacje o pogarszającej się sytuacji mogą też skutkować habituacją, a
przyzwyczajenie do komunikatów o dramatycznie złej sytuacji klimatycznej sprzyja ich
ignorowaniu. Reguły, opracowane przez interwentów kryzysowych w sytuacji katastrof
środowiskowych (por. Kubacka-Jasiecka, 2010), ze względu na specyfikę kryzysu
klimatycznego, tylko w pewnym stopniu mogą okazać się przydatne.
W monografii pojawiają się paralele, łączące reakcje na kryzys klimatyczny z
mechanizmami psychologicznymi, znanymi z opracowań dotyczących problematyki kryzysu
psychologicznego, przeżywania żałoby czy zmagania się z ciężką chorobą somatyczną oraz
z innych obszarów, bliskich znaczeniowo. Nie jest to przypadek – rzeczywiście, kryzys
klimatyczny to “choroba planety”, a jej skutkiem mogą stać się choroby – somatyczne i
psychiczne – mieszkańców Ziemi, nie tylko ludzi, lecz również wszystkich żywych
organizmów.
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W związku z katastrofą klimatyczną wyłania się obecnie kilka ważnych obszarów
działania dla psychologów. Jednym z nich jest uświadamianie ludziom zagrożenia, skuteczne
przekazywanie informacji – przebijanie się przez działanie mechanizmów zaprzeczania i
ignorowania faktów. Drugim obszarem jest promowanie zachowań proekologicznych,
wzbudzanie motywacji do ich podejmowania, wsparcie w wyrabianiu nowych nawyków i
dobrych praktyk. Trzecim, zapobieganie drastycznemu pogarszaniu się psychicznego
dobrostanu jednostek, reakcjom o charakterze kryzysu psychologicznego wraz z ich dalszymi
konsekwencjami, rozwojowi zaburzeń psychopatologicznych oraz fachowa pomoc w
uzyskaniu równowagi psychofizycznej w tych nowych okolicznościach.

Dlaczego i po co została napisana ta książka?
Cel monografii jest dwojaki. Z jednej strony, jest nim przedstawienie obiektywnych,
profesjonalnie analizowanych danych dotyczących aktualnej sytuacji klimatycznej oraz
przewidywanych dalszych konsekwencji zmian, z uwzględnieniem udziału człowieka w ich
wywoływaniu. Z drugiej, charakterystyka różnorodnych psychologicznych odpowiedzi
jednostek na katastrofę klimatyczną, sposobów adaptacji psychologicznej, psychologicznych
reakcji kryzysowych zarówno poszczególnych osób jak i społeczności. Dalszym celem jest
wytyczenie kierunków oddziaływań psychologicznych, które mogłyby sprzyjać - w odniesieniu
do jednostek - zachowaniu dobrostanu psychicznego i włączeniu się w proekologiczne zmiany
codziennego funkcjonowania, a także wskazywać możliwości pracy psychologicznej i
interwencji w społecznościach, zarówno tych już dotkniętych klęskami żywiołowymi i
technologicznymi, jak i tych, którym to potencjalnie w przyszłości zagraża, aby zamiast
możliwej rywalizacji i walki o zasoby motywować do wspólnych działań i wykorzystania
kolektywnych zasobów. Kolejnym, jest wskazanie kierunków apelowania i nacisku wobec
decydentów politycznych i gospodarczych.
Część I monografii, zatytułowana “Okiem psychologa”, autorstwa Bożeny Gulli i Kingi
Tucholskiej, obejmuje analizę przekonań i mitów na temat klimatu, emocji klimatycznych oraz
sposobów radzenia sobie ze stresem klimatycznym na poziomie jednostek i społeczności.
Zawiera ona również opis, wraz z wyjaśnieniem, możliwych wzorców reagowania i trajektorii
adaptacji psychologicznej, z uwzględnieniem uwarunkowań intrapsychicznych oraz czynników
wynikających z mechanizmów grupowych czy społecznych. Tę część kończy sformułowanie
propozycji oddziaływań o charakterze interwencji kryzysowych wobec jednostek i społeczności
oraz pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób, które doświadczyły problemów
emocjonalnych oraz zaburzeń psychicznych w związku z zaistniałą katastrofą klimatyczną.
Uwzględniony zostanie również aspekt edukacji ekologicznej, zasad skutecznego i rzetelnego
przekazu informacji o sytuacji klimatycznej oraz szerokiego motywowania do działań
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proekologicznych. W II Części, “Okiem klimatologa” na aktualną sytuację klimatyczną z
uwzględnieniem warunków polskich, spojrzy i przedstawi w sposób obiektywny, w oparciu o
wyniki badań, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, specjalista w zakresie klimatologii.
Mamy nadzieję, że książka przyczyni się do lepszego zrozumienia zachodzących zmian i
ich konsekwencji, zapobiegnie narastaniu poczucia bezradności oraz zachęci do aktywności
proekologicznej nie tylko jednostki, ale również tych, którzy decydują o funkcjonowaniu
państwa i środowisk lokalnych.

Autorki
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Bożena Gulla

Kinga Tucholska

Część I
Okiem psychologa…

Rozdział I. Przekonania i mity
klimatyczne
Odpowiednia pogoda stanowi temat codziennych rozmów, jest warunkiem udanego urlopu,
dla rolników i sadowników gwarancją obfitych plonów, dla wszystkich podstawą poczucia
bezpieczeństwa i komfortu. Dlatego ludzie od wieków zwracali uwagę i próbowali kontrolować
pogodę, głównie przez jej obserwację oraz poszukiwanie wskaźników pozwalających na
przewidywanie jej zmian, kiedyś też przez oparte na myśleniu magicznym próby zaklinania czy
składania ofiar bogom w prośbie o pożądaną zmianę w pogodzie. Rozwój nauki umożliwił
opracowanie bardziej efektywnych metod wpływu na aurę - używane są do tego na przykład
samoloty rozpraszające chmury w rejonie, gdzie nie jest oczekiwany deszcz czy też
bombardujące chmury środkami chemicznymi, aby deszcz wywołać. Podejmuje się również
próby zmniejszania energii huraganów przez tworzenie na falach oceanu oleistych
powierzchni. Sposoby te miewają jednak różną efektywność i nie do końca wiadomo, jakie są
ich odsunięte w czasie reperkusje. Generalnie, próby uzyskania “pogody na życzenie”
pozostają nadal w sferze marzeń.
Obecnie, w sytuacji globalnego ocieplenia i nadchodzącej katastrofy klimatycznej, wszelkie
sygnały i utarte reguły, pozwalające ludziom przewidywać pogodę, a utrwalone często w
odzwierciedlających mądrość ludową przysłowiach i utartych zwrotach językowych, stają się
bezużyteczne. Zmiany postępują za szybko i w trudny do przewidzenia dla laików sposób;
pogoda nie “trzyma się” dotychczasowych reguł. Bezskuteczne próby kontrolowania kapryśnej
aury pogodowej mogą tworzyć u wielu ludzi głębokie przeświadczenie, że również zmiany
klimatu przebiegają niezależnie od nich, nie dadzą się zatrzymać, nie można na nie wpływać
ani ich kontrolować. Hołdowanie tym przekonaniom, wynikające po części z błędnego
utożsamiania kapryśnej pogody z klimatem, nie sprzyja podejmowaniu działań na rzecz
poprawy sytuacji klimatycznej. Jednak, w przeciwieństwie do pogody, klimat w dużej mierze
jest zależny od człowieka, prowadzonej przez niego gospodarki, sposobu eksploatacji
zasobów Ziemi i przez mitygację klimatyczną można spowolnić narastanie niekorzystnych
zmian.

Mity klimatyczne
16

Popularne przekonania na temat zmian klimatu często nie mają wiele wspólnego z
wynikami analiz i badań naukowych; są nieprecyzyjne albo wręcz nieprawdziwe (Nuccitelli,
2015; Washington, Cook, 2011). Cook, związany z serwisem Skeptical Science, autor
wydanego w 2010 roku Przewodnika naukowego do sceptycyzmu globalnego ocieplenia, jako
pierwszy utworzył bazę rozpowszechnionych przekonań, będących w opozycji do aktualnego
stanu wiedzy naukowej w zakresie klimatologii. Nadał im miano mitów klimatycznych. Na
łamach wspomnianego portalu zaprezentował następujące fałszywe przekonania, podejmując
z nimi merytoryczną dyskusję:
x

mit, iż modele klimatyczne są niewiarygodne, a między uczonymi nie ma co do nich
konsensusu (skoro nie są całkowicie pewne, to znaczy, że nie warto sobie nimi
zaprzątać głowy);

x

mit, iż przyczyną zmian klimatu jest promieniowanie kosmiczne (a nie szkodliwa
działalność człowieka);

x

mit, iż informacje na temat zmian klimatu mają aspekt sensacyjny (są sztucznie
rozdmuchane i udramatyzowane);

x

mit, iż to spisek, gdyż dane mające dowodzić efektu cieplarnianego zostały
sfałszowane (nie można ufać ludziom ze świata nauki, gdyż manipulują oni danymi,
próbując celowo wprowadzić w błąd odbiorców, realizując własne ukryte cele),

x

mit, iż ludzie są zbyt mało znaczący, by wpłynąć na klimat w skali planety (nie ponoszą
za katastrofę odpowiedzialności).
Organizacja WWF (World Wildlife Fund for Nature, Światowy Fundusz na Rzecz

Przyrody) opublikowała swoją listę dziesięciu najczęściej powtarzanych współcześnie mitów
klimatycznych. Wśród nich wymienia:
x

mit o nieustannych zmianach klimatu w historii Ziemi (wobec czego te obserwowane
obecnie nie są niczym nadzwyczajnym i obecne zmiany nie mogą być spowodowane
przez człowieka),

x

mit o pozytywnej dla roślin roli dwutlenku węgla (stąd szkodliwe byłyby próby
ograniczania jego emisji),

x

mit o występowaniu mrozów, ulew i huraganów w niektórych krajach, co zdaniem
jego zwolenników zaprzecza istnieniu globalnego ocieplenia,

x

mit o odległej perspektywie kryzysu klimatycznego (nie ma się czym niepokoić, gdyż
to czy nastąpi i jaki będzie miał przebieg nie jest wcale pewne),

x

mit o lansowaniu energetyki odnawialnej wyłącznie z chęci zysków (więc nie ma co
ufać nowym technologiom, to oszustwo),
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x

mit o bezużyteczności energetyki odnawialnej w sytuacjach braku wiatru lub światła
słonecznego (po co więc w nią inwestować),

x

mit o przyroście populacji niedźwiedzi polarnych i możliwości przystosowania się
zwierząt i roślin do zmian klimatycznych (skoro są symptomy, że natura się odradza
nie może być tak źle, jak to przedstawiają alarmiści klimatyczni),

x

mit o możliwości naprawy sytuacji przez zmniejszenie populacji ludzi,

x

mit o wyłącznej odpowiedzialności Chin za globalne ocieplenie.

Portal Nauka o klimacie, został utworzony przez światowej klasy polskich naukowców oraz
popularyzatorów nauki, którzy działają z misją obalania mitów pojawiających się w mass
mediach

(por. Popkiewicz, Kardaś i Malinowski, 2018). Podejmują oni dyskusję z

następującymi błędnymi przekonaniami:
x

Mit: Nawet stopienie całego lodu na Ziemi nie podniesie poziomu morza,

x

Mit: Globalne ocieplenie, nawet jeśli będzie, wcale nie będzie takie złe,

x

Mit: By zwalczyć globalne ocieplenie, wystarczy sadzić więcej drzew,

x

Mit: Człowiek odpowiada jedynie za 0,6% efektu cieplarnianego,

x

Mit: Czeka nas nowa epoka lodowcowa, nadchodzi globalne ochłodzenie,

x

Mit: Ekstremalne zjawiska pogodowe nie wiążą się z globalnym ociepleniem,

x

Mit: Naukowcy nie umieją nawet przewidzieć pogody,

x

Mit: Historyczne pomiary temperatur są niewiarygodne,

x

Mit: Przeciwdziałanie zmianie klimatu to nic pilnego,

x

Mit: Sceptycy klimatyczni to Galileusze naszych czasów,

x

Mit: Ocieplenie wynika z błędów pomiarowych spowodowanych niewłaściwą lokalizacją
stacji.
Podstawową właściwością mitów klimatycznych jest ich chwytliwość, łatwość

zapamiętania i powtarzania innym. Odnoszą się one do powszechnych doświadczeń i ogólnej
wiedzy - nie trzeba posiadać dogłębnej wiedzy naukowej, by mit przekazywać dalej. Dają
proste wyjaśnienia skomplikowanych zjawisk; wpasowują się w posiadane już poglądy i
pomagają się ich utwierdzać, co skutkuje ich szczególną trwałością i odpornością na
zmianę. Stanowią często pewne skróty myślowe, stąd często występują w nich
zniekształcenia, nadmierne uproszczenia, pochopne wnioski i będące ich pochodną błędy
wnioskowania logicznego. Dość oczywisty błąd zawiera na przykład stwierdzenie: “Klimat na
Ziemi zawsze zmieniał się okresowo (okresy zlodowaceń przeplatały się z ocieplaniem
atmosfery), więc obecne zmiany nie mogą być spowodowane przez człowieka”. Fakt, że
zjawiska w przeszłości przebiegały w określony sposób nie oznacza, że obecnie przebiegają
tak samo. Popkiewicz, Kardaś i Malinowski (2018) wskazują na jeden z mechanizmów
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podtrzymujących mity, który polega na wybieraniu tylko tych danych pomiarowych, które
zgadzają się z głoszoną przez sceptyków klimatycznych tezą - jest to zjawisko tzw. “wybierania
wisienek” (cherry picking). Na przykład z serii pomiarów temperatury dokonywanych przez
satelity, wybierane są tylko te, które np. potwierdzają tezę o zatrzymaniu ocieplenia pod koniec
lat 90. XX wieku - pomija się przy tym pozostałe, niepasujące do lansowanego trendu oraz nie
bierze pod uwagę błędów związanych z metodą pomiaru.
Sposób postrzegania zmian klimatycznych i spowodowanego nimi zagrożenia jako
poważnego lub mało istotnego, bliskiego lub odległego, zależnego od działań człowieka lub
spowodowanego innymi przyczynami, jest kluczowym czynnikiem, kształtującym postawę
wobec zmian klimatycznych i warunkującym podejmowanie pro-ekologicznych decyzji przez
ludzi lub ich całkowity brak aktywności w tym względzie.

Modele mentalne zmian klimatycznych
Sposób postrzegania zachodzących w globalnej skali zmian i związanego z nimi ryzyka
oraz stopnia zagrożenia, rozumienia zjawisk związanych z efektem cieplarnianym i wiedzy o
roli człowieka w jego powstawaniu, składa się na indywidualne modele mentalne (poznawcze),
które, odpowiednio do swojego charakteru, generują u ich posiadaczy specyficzne emocje.
Mianem

modeli

mentalnych

określane

są

w

psychologii

konstrukcje

psychiczne,

odzwierciedlające jakiś aspekt rzeczywistości. Tworzą je następujące elementy: sposób
interpretowania zjawisk, przypisywanie przyczynowości, przewidywanie skutków i dalszego
biegu wydarzeń, horyzontu czasowego przebiegu i dalszych konsekwencji.
Członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w opracowaniu pt.
Psychology and Global Climate Change, zwracają uwagę na to, iż wiedza przeciętnych
obywateli o zmianach klimatu - jego przyczynach i skutkach - bywa mocno ograniczona. Ludzie
koncentrują się na zjawiskach pogodowych i z nich wnioskują o klimacie, gdyż wieloletnie
trendy zmian klimatycznych są trudne do obserwacji i zreasumowania w osobistym
doświadczeniu. W ocenie zmian klimatycznych ludzie muszą polegać na wynikach
systematycznych, prowadzonych przez dziesiątki lat badań naukowych i analiz statystycznych.
Czyni to sposób komunikowania o nich oraz rozprawiania się z mitami na ten temat
szczególnie istotnym dla budowania indywidualnych modeli mentalnych sytuacji klimatycznej
(por. w Rozdziale IX niniejszej książki - wskazówki, jak mówić o zmianach klimatu i jak obalać
mity klimatyczne). Zależnie od sposobu przekazu informacji, akcentowania ryzyka,
sensacyjnego nagłaśniania lub profesjonalnego argumentowania, budowana jest odmienna
wizja globalnego ocieplenia. Dodatkowo, recepcja danych naukowych i analiz statystycznych
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wymaga wysiłku umysłowego, zaangażowania, co - przy naturalnej tendencji do tzw.
oszczędności poznawczej - prowadzić może do przyjmowania określonych wersji bez próby
własnej oceny argumentów. Opieranie się na osobistych doświadczeniach i błędne
postrzeganie klimatu, jako tożsamego z aurą pogodową, prowadzi większość ludzi do oceny
realności zmian klimatycznych i ryzyka z nim związanego jako niskiego, zaś jego konsekwencji
jako odległych w czasie i geograficznie.
Autorzy wspomnianego raportu (APA, 2007) zwracają również uwagę, że ludzie,
formułując sądy na dany temat, uwzględniają przede wszystkim skojarzone z faktami emocje
(dokonują tym samym tzw. przetwarzania afektywnego); w nielicznych przypadkach opierają
się wyłącznie na suchych, racjonalnie postrzeganych faktach (przetwarzanie czysto racjonalne
stanowi rzadki proces, gdyż jest niezwykle obciążające poznawczo). Gdy występuje brak
zgodności między systemami przetwarzania informacji (afektywnym i racjonalnym),
decydujące znaczenie w konstruowaniu modeli mentalnych ma system afektywny. To
wyjaśnia, dlaczego mimo napływających z różnych źródeł katastroficznych danych i obrazów,
większość ludzi - nie dotkniętych osobiście konsekwencjami zmian zachodzącymi w
ekosystemach i nie przeżywających bezpośredniego zagrożenia - przeżywa stosunkowo mało
obaw. W dodatku zmiany klimatyczne wydają się odległe czasowo, stąd są raczej abstrakcyjne
niż skonkretyzowane, natomiast koszty i wysiłek związany z zapobieganiem ich narastaniu, do
jakiego bywają nawoływani, jest bliski i konkretny. Wymaga ponoszenia bieżących, realnych
kosztów na rzecz odległych, mgliście określonych, niepewnych korzyści, co działa mało
motywująco. Sposób postrzegania zagrożenia związanego ze zmianami klimatu jest również
związany z różnicami kulturowymi oraz wyznawanymi wartościami. Należy również zaznaczyć,
iż kształtujące ocenę ryzyka przekazy w przestrzeni publicznej pozostają często w zależności
od interesów gospodarczych i politycznych.
Modele poznawcze odzwierciedlające sytuację klimatyczną można analizować w
następujących aspektach:
1. Postrzeganego stopnia zagrożenia: od braku rzeczywistego zagrożenia, przez
umiarkowane zagrożenie, do zagrożenia katastrofalnego i dramatycznego. W tym
aspekcie mogą zaistnieć różnice między postrzeganiem stopnia zagrożenia osobistego
i zagrożenia dla innych ludzi, przyszłych pokoleń i ludzkości jako takiej;
2. Postrzeganej przyczynowości: od przekonania o całkowitym braku antropogenicznego
uwarunkowania zmian klimatycznych, przez dostrzeganie częściowego wpływu
człowieka na sytuację w powiązaniu jednak z czynnikami naturalnymi, aż do całkowicie
antropogenicznej przyczynowości;

20

3. Postrzeganych konsekwencji: od braku lub jedynie mało dotkliwych i mało znaczących
skutków, przez konsekwencje poważniejsze i bardziej dotkliwe, wymagające wysiłku
adaptacyjnego i dokonania zmian, aż po skutki nieodwracalne, oznaczające trwałe
zniszczenie planety i wyginięcie organizmów żywych;
4. Postrzeganego horyzontu czasowego konsekwencji zmian klimatycznych: od dalekiej,
bliżej nieokreślonej przyszłości, przez postrzeganie zmian w perspektywie lat, jednak
mieszczących się w okresie życia jednostki i jej bliskich, aż po bardzo krótki horyzont
czasowy, w którym zmiany, już widoczne, będą w bardzo szybkim tempie narastały z
roku na rok.
Wskazane aspekty łączą się i wpływają na siebie, tworząc złożone, wieloaspektowe mapy
mentalne zjawiska zmian klimatycznych i wyzwalają adekwatne do nich emocje oraz
ukierunkowują zachowania ludzi w zaistniałej sytuacji.

Związki poznania z emocjami
Mimo, że sformułowano teorie psychologiczne zakładające pierwszeństwo poznania, jako
indukującego reakcje emocjonalne, jak również takie, które pierwszeństwo przypisują
emocjom, większość teoretyków zgadza się co do współzależności procesów poznawczych i
emocjonalnych. W każdej sytuacji wzbudzenia emocjonalnego obecne są pewne elementy
oceny poznawczej, często jednak adaptacyjna funkcja emocji wymaga natychmiastowego
reagowania, co wyklucza w tym momencie bardziej dogłębną analizę poznawczą.
Potwierdzenie tez o pierwotności poznania lub emocji, względnie o ich niezależności,
najczęściej opiera się na precyzyjnych badaniach laboratoryjnych, podczas gdy rzeczywiste
sytuacje życiowe są złożone, wieloaspektowe i mają częstokroć dla człowieka istotniejsze
znaczenie niż te, które są prezentowane w warunkach laboratoryjnych (Doliński, 2003). Należy
zatem przyjąć, że zarówno indywidualna ocena sytuacji, sposób jej rozumienia, nadanie
znaczenia i zaliczenie do określonej kategorii, stanowić będą źródło emocji, odpowiadających
nadanej i przypisanej sytuacji treści oraz jej wartości dla jednostki, jak również wzbudzane w
tej sytuacji emocje zdeterminują dalszy przebieg procesów poznawczych. Emocje można
traktować jako dynamiczne aspekty procesu przetwarzania informacji (Drogosz, 2011).
Doświadczane emocje wpływają na sposób przetwarzania danych, dostrzeganie i
zapamiętywanie informacji zgodnych z treścią emocji oraz motywują do zachowań
sprzyjających podtrzymaniu pozytywnych emocji lub redukcji negatywnych. Szczególnie
emocje tworzące dłużej utrzymujące się nastroje, zwiększają prawdopodobieństwo tego
rodzaju zależności.
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Procesy poznawcze i emocjonalne są mocno ze sobą powiązane, wręcz splecione i
wzajemnie na siebie oddziałują, składając się na całościowy proces przetwarzania informacji.
Drogosz (2011) opisuje proces przetwarzania wskazując, iż przyjmuje on formę kontinuum.
Na jednym jego krańcu umieszczone są najprostsze emocje, o istotnym znaczeniu
biologicznym, ułatwiające przetrwanie, reprezentujące “gorący” proces przetwarzania i
wzbudzające tendencję do natychmiastowego działania. Natomiast na drugim krańcu
kontinuum ulokowane są emocje związane z “zimnym przetwarzaniem”, o bardziej
abstrakcyjnym

charakterze,

nie

pobudzające

do

działania.

Opisanym

sposobom

przetwarzania odpowiadają, w przekonaniu autora, odmienne mechanizmy neurofizjologiczne:
związane z bezpośrednim przekazem bodźców do struktur mózgowych odpowiedzialnych za
stany afektywne lub pośrednim, o wydłużonej drodze, umożliwiającej analizę i różnicowanie.
Istnieje szereg danych (tamże), wskazujących zarówno na stymulujący wpływ procesów
afektywnych na procesy poznawcze, jak i na hamujący wpływ procesów poznawczych
- zwłaszcza związanych z percepcją złożonych zadań - na procesy afektywne. Niewątpliwie
jednak procesy poznawcze i emocjonalne stanowią dwa różne aspekty całościowego procesu
przetwarzania informacji i kształtowania indywidualnej wiedzy o świecie.
Przeżywane stany emocjonalne, będące reakcją na informacje o globalnym ociepleniu,
pozostają w ścisłym związku z sposobem interpretowania sytuacji środowiskowo-klimatycznej
i przekonaniami na jej temat. Dotyczy to przede wszystkim przeświadczeń o realności efektu
cieplarnianego, o roli człowieka w jego powstawaniu, o możliwych skutkach i konsekwencjach.
Dla sposobu reagowania psychologicznego na zmiany klimatyczne podstawowe znaczenie
ma - jak sądzą Doherty i Clayton (2011) - szacowanie ryzyka osobistego oraz własnej
odpowiedzialności za zachodzące zjawiska, ich konsekwencje i możliwość przeciwdziałania
im. Tendencje do postrzegania zmian klimatycznych w kategoriach katastroficznych (jako
szybko postępujących, tragicznych w skutkach, nieodwracalnych), wywołują silniejsze emocje
o negatywnej treści. Ponieważ znak i treść emocji, ich intensywność i dynamika są związane
z procesami poznawczymi (posiadaną wiedzą, przekonaniami, podzielaniem przeświadczeń
płynących z mitów klimatycznych i in.), w kolejnych rozdziałach uwaga będzie poświęcona
szczegółowemu omówieniu emocji klimatycznych i złożonych stanów emocjonalnouczuciowych oraz związkom między sposobem przeżywania a sposobem myślenia o
zmianach w sytuacji ekosystemu Ziemi.

Postawy wobec zmian klimatycznych
Indywidualne modele mentalne sytuacji klimatycznej, powiązane z nimi stany afektywne i
tendencje do działania w określony sposób składają się na całościowe struktury o charakterze
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postaw, które mogą wprost wyrażać się w zachowaniu lub mieć charakter ukryty, utajony
(implicit attitude, Greenwald, Banaji, 1995), gdy pozostają w dysonansie wobec przyjętych
wartości etycznych, społecznych norm zachowań oraz dotychczasowego obrazu siebie.
Postawy utajone, mimo ich niedostępności introspekcyjnej, mogą decydować o zachowaniu w
szczególnych sytuacjach, np. przeżywanego zagrożenia osobistego, niepokojów społecznych,
działania pomimo czynników rozpraszających lub obciążających, czy wówczas, gdy
zachowanie zgodne z postawą jawną wymaga przełamania wieloletnich nawyków. Między
postawami jawnymi i utajonymi może istnieć wyraźny rozdźwięk, jednak w wielu sytuacjach na
sądy, emocje i zachowania wpływają właśnie te ostatnie. Ich oddziaływanie jest szczególnie
widoczne w przestrzeni społecznej, wiążąc się ze stereotypizacją. Ograniczenie ich wpływu
na zachowanie wymaga refleksji jednostki, przywołania do świadomości wartości, jakimi się
kieruje i często większego wysiłku włożonego w dotrzymanie zobowiązań płynących z postawy
jawnej.
Wśród postaw mających u podstaw różne sposoby postrzegania sytuacji klimatycznej,
można wyróżnić następujące (por. Langford, 2002; Orange, 2017):
x

Postawę braku zainteresowania - wynikającą z zaprzątnięcia innymi sprawami,
skupienia na tym, co dla osoby jest priorytetowe (np. problemy zdrowotne, realizacja
projektów zawodowych, planów podróżniczych); nie zwracanie uwagi na informacje o
globalnym ociepleniu, nie koncentrowanie się na sprawach klimatu ani ekologii;

x

Postawa aktywnego, świadomego zaprzeczania (denializm, negacjonizm klimatyczny)
- będąca pochodną bezzasadnych wątpliwości lub poglądów negujących fakty naukowe o
zmianach

klimatu

(mitów

klimatycznych),

wyraża

się

dyskredytowaniem

badań

klimatologów i ekologów, prowadzeniem kampanii dezinformacyjnych na różną skalę;
często jest powiązana z wiarą w teorie spiskowe;
x

Postawę bagatelizowania, której przejawem jest przypisywanie nikłego znaczenia
obserwowanym zmianom klimatycznym, traktowanie napływających alarmujących
informacji jako przesadzonych i wyolbrzymionych, minimalizowanie znaczenia i
konsekwencji efektu cieplarnianego;

x

Postawę usztywnienia, w której co prawda zauważalny jest dla jednostki negatywny
efekt ocieplenia klimatu i nie zaprzecza ona jego konsekwencjom ani zagrożeniu,
jednak nie zamierza dokonać zmiany swojego stylu życia, rezygnować z podróży
samolotowych czy codziennego komfortu i korzystać z dotychczasowych udogodnień
tak długo, jak będzie to możliwe;

x

Postawę wykorzystywania, w której jest obecna świadomość zagrożeń, jednak
wzbudza ona tendencję do maksymalnego wykorzystania dla siebie tego, co jest
jeszcze dostępne, nacieszenia się istniejącymi możliwościami, stworzenia sobie takich
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okoliczności, by - mimo zmian klimatycznych - zachować cząstkę dotychczasowego
świata;
x

Postawę dramatyzowania, w której sytuacja klimatyczna, postrzegana jako tragiczna,
powoduje zachwianie równowagi emocjonalnej, odbiera nadzieję i siłę do działania lub
skłania do nadmiernego rygoryzmu względem siebie i innych w przestrzeganiu
proekologicznych zachowań;

x

Postawę aktywnego przygotowywania się na apokalipsę o rozmaitym charakterze,
także klimatyczną - nabywania umiejętności przetrwania w ekstremalnych warunkach
środowiskowych, budowania schronów, bunkrów, gromadzenia zapasów, co ma
zapewnić azyl dla osoby oraz jej bliskich i przedłużyć im życie w bezpiecznych, często
luksusowych warunkach, o jakiś czas; postawie tej towarzyszy przekonanie o
nieuchronnej katastrofie, zaś w warstwie emocjonalnej - wysoki poziom energii i
mobilizacji oraz optymizmu w kontekście możliwości poradzenia sobie;

x

Postawę wypalenia - u osób, które włożyły na pewnym etapie swojego życia wiele
wysiłku w indywidualne i/lub społeczne działania na rzecz zahamowania zmian klimatu,
były w to silnie zaangażowane, a obecnie ich zapał opadł, przeżywają frustrację widząc
brak skuteczności własnych działań i przyjmują postawę rezygnacyjną;

x

Postawę realizmu – charakteryzującą się poszukiwaniem faktów, refleksją nad nimi,
przeżywaniem

adekwatnych

emocji

klimatycznych,

podejmowaniem

kroków

ograniczających skutki zmian przynajmniej w mikroskali, motywowaniu innych,
budowaniu wspólnotowości i pozyskiwaniu dostępnego wsparcia oraz pomocy.
Obecność w niektórych z omawianych postaw silnych emocji, mechanizmów
obronnych, braku refleksji, w innych zaś złożonych mechanizmów zaradczych i racjonalnej
analizy - ich konfiguracje i dynamika - zostaną poddane bardziej szczegółowej analizie w
kolejnych rozdziałach.
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Rozdział II. Emocje klimatyczne
Często używane pojęcie depresji klimatycznej, popularne w języku polskim, nie
odzwierciedla w pełni znaczenia powszechnie stosowanych anglojęzycznych terminów climate
anxiety i eco-anxiety, jako że określenia te odnoszą się do lęku, wzbudzanego przez zmiany
klimatyczne, a nie tylko do towarzyszącego mu przygnębienia i smutku. Lęk, smutek, niepokój,
poczucie bezradności, beznadziejności, zamartwianie, łączą się w złożone reakcje
emocjonalne, będące częstą odpowiedzią na zmiany obserwowane w ekosystemie. W
literaturze publicystycznej spotyka się również określenia climate despair, opisujące rozpacz i
poczucie beznadziejności w obliczu zmian klimatu oraz climate-rage, opisujące gniew
czy wręcz wściekłość (powiązaną z odczuwaniem niesmaku a nawet obrzydzenia) u
niektórych

osób

odczuwaną

wobec

decydentów,

władz

i

przedstawicieli

wielkich

przemysłowych konsorcjów, jako głównych sprawców katastrofalnej sytuacji klimatycznej,
grożącej zagładą życia na ziemi.
Powszechnie stosowany termin depresja klimatyczna wydaje się niedoskonały również
dlatego, iż może być mylony (ze względu na skojarzenia brzmieniowo-znaczeniowe) z
pojęciem depresji klinicznej, będącej jednostką psychopatologiczną, podczas gdy omawiany
stan na ogół nie ma charakteru chorobowego i nie jest ujęty w obowiązujących klasyfikacjach
chorób i zaburzeń. Odpowiedź emocjonalna na zagrożenia, jakie niesie zmiana klimatu, jest
powszechna, nie dotyczy - jak w zaburzeniach psychicznych - wąskiej grupy chorujących osób.
Co więcej, emocjonalna reakcja człowieka na zachodzące zmiany klimatyczne, stanowić może
dowód dobrej jego orientacji w sytuacji, realistycznej oceny, ekologicznej świadomości,
umiejętności hierarchizowania spraw ważniejszych i mniej ważnych, rozsądku oraz
zaangażowania obywatelskiego.
Wydaje się, że prawidłową nazwą dla omawianego zjawiska byłby termin emocje
klimatyczne (climate emotions), nie nadający przeżyciom związanym z nadchodzącą
katastrofą klimatyczną charakteru zjawiska psychopatologicznego oraz uwzględniający
możliwość przeżywania w tej generalnie trudnej sytuacji także stanów pozytywnych - takich
jak poczucia wspólnoty, satysfakcji z działania, aktywnej (radykalnej) nadziei. Pojawia się
pytanie, czy i w jaki sposób owe emocjonalne reakcje przekładają się na zachowanie i czy
prowadzą do działań, które mogą sprzyjać zmniejszeniu zagrożenia oraz zahamowaniu
niekorzystnych zmian, przynajmniej w niewielkim stopniu. Jeżeli prowadzi wyłącznie do
rozpaczy, niepokoju, dezorganizacji dotychczasowego sposobu funkcjonowania lub apatii i
postawy rezygnacyjnej, wówczas rzeczywiście zbliża się do obrazu zespołu lękowo25

depresyjnego. Zmiany cywilizacyjne, które dotyczą wielu obszarów (nie tylko globalnego
ocieplenia, ale także przyspieszenia tempa życia, zalewu dobrami materialnymi, nadmiarem
informacji), wymagają adaptacji psychologicznej i społecznej; kształtowana na przestrzeni
tysięcy lat w toku ewolucji psychika człowieka wydaje się nie nadążać za ich tempem i
nasileniem w czasach współczesnych.
Przeżywanie emocji klimatycznych może różnić się intensywnością zależnie od
osobistego doświadczenia i stopnia narażenia na zmiany klimatyczne. Interweniowanie
wymaga zwiększania świadomości ekologicznej i etycznej jednostek, grup, społeczności i
decydentów

politycznych.

Wymaga

również

badań

nad

przebiegiem

adaptacji

psychospołecznej oraz korzystania z kompetencji psychologów do interweniowania na wielu
poziomach, szczególnie, że ich obowiązkiem jest profesjonalne angażowanie się w istniejące
problemy społeczne i reagowanie w ich obliczu (Swim i in., 2009).
Zdaniem Doherty’ego i Clayton (2011), postępujące zmiany klimatyczne będą miały w
coraz bardziej niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi, przy czym najbardziej ucierpią
tzw. wrażliwe populacje. Sposób reagowania na efekty zmieniającego się klimatu może być
efektem osobistych przeżyć (bezpośredniego doświadczenia katastrofy ekologicznej, klęski
żywiołowej, obserwowaniem zdegradowanego krajobrazu) lub zostać wywołany pośrednio,
np. przez przekazy medialne. Charakter reakcji będzie kumulatywny, narastający wraz z
pogarszaniem się sytuacji klimatycznej i postępującym rozwarstwieniem społecznym, w
którym bogaci mogą na różne sposoby unikać lub łagodzić skutki zmian, a biedni są skazani
na ponoszenie ich kosztów. Dlatego rozważania na temat możliwych implikacji zmian
klimatycznych dla zdrowia psychicznego ludzi autorzy proponują ujmować w szerokim
kontekście systemów społecznych.
Doherty i Clayton (2011)

zwracają uwagę na trzy rodzaje skutków zmian

klimatycznych: o charakterze bezpośrednim, związanym z doświadczaniem nagłych katastrof
(powodzi, fal tsunami, pożarów pustoszące znaczne rejony i innych ekstremalnych zjawisk
pogodowych);

pośrednim,

będącym

rezultatem

obserwowania

stopniowych

zmian

klimatycznych, co powoduje narastanie niepokoju o dalszy rozwój sytuacji i postrzeganie
ryzyka jako narastającego, co stanowi zagrożenie dla dobrostanu psychicznego; oraz
długofalowe skutki psychospołeczne, związane z pogorszeniem warunków życia społeczności
żyjących na obszarach dotkniętych zmianami klimatu, migracjami i konfliktami o zasoby
naturalne. Mediatorami sposobu przeżywania zmian klimatycznych są, według Doherty’ego i
Clayton (2011), zmieniające się poglądy na zmiany klimatyczne, przekazy medialne i narracje
społeczne
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prawdopodobieństwa narażenia na skutki zmian. Natomiast moderatorami, jak wynika z badań
autorów, są następujące czynniki, pogrupowane w trzy kategorie:
x

czynniki ostre: rzeczywiste narażenie na ekstremalne warunki pogodowe, niekorzystne
zmiany w otoczeniu, problemy dotyczące zdrowia psychicznego, urazy psychiczne;

x

czynniki chroniczne: istniejące konflikty międzygrupowe, migracje i przesiedlenia,
zmniejszony dostęp do zdrowego ekosystemu czy narażenie na rosnącą przemoc
powiązaną z wysokimi temperaturami otoczenia;

x

czynniki indywidualne działające pośrednio: przeżywanie lęku, stanów depresyjnych,
apatii, żałoby, uruchomienie silnych procesów obronnych.
Badania nad emocjami, jakie ludzie odczuwają w związku z kryzysem ekologicznym,

wskazują na szereg trudnych emocji. Wyniki wstępnego badania przeprowadzonego w
Finlandii (na podstawie 538 odpowiedzi) wskazują na silne poczucie frustracji (71,3%),
odczuwanie mobilizacji do pracy na rzecz zmian (59,2%), żal (52,4%), poczucie
nieadekwatności (52,8%) lub bezsilności (51,8%), gniew (44%), lęk (43,6%) i strach (40,2%).
Strach, żal i rozpacz, określane przez Greenspan 1 mianem „ciemnych emocji”, mogą
prowadzić zarówno do rozpaczy, jak również do wzrostu i rozwoju osobistego w dalszej
perspektywie - dzieje się tak, gdy są dogłębnie i świadomie przeżyte. Smutek może
przekształcić się w akceptację i mądrość, strach dać energię do działania, od żalu rozwój może
prowadzić do przeżywania wdzięczności. Traktowanie doznań (pierwotnych emocji) jako
źródła istotnych informacji (np. o poziomie zaspokojenia lub niezaspokojenia potrzeb),
akceptowanie ich i przejście przez bolesne stany, transformacja mrocznych, „ciemnych”
emocji, może okazać się twórcza i wyzwalająca.
Poniżej zostaną bardziej szczegółowo omówione stany emocjonalne, będące
najczęstszymi reakcjami na zmieniającą się sytuację klimatyczną, w kolejności od
bezpośrednio wzbudzanych, prostych stanów emocjonalnych, przez emocje wtórne, będące
wynikiem świadomości wpływu człowieka (w tym własnego), na pogarszanie się sytuacji i
znikomego udziału w jej poprawianiu. W kolejnym natomiast rozdziale, przedstawione zostaną
złożone stany emocjonalno-uczuciowe, jak solastalgia, żałoba klimatyczna, utrata nadziei oraz
stany psychopatologiczne, głównie o obrazie lękowo-depresyjnym. Szczegółowa, pogłębiona
analiza kwestii przeżyć emocjonalnych w związku ze zmianami klimatycznymi, wydaje się
ważna, gdyż ludzie nie działają w pełni racjonalnie, wielu decyzji dokonują pod wpływem
emocji, mogą one mieć więc decydujące znaczenie dla zrozumienia reakcji na sytuację
kryzysu klimatycznego.

1

https://www.thesunmagazine.org/issues/385/through-a-glass-darkly, data dostępu 23.04.2020

27

Emocje podstawowe
Wśród emocji wzbudzanych w reakcji na obserwowane symptomy katastrofy
klimatycznej, najczęściej zwraca się uwagę na doznawany smutek, o różnym nasileniu - od
przygnębienia odczuwanego tylko chwilami, gdy następuje ekspozycja na treści lub obrazy
przypominające o sytuacji, po żal, aż do rozpaczy. Smutek jest związany z poczuciem
nieodwracalnej utraty świata znanego dotąd, z żalem za swojskim, znanym z dzieciństwa,
otoczeniem i przyrodą, za zniknięciem zielonych krajobrazów oraz ginącymi gatunkami.
Poczucie straty u niektórych osób łączy się również z przeżywaniem złości i gniewu.
Smutkowi może towarzyszyć strach, który wynika z już istniejących, realnych zagrożeń
(jak groźny dla zdrowia smog, trudne do zniesienia upały, brak wody w niektórych rejonach)
oraz lęk przed przewidywanymi zagrożeniami (dalszym pogorszeniem się sytuacji
klimatycznej, coraz bardziej trującą atmosferą, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, walką
ludzi o miejsce do życia, koniecznością emigracji i/lub napływającymi falami imigrantów). Lęk
jest związany z poczuciem niepewności i niską jego tolerancją. Szczególnie silny u niektórych
osób bywa lęk o przyszłość dzieci, których perspektywa czasowa może okazać się (z
konieczności) krótsza niż rodziców, a warunki do życia znacznie gorsze; a być może - w
perspektywie wyginięcia gatunku ludzkiego - nie będą one miały żadnej przyszłości. Osobom
doświadczającym nasilonego lęku trudno uwolnić się od tego stanu, gdyż mają tendencję, by
koncentrować się na niekorzystnych zjawiskach, katastroficznych prognozach. Szczególna
czujność na sygnały zagrożenia, skłonność do zamartwiania się i koncentrowania na
negatywach podtrzymuje stan napięcia lękowego. Mogą one być wręcz sparaliżowane przez
to doznanie; ich funkcjonowanie we wszystkich sferach życia pogarsza się wówczas, a
obsesyjnym myślom o katastrofie towarzyszą kompulsywne próby budowania systemu
zabezpieczeń lub perfekcyjnego przestrzegania zasad ekologii oraz inne próby odzyskania
kontroli w niepewnej sytuacji.
Badania międzykulturowe (Du Bray, 2017; Du Bray i in., 2018), dotyczące odpowiedzi
emocjonalnych na zmiany klimatyczne, prowadzone w obszarach geograficznych o różnym
stopniu wrażliwości na zmiany ekosystemu i o różnych zasobach (Fidżi, Cypr, Nowa Zelandia
i Wielka Brytania) ujawniły silniejsze reakcje emocjonalne u osób żyjących w obszarach
bardziej narażonych na konsekwencje zmian. Okazało się również, że nieco inaczej opisywali
przeżywane przez siebie emocje mężczyźni (częściej gniew), a inaczej kobiety (częściej
smutek). Mężczyźni w porównaniu do kobiet z większym trudem ujawniali i opisywali emocje.
Smutek kobiet był reakcją przede wszystkim na dostrzeganie zmian w krajobrazie i stanowił
wyraz troski o los młodego pokolenia. Z kolei mężczyźni swój gniew kierowali do decydentów,
których bezczynność polityczna prowadzi - w ich przekonaniu - do narastania osobistych
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trudności i utraty przez nich samych szans na osiąganie życiowych sukcesów. Gniew może
okazać się siłą bardziej mobilizującą do działania niż smutek. Jednak zarówno dla mężczyzn
jak kobiet, doświadczane głębokie i silne emocje, długofalowo przeżywane, mogą mieć
znaczący, niekorzystny wpływ na stan ich zdrowia psychicznego.
Opisane poniżej emocje są związane z przeżywaniem różnego rodzaju szkód i strat,
stąd mają różne znaczenie motywacyjne i odmienne funkcje adaptacyjne. Każda z emocji
posiada centralne znaczenie relacyjne (tzw. wątek rdzeniowy; Smith, Lazarus, 1990),
odpowiadający specyfice danej relacji ze środowiskiem, natomiast istnieją również odmienne,
indywidualne skłonności poszczególnych osób do reagowania na podobną sytuację różnymi
emocjami, ze względu na ich osobiste przekonania i sposób oceny sytuacji.

Strach i lęk...
Różnice między strachem i lękiem dotyczą realności zagrożenia i adekwatności
odpowiedzi na nie. Strach jest emocjonalną reakcją na występowanie rzeczywistego
zagrożenia, adekwatną pod względem nasilenia do stopnia tego zagrożenia. Natomiast lęk
może być przesadną, wygórowaną reakcją na niezbyt niebezpieczne sytuacje lub stanowić
odpowiedź na sytuacje całkowicie bezpieczne z obiektywnego punktu widzenia, subiektywnie
przeżywane jako groźne. Może również pozostawać bez związku z sytuacją zewnętrzną i mieć
charakter nieokreślonego poczucia zagrożenia. Postrzegane niebezpieczeństwo i poczucie
zagrożenia wynika z przeświadczenia osoby, że nie będzie można psychicznie przygotować
się na krzywdę, zanim ona nastąpi i przystosować do już zaistniałej. Funkcją adaptacyjną
emocji strachu jest uniknięcie zagrożenia, natomiast lęk pełni raczej funkcję dezadaptacyjną.
Lęk klimatyczny ma wymiar egzystencjalny - wiąże się z obawą o utratę czy zagrożenie
życia. Może mieć różny stopień nasilenia. Wysoki poziom lęku wyraża się wysokim napięciem
psychofizycznym, niepokojem, objawami psychosomatycznymi, trudnościami w utrzymaniu
dotychczasowego poziomu funkcjonowania, zachowaniami kompulsywnymi, nazywanymi
(przez analogię) ortoreksją klimatyczną, czyli niezwykle rygorystycznym, wręcz sztywnym
przestrzeganiem zaleceń proekologicznych. Może prowadzić do nadużywania substancji
psychoaktywnych, aktów autodestrukcji. Z kolei symptomami łagodnego poziomu lęku są
umiarkowany niepokój, okresowa bezsenność, pogorszenie funkcjonalności, obniżony poziom
energii, poczucie przestymulowania. Przeżywane emocje mogą stać się ważnym zasobem, o
ile osoba znajdzie przestrzeń do radzenia sobie z nimi i możliwość przeciwdziałania
zagrażającym zmianom (Pihkala, 2019).
Efekt globalnego ocieplenia jest źródłem zarówno doznawania strachu jak i lęku.
Strach wzbudzają przewidywania o skonkretyzowanym charakterze, przynajmniej w
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niewielkim zakresie już wcześniej doświadczane jako nieprzyjemne. Może to być na przykład
strach przed dalszym podwyższeniem temperatury (bo doznane latem upały były trudne do
zniesienia), czy przed suszą (gdy miały wcześniej miejsce niedobory wody). Strach towarzyszy
też osobom narażonym uprzednio na ekstremalne zjawiska pogodowe, których domy zmiótł
huragan lub zatopiła czy zniszczyła powódź. W każdej z tych sytuacji, zagrożenie (o różnym
nasileniu) rzeczywiście miało miejsce i reakcja na nie jest adekwatna. O strachu można także
mówić
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prognozowania przyszłych zmian warunków życia w sytuacji efektu cieplarnianego. Jednak
na większość informacji o nadchodzącej katastrofie klimatycznej ludzie reagują lękiem. Mgliste
przewidywania nie pozwalają ocenić skali zagrożenia, katastroficzne scenariusze podsycają
emocje, a niewiedza o formach zagrożeń i czasie ich nadejścia czyni sytuację
nieprzewidywalną, jednak groźną. Łatwo wtedy o przesadne reakcje, dramatyczne
wyobrażenia, nieokreślone niepokoje, falujące i zmienne stany emocjonalne. Ten stan, dla
niektórych trudny do zniesienia, uruchamia liczne intrapsychiczne mechanizmy obrony przed
lękiem.

Gniew i złość...
Emocja gniewu jest związana z przypisywaniem przyczynowości intencjonalnemu
działaniu innych na szkodę jednostki, czyli z obwinianiem innych. Jej funkcją adaptacyjną
(Smith, Lazarus, 1990) jest zmniejszenie narażenia na czynnik szkodliwy, zminimalizowanie
szkody, przeciwdziałanie dalszym krzywdom.
Doświadczanie przykrych konsekwencji zmian klimatu, prowokuje do poszukiwania
wyjaśnień, pomagających zrozumieć, dlaczego do aktualnej tragedii klimatycznej doszło.
Zależnie od rzetelności pozyskanych informacji, możliwe jest przypisywanie przyczynowości
czynnikom antropogenicznym lub naturalnym. W tym drugim przypadku nie do dochodzi do
wzbudzenia emocji gniewu czy złości. Jeśli jednak odpowiedzialnością za zaistniały stan
rzeczy obciążani są inni ludzie, to do nich kierowane są negatywne emocje. Mogą dotyczyć
rządów państw, polityków, lobby biznesmenów, wielkich korporacji i przemysłowców, którzy
dla krociowych zysków niszczą planetę, narażając życie i zdrowie miliardów ludzi, ale także w
mniejszej skali - do sąsiadów, okolicznych gospodarzy palących śmieciami w piecach,
wywożących do lasu odpadki, turystów zanieczyszczających regiony wypoczynkowe czy
nawet pojedynczych osób, używających jednorazowych opakowań czy jeżdżących dużymi, nie
energooszczędnymi samochodami. Gniew może wyzwalać agresywne zachowania wobec
innych, jednocześnie narażając osobę doświadczającą tej emocji na jej destrukcyjne
konsekwencje psychofizyczne. Alternatywą jest trafna atrybucja, oparta o pogłębioną wiedzę
na temat przyczyn katastrofy klimatycznej, jednak połączona z przeświadczeniem o niepełnej
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intencjonalności dotychczasowych nieekologicznych działań i decyzji osób, które się do niej
przyczyniły (podejmowanych rzeczywiście z chęci zysku, jednak prawdopodobnie bez pełnej
wiedzy o katastrofalnych skutkach niszczenia planety). Towarzyszyć temu może z jednej
strony nacisk na zmiany, z drugiej - wybaczenie. Ponieważ odpowiedzią na wyrażony gniew i
złość są zwykle podobne emocje u osoby, do której zostały skierowane, warto dążyć do
wywołania zmian u osób, które postrzegane są jako odpowiedzialne za tę katastrofę, bez
agresji i nienawiści.

Smutek i żal...
Emocja smutku dotyczy sytuacji nieodwracalnej straty. W relacji jednostki z otoczeniem
dokonuje się zmiana, która oznacza utratę kogoś lub czegoś, co jest dla danej osoby ważne.
Funkcją adaptacyjną smutku i żalu jest (Smith, Lazarus, 1990), uwolnienie się od
utraconego związku lub zobowiązania i uzyskanie wsparcia w sytuacji bolesnej utraty.
Jednostka doświadcza poczucia bezradności wobec szkody lub utraty, niemożności
przywrócenia tego, co utraciła, wyeliminowania lub powetowania szkody. Perspektywy
poprawy sytuacji są postrzegane jako nikłe lub żadne. Smutek stanowi raczej utrzymujący się
dłużej stan nastroju, niż gwałtowną emocję.
Straty związane z katastrofą klimatyczną są już olbrzymie. Niektóre z nich można
jeszcze zatrzymać - przyroda w jakimś stopniu może się zregenerować, niektóre przetrzebione
gatunki dadzą się odtworzyć a zniszczone miejsca rekultywować. Niestety, nie dotyczy to
wszystkich zaistniałych zmian; część z nich ma bowiem charakter nieodwracalny. Smutek
towarzyszący uświadomieniu strat może zostać transformowany przez wzbudzanie aktywnej
nadziei, pokazywanie efektów skutecznych działań proekologicznych i tworzenie nowych
krajobrazów w miejsce zniszczonych. Nawet niewielkie zaangażowanie się w poprawę
sytuacji, lokalne inicjatywy (przykładem - małe “parki kieszonkowe” w Krakowie czy
rekultywacja terenów pogórniczych i zdegradowanych, jak Jurapark „Krasiejów” w
województwie opolskim), czy nawet troska o własne rośliny doniczkowe lub “las w słoiku”,
pozwalające chociaż w minimalnym stopniu przywrócić to, co utracone, może być
przeciwwagą dla przewlekłego smutku.
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Emocje samoświadomościowe i wtórne
Zdarzenia, oceniane jako istotne z punktu widzenia bezpośredniego przeżycia,
wzbudzają emocje podstawowe, podczas gdy skupienie na Ja i własnej autoprezentacji
aktywuje samoświadomościowe emocje, powiązane z poczuciem tożsamości. Jeśli dochodzi
do niezgodności z celami tożsamościowymi - tym, kim człowiek jest w swoim przekonaniu i
jakim chce być - wzbudzane są zakłopotanie, wstyd i poczucie winy. Sprzyjają temu atrybucje
wewnętrzne (przypisywane przyczynowości indywidualnym wewnętrznym dyspozycjom oraz
własnej odpowiedzialności), najczęściej globalne i trwałe. Do emocji o złożonym charakterze,
związanych z samoświadomością, zaliczane są również zażenowanie, poczucie upokorzenia,
duma i pycha.
Tracy i Robins (2004) opisują emocje samoświadomościowe (self-conscious emotions)
jako silnie motywujące i regulujące ludzkie myśli, uczucia i zachowania, wskazując na ich
istotne znaczenie dla stanu zdrowia psychofizycznego. W codziennym życiu ludzie nieustannie
zabiegają o szacunek innych, starają się zyskać społeczną aprobatę, zadbać o utrzymanie
statusu społecznego, unikać zawstydzenia. Tym samym znajdują się nieustannie na
kontinuum między poczuciem dumy, a odczuwaniem zażenowania. Szczególnie silnie,
radykalne postawy i zachowania wobec różnych problemów, zgodnie z koncepcją
Kruglanskiego (Kruglanski i in., 2014; Florek, Gulla, Piotrowski, 2019), mogą wynikać właśnie
z frustracji potrzeby znaczenia osobistego. Jeśli emocją samoświadomościową jest poczucie
winy, najczęściej wzbudza ono tendencję do reparacji – odkupienia win, rekompensaty
wyrządzonej krzywdy. Natomiast odczuwanie wstydu skutkuje raczej przygnębieniem,
wycofaniem, poczuciem napiętnowania i uruchomieniem mechanizmów obronnych.
Emocje samoświadomościowe nie mają równie uniwersalnego charakteru, co emocje
podstawowe – wymagają wieloczynnikowych i zindywidualizowanych warunków inicjujących
ich pojawienie się; bywają różnie przeżywane w zależności od kontekstu kulturowego. Są
powiązane ze strukturą Ja i – jak sądzą Tracy i Robins (2004) – pojawiają się, gdy człowiek
ma poczucie, że nie spełnia kryteriów idealnej (z osobistego punktu widzenia) autoprezentacji.
Rozwijają się w biegu życia później niż emocje podstawowe i stopniowo stają się coraz bardziej
złożone (od prostego zawstydzenia kilkuletniego dziecka do poczucia urażonej dumy u
dorosłej, krytykowanej czy porzuconej, osoby). Ich rozwój wiąże się z nabywaniem i
internalizacją norm w toku socjalizacji oraz rozwojem teorii umysłu. Samoświadome emocje
motywują do działań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi oraz ułatwiają wymianę
społeczną.
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Wiedza o antropogenicznych uwarunkowaniach zmian klimatycznych i znaczeniu
osobistych decyzji w zakresie stylu życia, jako mających na nie wpływ, prowadzi do
wzbudzenia emocji o charakterze wtórnym, wynikającym ze świadomości szkód, jakie
ludzkość, lecz także konkretna osoba, spowodowała w środowisku. Najczęściej pojawia się
poczucie winy (environmental guilt), wstydu, poczucie bezradności, przytłoczenia i rezygnacji.
Emocje te nazywane są samoświadomościowymi, gdyż wywołuje je nie tyle konkretna
sytuacja, co jej interpretacja w kategoriach osobistej porażki, sprzeczności działania z
szanowanymi wartościami, zasadami i uznawanymi normami. W kontekście katastrofy
klimatycznej, ambiwalencja może również wiązać się z poczuciem działania wbrew własnym
uczuciom - niszczeniu przez osobiste decyzje konsumenckie i związane ze stylem życia tego,
co przecież przez jednostkę jest kochane - natury, środowiska lokalnego traktowanego w
kategoriach domu, własnego zdrowia, zdrowia i perspektyw na przyszłość ukochanych dzieci,
kochanych i szanowanych bliźnich.
Pozwolenie

sobie

na

jakiekolwiek

odstępstwo

od

zasad

proekologicznego

postępowania lub drobne zaniedbanie prób poprawy sytuacji zawstydza i przygnębia, a
obserwacja innych ludzi, nie przejmujących się zasadami, nadal bez ograniczeń
korzystających z kurczących się zasobów, budzi rozpacz i jednocześnie złość oraz podważa
zaufanie do możliwości podjęcia kolektywnego działania na rzecz poprawy sytuacji.
Bezradność, świadomość nikłego osobistego wpływu na sytuację, nieuchronność katastrofy
rodzi poczucie beznadziejności, niemocy i odbiera jednostce nadzieję na przyszłość.
Niepewność i dezorientacja utrudniają podejmowanie jakichkolwiek decyzji życiowych,
planowanie przyszłości w dłuższej perspektywie staje się niemożliwe, a dotychczasowe
angażujące cele przestają mieć znaczenie w obliczu wizji wyginięcia ludzkości.
Geneza emocji samoświadomościowych wiąże się z możliwościami poznawczymi
pozwalającymi na ocenę sytuacji oraz refleksyjnością, dzięki której jednostka zastanawia się
nad swoim wpływem na środowisko. Emocje wstydu i poczucia winy mogą być destrukcyjne prowadzić do coraz głębszego przygnębienia i apatii - mogą jednak być także konstruktywne,
reintegracyjne. Wówczas stanowią impuls do zaniechania działań szkodliwych i motywują do
wyborów proekologicznych.

Wstyd…
Wstyd jest źródłem kompleksów, ogranicza i hamuje aktywność, zwłaszcza społeczną,
powoduje wycofywanie się i izolację. Ma niezwykle subiektywny charakter, gdyż często trudno
zrozumieć, a tym bardziej podzielać, przekonanie zawstydzonej osoby, która doznaje wstydu
z powodów drobnych, nieistotnych czy niezauważalnych dla otoczenia. Ale niejednokrotnie
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zdarza się również odwrotna sytuacja, gdy osoba dopuszczająca się czynów, które w odczuciu
większości społeczeństwa powinny budzić zawstydzenie, nie odczuwa żadnego wstydu.
Wstyd pogarsza samoocenę, podważa poczucie własnej wartości i godności. Jest emocją
szczególną, ponieważ oznacza, że to, jaki człowiek naprawdę jest, stanowi dla niego
nieustające źródło niezadowolenia z siebie, upokorzenia, pogardy wobec samego siebie.
Wstyd, gdy zostaje ujawniony i wyrażony, przestaje tak silnie oddziaływać, co sugeruje, że
gorsze dla człowieka jest wyobrażanie sobie reakcji innych, gdy to, czego się wstydzi, wyda
się, niż samo ujawnienie. Jednak tym, co hamuje ujawnienie zawstydzających treści,
paraliżuje, jest.. ten sam wstyd. Wstyd zwykle wynika z wyidealizowanych standardów, których
osiągnięcie okazuje się niemożliwe, a porównanie ich z realiami wypada niekorzystnie. Ta
niemożność doścignięcia ideału, perfekcji, jest dla jednostki dowodem braku osobistego
wpływu, panowania nad sobą i samokontroli.

Poczucie winy…
Podstawową funkcją poczucia winy jest informowanie doświadczającej go osoby, że
zrobiła lub zaraz zrobi coś, co narusza jej osobiste zasady lub wyrządza bezpośrednią lub
pośrednią krzywdę drugiej osobie. Ludzie odpowiadają na ten sygnał zmieniając plan
działania, przepraszając osoby, które zostały skrzywdzone i naprawiając sytuację i wówczas
poczucie winy wygasza się dość szybko. Poczucie winy, jeśli jego nasilenie jest adekwatne do
popełnionego czynu, może stać się zalążkiem, impulsem do początkiem zmiany sposobu
funkcjonowania. Dzięki jego doświadczeniu osoba winna może poczuć się zmotywowana do
tego, by przeanalizować swoje zachowanie, uświadomić sobie jego konsekwencje, podjąć
działania reparacyjne, poczuć się bardziej odpowiedzialną za jakiś obszar własnego
funkcjonowania i trwale zmienić wzorce zachowań w przyszłości. W ten sposób doświadczenie
to pełni kluczową funkcję w podtrzymywaniu osobistych zasad zachowania i służy ochronie
związków z innymi.
Kleszczewska-Albińska i Albiński (2009) rozróżnili emocje wstydu i poczucia winy,
wskazując na ich cechy dystynktywne. Źródłem wstydu jest świadomość własnego
ośmieszającego lub kompromitującego zachowania, a źródłem poczucia winy - świadomość
przekroczenia norm moralnych. Obie emocje powstają w kontekście interpersonalnym i wiążą
się z dokonywaniem atrybucji wewnętrznych. Poczucie wstydu jest jednak emocją bardziej
uogólnioną, poczucie winy zaś skonkretyzowaną. Bardzo ważną różnicą między nimi jest to,
że poczucie wstydu wiąże się z koncentracją na Ja i świadomości bycia ocenianym przez
innych (stąd może łatwo uruchamiać motywy obronne), a poczucie winy - na zadaniu i na
efektach działania. Przeżywanie wstydu może pogarszać relacje z ludźmi (wiąże się z
doświadczaniem urazy, niechęci wobec nich i obaw w kontakcie), obniżać możliwość
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empatyzowania, sprzyjać eskalacji innych trudnych emocji, zwłaszcza złości, gniewu.
Poczucie winy natomiast hamuje zachowania związane z łamaniem norm i skłania do działań
opartych na empatycznym zrozumieniu. Należy mieć na względzie, iż w sposobie
doświadczania poczucia wstydu i winy istnieją duże różnice indywidualne i kulturowe.

Poczucie bezradności...
Poczucie bezradności jest związane z przekonaniem o braku wpływu na sytuację.
Rodzi się na skutek podejmowania prób zmiany niekorzystnej sytuacji, które okazały się
nieskuteczne. Osoba, doświadczając wielokrotnych porażek, widząc, że jej dotychczasowe
działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, uznaje, że kolejne próby niczego nie
zmienią, więc ich dalsze podejmowanie nie ma sensu. Rezygnuje z działań, wycofuje się w
poczuciu bezsilności. Towarzyszy jej często przekonanie o byciu skazaną na niepowodzenie.
Zgodnie z koncepcją Seligmana i Maiera (1967), wywiedzioną z obserwacji płynących
z badań eksperymentalnych, poczucie bezradności może mieć charakter zgeneralizowany i
jest efektem uczenia się. Szczególnie we wrażliwym okresie dzieciństwa doświadczenia
rodzinne, pozbawiające dziecko możliwości bycia wysłuchanym, wyrażenia własnego zdania,
udziału w podejmowaniu decyzji, narzucanie mu nie tylko wymagań, ale też wizji samego
siebie, zgodnie z tym, jak przedstawia się ona osobom znaczącym dla dziecka, sprzyjają
rozwojowi poczucia bezradności. Dziecko narażone na okoliczności, których nie może
uniknąć, z którymi nie umie sobie poradzić, nie może ich zmienić i nie może od nich uciec,
poddaje się, rezygnuje z wysiłków, mających na celu dokonanie zmiany własnej sytuacji.
Doświadcza apatii, przygnębienia; staje się bierne i wycofane. Buduje fatalistyczne
oczekiwania, zgodnie z którymi w przyszłości również będzie narażone na sytuacje, na które
nie będzie miało wpływu. Poczucie bezradności może być także skutkiem różnych trudnych
bądź wręcz traumatyzujących sytuacji życiowych w późniejszym życiu - przemocy w związku
czy mobbingu w pracy; na ogół w takich sytuacjach lepiej radzą sobie osoby, które weszły w
dorosłe życie z poczuciem zaradności i przekonaniem o własnej wartości.
W sytuacji katastrofy klimatycznej, możliwe są znaczne różnice indywidualne w
sposobie reagowania, wynikające właśnie z wyuczonej wcześniej bezradności. Osoby, których
ten syndrom dotyczy, mogą nawet nie próbować podejmowania wysiłków adaptacyjnych,
szybko popadać w stany przygnębienia i apatii, rezygnować z doraźnie podejmowanych
kroków proekologicznych i nie kontynuować ich wytrwale, równocześnie obwiniając siebie i
przeżywając głębokie poczucie wstydu. Jednak nawet ci, którzy nie są obarczeni wyuczoną
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bezradnością, z uwagi na specyfikę kryzysu klimatycznego mogą w tym obszarze poczuć się
bezradni. Ich wysiłki nie przynoszą bowiem zauważalnego, radykalnego rezultatu, wydają się
nie tylko nie zmieniać sytuacji planety, ale nawet środowiska lokalnego, są też mało widoczne
w krótkich okresach czasu (które, nawet gdy są dla jednostki kilkuletnim wysiłkiem, z
perspektywy historii planety stanowią nikły odcinek czasowy). Ponadto wymagają stałej
czujności i mobilizacji, niekiedy inwestowania - oprócz uwagi - energii, pomysłowości, wolnego
czasu i nakładów finansowych, nie zawsze też spotykają się z uznaniem społecznym w
środowiskach o mniejszej wrażliwości ekologicznej. Stąd tak ważne jest dawanie informacji
zwrotnych, podsumowujących zmiany zachodzące lokalnie, ujmujących efekty zauważalne w
określonym rejonie, w krótszych i dłuższych okresach czasu, na które składają się
indywidualne wysiłki wielu osób, instytucji, organizacji i władz. Te zmiany trudno zauważyć z
jednostkowego punktu widzenia, dlatego całościowe podsumowania, zestawienia, pokazujące
je w szerszym ujęciu, nagradzanie podejmowanych wysiłków, stanowią zabezpieczenie przed
narastaniem indywidualnego i kolektywnego poczucia wyuczonej bezradności.

Specyfika i dynamika stanów emocjonalnych
Za Antonovsky’m (1995, s. 131-132 i 143) warto przywołać w rozważaniach
rozróżnienie dwóch kategorii emocji

– rozproszonych i ześrodkowanych. Emocje

ześrodkowane (zogniskowane) sprzyjają zrozumieniu sytuacji i uruchamiają mechanizmy
radzenia sobie, podczas gdy emocje rozproszone, rozlane, raczej wzbudzają mechanizmy
obronne. Wśród emocji ześrodkowanych Antonovsky wymienia: smutek, strach, cierpienie,
poczucie winy, rozpacz, niepokój. Do rozproszonych zalicza: lęk, wściekłość, zawstydzenie,
skrajną rozpacz, poczucie porzucenia, zamęt. Pierwszy zestaw emocji zawiera te, które
mobilizują do działania, drugi - to te, które paraliżują.
Większy potencjał adaptacyjny przeżywanych emocji jest związany: (1) ze stosunkowo
dobrą i trafną identyfikacją obiektu wzbudzającego emocje oraz przekonań na jego temat
(złość na kogoś z konkretnego powodu, a nie uogólniona wściekłość na cały świat), (2) z
wyższym stopniem uświadomienia sobie przeżywanych emocji (z możliwością ich opisania i
wyrażenia) oraz (3) z możliwościami modulacji i regulacji emocji (adekwatne do sytuacji a nie
wygórowane). Trafność atrybucji (przypisywania winy i odpowiedzialności; Försterling, 2005)
niewątpliwie pomaga we właściwym adresowaniu emocji i podejmowanych w związku z nimi
działań.
W odniesieniu do emocji klimatycznych szczególnie istotne wydaje się - przy próbach
zrozumienia ich specyfiki - określenie przyczynowości zdarzeń. Mimo, że zmiany w dużej
mierze mają charakter antropogeniczny, nie są jednak dziełem konkretnego człowieka.
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Wybory, jakich dokonuje jednostka, są związane z tym, jakie ma ona możliwości prowadzenia
stylu życia, przyjętego w danej kulturze i środowisku, ze względu na panujące w nim określone
trendy oraz są zwykle związane z niepełną świadomością konsekwencji. Wzrastająca wiedza
i rosnąca autonomia decyzji człowieka pozwala na uwolnienie się od terroru konsumpcji,
lansowanego powszechnie stylu życia czy aktualnej mody. Dzięki temu, możliwa jest
transformacja trudnych emocji klimatycznych w kierunku przeżywania nadziei, satysfakcji i
poczucia wpływu.
Pihkala

(2019)

wskazuje

trajektorie

emocjonalnego

reagowania na

zmiany

klimatyczne, korzystne z punktu widzenia radzenia sobie i zdrowia psychicznego. Stanowią
one przejście:
x

od unikania do stawienia czoła sytuacji i od zaprzeczania do akceptacji,

x

od lęku do strachu (zdrowej, adekwatnej reakcji w tej sytuacji),

x

od smutku do odwagi i uruchomienia zasobów,

x

od szoku i traumy do potraumatycznego wzrostu,

x

od poczucia całkowitej nieadekwatności i nieefektywności do zaakceptowania działań,
których efekty z konieczności bywają połowiczne,

x

od paraliżującego do motywującego poczucia winy,

x

od obezwładniającego wstydu do poczucia, że jest się wystarczająco dobrym,

x

od złości i frustracji do działania przeciwko niesprawiedliwości,

x

od bezsilności do poczucia siły,

x

od poczucia nieważności do poczucia znaczenia.
Stymulowanie takich przeobrażeń w przeżywaniu jednostek i w świadomości

społecznej sprzyjać będzie ochronie zdrowia psychicznego i jest podstawowym celem
oddziaływań psychologicznych. Transformacja przeżyć emocjonalnych - w kierunkach
wskazanych jak wyżej - pozwala uwolnić się od cierpienia i poczucia przytłoczenia, sprzyja
podejmowaniu aktywności, pomaga budować postawę samoakceptacji w tej szczególnej
sytuacji, w której nie ma jasnych wytycznych i łatwego do przewidzenia kierunku, a także
prowadzi do pełnego wykorzystywania i nieustannego odbudowywania posiadanych zasobów.
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Rozdział III. Złożone stany
emocjonalno-uczuciowe

W związku ze zmienioną sytuacją klimatyczną zmieniają też się złożone i głębokie
przeżycia człowieka. Pojawiają się nowe kategorie stanów psychicznych, stanowiących rodzaj
psychologicznej odpowiedzi na zagrożenia, które wymagają poznania, opisania, wyjaśnienia i
stworzenia nowej terminologii.
Do specyficznych, złożonych stanów emocjonalno-uczuciowych, stanowiących u
niektórych osób reakcję na zmiany klimatu, należą: solastalgia, żałoba klimatyczna, utrata
nadziei, a także syndrom stresu pre-traumatycznego oraz zaburzenia psychopatologiczne, w
tym reakcja depresyjna, stany lękowe, zaburzenia posttraumatyczne. Każdy z nich stanowi
formę zakłócenia równowagi emocjonalnej i dobrostanu jednostek, społeczności, a niektóre
niosą poważne, niekorzystne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Trzy pierwsze z
wymienionych zostaną omówione szczegółowo w tym rozdziale.

Solastalgia...
Słowo solastalgia jest zbitką pochodzących z łaciny słów solus (sam), desolatio
(opuszczenie, samotność) oraz algia (ból, cierpienie, choroba). Neologizm ten zaproponował filozof
Glenn Albrecht (2005; Albrecht i in., 2007), by opisać cierpienie pojedynczych osób i grup
społecznych wywołane zmianami otoczenia, w którym żyją (czy to na skutek zmian klimatycznych,
czy działań wojennych, czy w efekcie procesów gentryfikacji). To, jak opisuje Albrecht (2005, s.

45), “tęsknota za domem, w którym ciągle jesteśmy, ale tracimy go na naszych oczach”. Ludzie
narażeni na zmiany otoczenia, z którym czują się emocjonalnie związani, doświadczają
silnego dystresu. Jest on wzmagany poczuciem bezsilności i braku kontroli nad
przebiegającymi procesami (np. masowej deforestacji Amazonii czy likwidacją pobliskich
terenów zielonych w związku z budową centrum handlowego) oraz powiązany z odczuwaniem
smutku, zachwianiem poczucia bezpieczeństwa i poczuciem postępującej erozji (jak to
metaforycznie i adekwatnie w tym kontekście określa Albrecht) przynależności do swojego
miejsca na ziemi.
Albrecht proponuje nowe kategorie pojęciowe, poszerzając kontekst rozważań nad
zjawiskiem solastalgii - wprowadza termin zdrowia i chorób somatoterratycznych (somaterratic
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health, somaterratic illnesses) i psychoterratycznych (psychoterratic health, psychoterratic
illnesses). Wspomniane choroby ujawniają się w warstwie ciała (soma) i psychiki (psyche) w
wyniku życia w zanieczyszczonym, zdegradowanym ekosystemie. Choroby terratyczne są
pokłosiem zerwania zdrowych relacji między jednostką a jej otoczeniem naturalnym.
Przewlekły, chroniczny stres towarzyszący życiu w zniszczonym środowisku i wywołany
obserwacją jego dalszej degradacji, mogą powodować równie poważne skutki, co nagłe klęski
żywiołowe, których konsekwencją często bywają zaburzenia potraumatyczne. Osoby cierpiące
z powodu solastalgii kochają swoje miejsce na ziemi, lecz oto staje się ono niebezpieczne,
przynosi choroby, zmusza do opuszczenia domu. Przebywanie w nim generuje straty, gdyż
nieruchomości tracą na wartości, a obserwowane zmiany wywołują dezorientację, niepewność
i żal. Jednocześnie w dotychczas przyjaznym dla nich dotąd miejscu kurczą się zasoby
społeczne, a inni członkowie społeczności stają się rywalami w obliczu deficytu dóbr (np. wody
czy ziemi uprawnej).
W czasach, gdy skala ekspansji ludzkiej i zniszczenia środowiska przybiera rozmiary
katastroficzne, cierpienie i ból ludzi wiążą się z utratą bezpiecznych miejsc do regeneracji i
odzyskiwania równowagi psychologicznej oraz z tęsknotą za nimi, bo wszystko, na każdym
kroku, przypomina i uświadamia rozmiar straty. Poczucie wykorzenienia, odczuwanego jako
skutek niesprawiedliwości społecznej, gdy zmiany obserwowane w bliskim otoczeniu są
związane z rabunkową działalnością gospodarczą wąskiej grupy biznesmenów, zakłóca
poczucie tożsamości, przynależności i solidaryzmu. Brakuje możliwości uzyskania komfortu i
ukojenia z powodu spustoszenia środowiska. Jest to doświadczenie bliskie poczuciu
bezdomności; szczególnie trudne do zniesienia wówczas, gdy jednostka jest narażona na
bezpośrednią, postępującą ciągle destrukcję środowiska a wielopokoleniowo związana z tym
miejscem oraz ceniąca jego endemiczny charakter (Albrecht i in., 2007). W trakcie obserwacji
niszczejącego środowiska spada morale, a osoba traci wsparcie otoczenia społecznego,
również dotkniętego degradacją obszaru oraz jego konsekwencjami (utratą dochodów,
obniżeniem jakości życia).
Opierając się na wnioskach płynących z analizy sytuacji związanej z wielkimi pożarami
w Kalifornii w 2011 roku, Eisenman i współpracownicy (2015), zgodnie z koncepcją solastalgii,
opisują bolesne przeżycia osób, które przeżyły próby obrony swojego domu przed żywiołem i
- w wielu wypadkach - zniszczenia ich domostwa i majątku przez pożar, odczuwają tęsknotę
za wcześniej znanym krajobrazem i środowiskiem wraz z silną potrzebą odtworzenia
ekosystemu, a nie jedynie smutek z powodu szkód materialnych, utraty dochodów czy
zagrożeń zdrowotnych. Podobnych negatywnych emocji doznawali zarówno stali mieszkańcy
rejonu objętego pożarami, jak i sezonowi. Otaczające środowisko przestało przypominać
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miejsce, które znali i do którego byli przywiązani. Fizyczne zmiany środowiska przyczyniły się
do cierpienia psychicznego nawet tych osób, które nie doświadczyły bezpośrednich urazów z
powodu ognia. Osoby doświadczające solastalgii silnie koncentrowały się na swoim związku
z wypalonymi lasami, na utracie ich kojącej i pocieszającej roli, przejawiały dążenie do
rekultywacji spalonych obszarów leśnych. Wysiłki skierowane na odbudowę środowiska mogą
zatem skutecznie pomóc w redukcji cierpienia psychicznego osób narażonych na klęski
żywiołowe.
Testoni

i

współpracownicy

(2019)

opisują

konsekwencje

związane

z

zanieczyszczeniem środowiska azbestem, co stanowi we Włoszech poważny problem o
znacznych skutkach zdrowotnych, a także psychologicznych. Osoby zagrożone odczuwają
otoczenie

jako

niebezpieczne

i

wrogie,

gdyż powietrze,

którym

oddychają,

jest

zanieczyszczone szkodliwymi substancjami. Specyfika azbestu wiąże się z jego przewlekłym
patogennym oddziaływaniem na organizm, niewidzialnym, ukrytym i trudnym do uniknięcia. Z
jednej strony żyjący w zanieczyszczonych rejonach doświadczają lęku, z drugiej żalu za
utraconą bezpieczną przestrzenią. Autorzy badań zwracają uwagę na trudność w
rozstrzygnięciu tego, czy ludzie żyją w zanieczyszczonym azbestem miejscu z uwagi na
przywiązanie do niego, czy też długotrwałe narażenie sprawiło, że stracili zdolność
adekwatnego

reagowania,

doświadczają

bezradności

i

braku

nadziei.

Poczucie

przynależności do określonego miejsca może działać jak rodzaj „kotwicy” dla jednostki.
Możliwe także, że w zagrożonym miejscu buduje się poczucie solidarności i zwiększa spójność
społeczna. Reakcje na katastrofę mogą skutkować zarówno dezorientacją (bliską żałobie,
związaną z orientacją na stratę), jak i reorientacją (obejmującą tworzenie przywiązań do
nowych miejsc - w znaczeniu zarówno fizycznym, jak i symbolicznym - związaną z orientacją
na odbudowę). W analizie wypowiedzi osób narażonych na ekspozycję na azbest, udało się
wyodrębnić wszystkie fazy żałoby (model Kübler-Ross, szerzej opisany w rozdziale VI),
natomiast nie zaobserwowano opisywanej wyżej tendencji do przywracania i rekultywowania
znanych miejsc. Wydaje się, że przewlekła, niejako pełzająca klęska ekologiczna, od której –
z powodu braku innych możliwości życiowych – ludzie nie znajdują sposobu ucieczki, a która
powoduje ich choroby czy śmierć bliskich, w końcu paraliżuje możliwości zaradcze, skutkuje
rezygnacją i apatią. Kapitał społeczny takich środowisk zostaje naruszony, gdyż dotknięci
zagrożeniem są wszyscy, a przyczyna nieszczęść leży – w przekonaniu mieszkańców – w
działaniu jednych ludzi, na szkodę innych. Ludzie ci są zorientowani na straty, bez możliwości
budowania relacji, pozwalających im na wpisanie biografii w historię miejsca, w którym żyli i
pracowali, co podważa - związaną z poczuciem miejsca - tożsamość.
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Albrecht oprócz opisania koncepcji solastalgii, bliskiej - choć nie tożsamej - z
melancholią i nostalgią, wskazuje na drogi jej uzdrowienia. Należą do nich rozmaite formy
aktywności, w tym artystycznej i kulturowej będące reakcją na degradację środowiska, takie
jak teatr, muzyka, taniec, śpiew. Pozwalają one wyrazić emocje i ułatwiają adaptację
psychospołeczną. Być może niektóre ekosystemy nigdy nie zostaną przywrócone do stanu
równowagi, jednak możliwe jest stworzenie innych miejsc, mogących zapewnić ludziom
ukojenie przez kontakt z naturą. Właściwe w tej sytuacji jest więc nie tylko koncentrowanie się
na ochronie tego, co pozostało, ale też kreowanie czegoś nowego. Wzbudzanie u siebie
pozytywnych emocji i uczuć wobec różnych aspektów środowiska naturalnego, takich jak
biofilia, topofilia, ekofilia, solifilia i eutierria, może być sposobem na przeciwdziałanie
dystresowi

spowodowanemu

katastroficznymi

zmianami

w

środowisku

naturalnym

(solastalgii).
Pojęcie biofilii, wprowadzone przez Wilsona (1984; por. Krčmářová, 2009; Simaika,
Samways, 2010), dotyczy odczuwania wspólnoty ze wszystkimi organizmami żywymi; to
umiłowanie życia w każdej jego postaci. Ekofilia ma szerszy wydźwięk, gdyż dotyczy
pozytywnych odczuć wobec przyrody nieożywionej. Pojęcie topofilii, oznaczające miłość
miejsc, także osobliwych lub nasyconych znaczeniem historycznym, pochodzi pierwotnie z
dzieł

poetyckich.

Solifilia

jest

definiowana

jako

miłość

powiązaną

z

poczuciem

odpowiedzialności za miejsce, bioregion lub planetę, związane z obecnością powiązanych ze
sobą interesów w danym miejscu. Słowo to zawiera odniesienia do solidarności i
współdziałania. Endemofilia odnosi się do miejsc, które ludzie kochają i traktują jako swoje
siedliska. A eutierra dotyczy poczucia jedności z ziemią i jej siłami życiowymi, doświadczenie
niejako

totalne

i

transcendencyjne. Odwoływanie

się

do

tych

kategorii

przeżyć,

upowszechnianie psychoterratycznego języka, zdaniem Albrechta, może uwolnić siły
sprzyjające transformacji również w sytuacji kryzysu klimatycznego.

Żałoba klimatyczna...
Pojęcie żałoby odnosi się do utraty bliskiej osoby, ale także wszystkiego, co dla
człowieka niezwykle ważne - na przykład rodzinnego domu, lubianej pracy, własnego organu
w wyniku amputacji czy zdrowia i sprawności wskutek choroby. W sposób oczywisty pojawia
się to pojęcie w kontekście katastrofy klimatycznej - utraty świata, znanego do tej pory, wizji
spodziewanej zagłady przyrody i ludzkości. Można wówczas mówić o żałobie klimatycznej czy
ekologicznej, środowiskowej (climate greif, environmental grief, ecological grief, eco-grief).
Człowiek jest nierozerwalnie związany z naturą. Edward O. Wilson, amerykański
biolog, zoolog i socjobiolog, stoi na stanowisku, iż charakterystyczne dla ludzi poczucie jedni
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z naturą, tęsknota za zielenią i kontaktem ze zwierzętami, jest echem głębokiej z nimi więzi,
połączenia na poziomie biologicznym, czyli biofilii. W 1984 roku opublikował pracę pod tytułem
Biophilia: The Human Bond with Other Species, w której definiuje ją jako wrodzony,
zakodowany w naszych genach pociąg do przyrody, której jesteśmy częścią. W jego
przekonaniu wszystkie żywe organizmy są ze sobą połączone za sprawą wspólnego przodka,
jednokomórkowego mikroba, który pojawił się na Ziemi ponad trzy i pół miliarda lat temu i z
którego wyewoluowały wszystkie gatunki. Poczucie tożsamości, zdrowie i samopoczucie
człowieka są - w perspektywie teorii Wilsona - uzależnione od jego związków ze środowiskiem
naturalnym.
Krčmářová (2009), odwołując się do prac Wilsona, definiuje biofilię jako wrodzoną
tendencję do skupiania się na życiu we wszelkich postaciach, silne poczucie przynależności
ludzi w stosunku do innych żywych organizmów lub wrodzone powinowactwo istot ludzkich
wobec innych form życia - przynależność, zależnie od okoliczności, wywołaną przyjemnością,
poczuciem bezpieczeństwa, podziwem, a nawet fascynacją połączoną ze wstrętem. Główną
ideą prac Wilsona było promowanie ruchów ekologicznych, związanych z ochroną środowiska
w szerokim rozumieniu, a nie tylko tych jego elementów, które wzbudzają ludzkie sentymenty.
Gdy zmiany ekosystemu narastają i w znaczącym stopniu zaburzają życie w stałej
relacji z naturą, człowiekowi tracącemu to, co warunkuje jakość jego egzystencji i dalsze losy
kolejnych pokoleń, towarzyszy uczucie żałoby. Wraz z utratą bezpośredniego kontaktu z
naturą następuje degradacja fizyczna i erozja życia psychicznego człowieka. Żałoba jest
niezwykle bolesnym doświadczeniem. Uczucia niepowetowanej straty, z którą trudno się
pogodzić, smutek, rozpacz, żal, przez długi czas mogą towarzyszyć osieroconej, która utraciła
to, co było dla niej ważne. Uważa się, że po śmierci bliskiej osoby, doświadczenie żałoby trwa
około roku. Jest to proces, który może zakończyć się - przy prawidłowym przepracowaniu
rozstania i utraty - akceptacją sytuacji, podjęciem nowych aktywności i tworzeniem nowych
więzi, jednak przy nieprawidłowym jej przebiegu może mieć charakter patologiczny.
Symptomami żałoby patologicznej mogą być: odrętwienie, nie ujawnianie emocji, przedłużenie
tego stanu w czasie, nabywanie symptomów chorób, które dotknęły osobę zmarłą, tzw.
“mumifikowanie”, czyli tendencja do tego, by pozostawić w stanie niezmienionym wszystko, co
po zmarłej osobie pozostało, silna i ciągła identyfikacja z osobą zmarłą, różne inne objawy
psychopatologiczne.
Proces żałoby klimatycznej uruchamia się w reakcji na doświadczane lub
antycypowane straty w środowisku naturalnym, włączając to wyginięcie pewnych gatunków,
ekosystemów i degradacji krajobrazów w związku z nagłymi lub postępującymi stopniowo
zmianami klimatu (Cunsolo, Ellis, 2018, s. 276-277). Może być związany i manifestować się
jako: (1) przejmujący smutek, żal i cierpienie w związku z bezpowrotnymi stratami w
środowisku naturalnym i będącymi ich pochodną zmianami w sposobie życia społeczno42

kulturowego; (2) smutek wywołany załamaniem systemu dotychczasowej wiedzy o środowisku
i skutkujący utratą poczucia tożsamości; (3) smutek przeżywany w związku z przewidywanymi
w przyszłości utratami - miejsc, ziemi, gatunków i kultur, a nawet marzeń o przyszłości jako
takiej. Można przeżywać eko-żałobę w odniesieniu do realnie poniesionych strat w środowisku
naturalnym, ale także w odniesieniu do utrat w zakresie wiedzy, dóbr kultury, osobistej
tożsamości jako powiązanych z konkretnym miejscem albo stanem planety jako takiej. Żałoba
klimatyczna wyraża się w poczuciu rozpaczy, złości, lęku, winy, smutku, w lamentowaniu i
dezorganizacji działania. Jej bolesność może potęgować fakt, iż jej przeżywanie nie jest w
żaden sposób usankcjonowane społecznie. Może także trwać bardzo długo, gdyż straty nie są
jednorazowe a tworzą całe pasma narastających, różnorodnych, nieustannie obserwowanych
zmian.
Sposób przeżywania straty określany jest przez kulturę, gdyż to społeczność definiuje
m.in. obrzędy pogrzebowe, długość trwania żałoby czy zachowania żałobników (Bielecka,
2012). Doka (2002) wprowadził pojęcie tzw. żałoby pozbawionej praw (disenfranchised giref)
po stratach, które nie są rozpoznane i akceptowane przez społeczeństwo, żeby je opłakiwać.
W obliczu żałoby klimatycznej brakuje rytuałów czy zwyczajów społecznych, które - gdy traci
się bliską osobę – stanowią ramy pozwalające funkcjonować mimo utraty i niosą pocieszenie.
Rytuały przejścia, jak zorganizowanie pogrzebu, wygłoszenie mowy nad grobem, odwiedzanie
cmentarza, by niejako w myślach połączyć się ze zmarłym, łagodzą ból i pozwalają powoli, we
własnym tempie, pogodzić się ze stratą. Jednak bolesnemu przeżywaniu eko-żałoby nie
towarzyszą jeszcze żadne specyficzne rytuały (Cunsolo, 2019). Nic nie przynosi pocieszenia,
gdy człowiek dostrzega, że w znanej mu okolicy wysychają bagna, przestają przylatywać ptaki
czy brakuje czystego powietrza. Żałoba klimatyczna często pozostaje niezidentyfikowanym,
przykrym uczuciem, trudnym do nazwania, zwłaszcza u osób, doświadczających powolnych
zmian na gorsze.
Reakcje członków American Cetacean Society na kurczenie się populacji wielorybów
(z powodu zanieczyszczeń akwenów, niedostatku pożywienia i ruchów łodzi), badała
Kevorkian (2004). Obejmowały one gniew, frustrację, depresję, smutek, beznadziejność i
bezradność – uczucia zgodne z reakcjami żałoby środowiskowej (enviromental grief). Nie tylko
morskie ssaki, ale pszczoły, ptaki, giną na oczach współczesnego człowieka bezpowrotnie.
Autork wspomnianego opracowania, tanatolog, odnajduje liczne paralele między żałobą po
stracie najbliższych a smutkiem i żalem klimatycznym. Jednak ten rodzaj żałoby ma swoją
specyfikę – brakuje wsparcia, społecznego zrozumienia i podzielania uczuć. Badani przez
autorkę wahali się, czy o swoich emocjach rozmawiać z innymi ludźmi, chociaż odczuwali
stratę morskich ssaków równie boleśnie, jak bliskich osób. Społeczeństwo inaczej reaguje,
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gdy ktoś traci członka rodziny czy nawet ulubione zwierzę domowe, podobnie, gdy kogoś
dotyka utrata pracy lub niemożność posiadania dzieci – takie sytuacje budzą zwykle
współczucie i zrozumienie. Inaczej jest w przypadku żałoby środowiskowej, co powoduje
również, że doznający jej, sam sobie może odmawiać prawa do żałoby, blokować jej wyrażanie
a nawet mieć wątpliwości co do stanu własnego zdrowia psychicznego. Ludzie potrzebują
potwierdzenia, że to co czują, jest ważne, prawdziwe a także akceptowane, że stanowi
naturalną reakcję na rzeczywiście doniosłą stratę. Z żałobą środowiskową często wiąże się
gniew, będący odpowiedzią na przekonanie, że procesów zniszczenia i destrukcji nie udaje
się zatrzymać, chociaż jest dziełem człowieka, który mógłby dokonać – lecz nie dokonuje
- znaczących zmian. Nadzieja i szansa na uzdrowienie jest związana z

promowaniem

szacunku dla wszystkich istot żywych, wzbudzaniu współczucia, ciągłym edukowaniu.
Nadanie uczuciom żalu klimatycznego nazwy „żałoby klimatycznej“, pozwala odczuwającym
je poczuć się mniej osamotnionymi i bardziej uprawnionymi do ich okazywania.

Utrata nadziei…
Zdolność doświadczania nadziei rozwija się przez całe życie, ale rodzi się wcześnie, w
ciągu pierwszych miesięcy życia. Erikson (2004), twórca psychospołecznej teorii rozwoju,
twierdzi, że na pierwszym jego etapie następuje kryzys między podstawową ufnością a
nieufnością wobec świata. Jeśli, dzięki opiece rodziców, głównie matki, uda się dziecku ten
kryzys pokonać, kształtuje się u niego tzw. nadzieja podstawowa. Obejmuje ona odczucia
związane z dwoma podstawowymi przekonaniami, wywiedzionymi z najwcześniejszych
doświadczeń dziecięcych. Po pierwsze, że świat (rzeczywistość) jest uporządkowany i
sensowny. Można go więc zrozumieć i przewidzieć. Po drugie, że jest zasadniczo przychylny.
Tak rozumiana nadzieja przychodzi, według Eriksona i badaczy, którzy zweryfikowali
empirycznie jego teorię, z pomocą w momentach kryzysowych, gdy następuje utrata bliskiej
osoby lub poważna choroba nie pozwala żyć jak dotąd. W takich chwilach zawodzi prosty
optymizm (pozytywne myślenie o przyszłości) i wiara w siebie (we własne możliwości
sprostania sytuacji trudnej), bo utrudniają pogodzenie się z nieodwołalną stratą. Natomiast,
jak pokazują badania Trzebińskiego i Zięby (2003), pomaga wtedy nadzieja podstawowa.
Pozwala poradzić sobie ze stratą, przewartościować cele, próbować budować nowy ład i
wierzyć, że jest to możliwe w przychylnym nam świecie. Ci zaś, którym brak nadziei w
momentach kryzysu, popadają w spiralę negatywnych emocji – od gniewu poprzez rozpacz
do apatii. Stan beznadziejności, który się wówczas rozwija, jest symptomatyczny dla depresji
i może wiązać się ze skłonnością do zachowań agresywnych i samobójczych (Grewal, Proter,
2007).
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Tak rozumiana nadzieja podstawowa - jako osadzona w głębokich, nieuświadomionych
najczęściej przekonaniach (core beliefs) o zrozumiałości i przewidywalności oraz zasadniczej
przychylności świata - przybiera postać względnie stałej tendencji, która nie wyklucza się z
możliwością przeżywania chwilowych stanów osłabienia nadziei w pewnych okolicznościach.
Jednakże w obliczu kryzysu klimatycznego, zmieniającego dotychczasowy porządek świata
(w

wymiarze

przyrodniczym,

społecznym,

geopolitycznym,

ekonomicznym)

w

nieprzewidywalnym kierunku i tempie, nawet nadzieja podstawowa czy powiązana z nią
nadzieja na osiągnięcie celu (Snyder, 2000) mogą okazać się niewystarczające. Niemożność
zrealizowania ważnych celów życiowych, rozpad świata, który przestaje funkcjonować na
dotychczasowych zasadach, może skutkować osłabieniem nadziei a nawet jej całkowitą
utratą. W takich okolicznościach istnieje pokusa obronnego wzbudzenia w sobie fałszywej
nadziei (wyrażona myślą “Straszenie zmianami klimatu to przesada, naukowcy na pewno
wymyślą coś, jak zacznie to być realny problem”) lub popadnięcie w rozpacz (“Ludzkość jest
na równi pochyłej, nic się nie da zrobić”). Paradoksalnie stan beznadziei i rozpaczy, jak
zauważa Solnit (2019), może być przez niektóre środowiska gloryfikowany, gdyż jest podszyty
moralnym poczuciem wyższości i przekonaniem, że jest się dość silnym, by znieść trudną
prawdę o katastrofie klimatycznej. Tymczasem demobilizuje on zupełnie, gdyż w tej
perspektywie podejmowanie jakiejkolwiek aktywności nie ma sensu bądź jest tak
przytłaczające, że wydaje się całkiem niemożliwe.
Scioli, twórca integratywnej koncepcji nadziei, wskazuje (Scioli, Biller, 2010), że
wypływa ona z trzech podstawowych motywów ludzkich: potrzeby przywiązania (tworzenia
więzi, zaufania i otwartości), potrzeby mistrzostwa i kompetencji (dążenia do celów,
przekraczania ograniczeń) oraz potrzeby przetrwania i radzenia sobie, odnalezienia poczucia
wolności i wewnętrznego spokoju. Przedstawiając pogłębioną analizę stanu beznadziejności
(hopelessness), Scioli i Biller wskazują na jego różne wymiary i składniki. Opisują ich aż
dziewięć, przy czym trzy wydają się być kluczowe - są nimi: (1) poczucie fatalizmu, poczucie
bycia na straconej pozycji (doom), uderzające w potrzebę przetrwania, (2) poczucie
bezsilności (powerlessness), będące wyrazem deprywacji potrzeby mistrzostwa, (3) poczucie
alienacji (alienation), jako efekt deprywacji potrzeby więzi. Te trzy stanowią rdzeń stanu utraty
nadziei. Beznadziejność może

się

ponadto

wyrażać: (4)

poczuciem

bezradności

(helplessness), (5) poczuciem bycia ograniczonym (limited), (6) poczuciem bycia w opresji
(oppressed), (7) poczuciem braku inspiracji (feeling uninspired), (8) poczuciem opuszczenia
(feeling forsaken), (9) poczuciem zniewolenia (captivity). Każde z tych stanów może uaktywnić
się u człowieka w odpowiedzi na obserwowalne symptomy kryzysu klimatycznego.
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Ponad dychotomią: fałszywa nadzieja, przybierającą postać magicznego myślenia
versus stan beznadziejności i rozpaczy, istnieje przestrzeń dla nadziei prawdziwej. Wyraża się
ona w zdawaniu sobie sprawy z tego, jak w trudnej sytuacji jest ludzkość i szukanie rozwiązań
ze świadomością, że większości z nich pewnie nie uda się zrealizować. Osoba żywiąca
nadzieję nie oderwaną od realistycznego myślenia zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu, by
czekać na pojawienie się doskonałych rozwiązań problemu. Pogodzenie się z tym, że
rzeczywistość nie będzie idealna, że najprawdopodobniej nie uda się odwrócić pewnych
procesów degradacyjnych, nie oznacza dla niej rezygnacji z ideałów. Pomimo tego ważne
wydaje

się

takiemu

człowiekowi,

by

mobilizować

się

do

podejmowania

działań

proekologicznych, nieodpuszczania, ćwiczenia się w tolerowaniu niepewności.
Zagadnienie przekraczania rozpaczy, radzenia sobie z kryzysem wynikającym z
ogromu zniszczenia planety bez poczucia całkowitego przytłoczenia przez trudne emocje,
podejmuje m.in. Macy (1983; Macy, Johnstone, 2012), opisując postawę aktywnej nadziei
(active hope). Zwraca uwagę, iż - w jej przekonaniu - istnieją dwa rodzaje nadziei. Jedna - to
nadzieja bazująca na oszacowaniu prawdopodobieństwa osiągnięcia celu (por. Snydera
koncepcja nadziei na sukces). Druga - zasadza się na intencji. Macy wyjaśnia, iż gdy w obliczu
katastrofalnych

zmian

klimatycznych

osoby

pełne

nadziei

podejmują

decyzję

o

zaangażowaniu się w działania proklimatyczne, opierając się na przewidywaniu szansy na
odniesienie sukcesu, efektem może być szybki spadek nadziei i popadnięcie w marazm,
wypalenie sił. Macy proponuje, by zamiast wyprowadzania decyzji o podjęciu aktywności z
przewidywania efektów swojego działania, skupiać się na intencji, wizji świata, w jakim
chciałoby się żyć, a następnie podejmować działania wypływające z tej intencji. W orientacji
na proces działania, a nie tylko na cel, widzi ona szansę na uchronienie się przed utratą nadziei
w obliczu zbliżającej się katastrofy.

Dynamika złożonych stanów emocjonalnouczuciowych
Wraz z krystalizującymi się i zmieniającymi w czasie przekonaniami na temat zmian
klimatu, ich źródeł, znaczenia i konsekwencji, mogą wyłaniać się różne reakcje emocjonalnouczuciowe. Okresowo lęk może być wyciszany przypływem nadziei, co nie znaczy, że
przestaje być całkiem obecny w doświadczeniu, obok smutku może pojawiać się złość, w tle solastalgia czy nasilona żałoba klimatyczna albo stan wewnętrznego spokoju i akceptacji w
obliczu pojawiających się trudności. W zależności od posiadanych schematów emocjonalnych
(tj. specyficznych przekonań na temat doświadczania emocji; Leahy, 2015) oraz powiązanej z
nimi umiejętności regulacji emocjonalnej, niektóre osoby przeżywać będą całe spektrum
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emocji klimatycznych, inni będą pogrążać się określonych stanach emocjonalnych.
Właściwością, pozwalająca wyjaśnić podłoże tych różnic, jest posiadanie bądź brak
umiejętności znoszenia ambiwalentnych odczuć i emocji mieszanych (gdyż np. są
postrzegane – w zależności od posiadanych schematów emocjonalnych jako zagrażające albo
niewłaściwe).

Tollemache

(2018)

zaobserwował

u

badanych

przez

siebie

osób,

eksponowanych na informacje o kryzysie klimatycznym, zjawisko rozszczepienia (splitting).
Przejawia się ono, w jego przekonaniu, silną dychotomizacją w sposobie myślenia (tzw.
myślenie czarno-białe, w kategoriach „wszystko albo nic”, np. opinia, że nic złego się nie dzieje
bądź też, że katastrofa jest nieuchronna i ludzkość jest w punkcie bez odwrotu; nie
dopuszczanie do siebie argumentów drugiej strony, by zrównoważyć osąd tak, by był bliższy
rzeczywistości, która jest złożona). Ten sposób myślenia pociąga za sobą silne, jednoznaczne
reakcje emocjonalne (np. strach czy rozpacz klimatyczną), nie pozostawiając miejsca na
aktywną nadzieję czy radość z tego, co jeszcze dostępne i piękne w coraz bardziej
zdegradowanym otoczeniu przyrodniczym.
Reakcje emocjonalne na zmiany klimatu - smutek, lęk, złość i wiele innych - mają
specyficzną dynamikę. Okresy przygnębienia i zniechęcenia przeplatają się z okresami, w
których problem zdaje się być ignorowany. Ciągłe przypominanie nadchodzącej katastrofy
przez media oraz wskutek własnych obserwacji otoczenia prowadzi do zmęczenia tematem,
znużenia, apatii, habituacji do bodźców. Wówczas - w naturalny sposób - uwaga jednostki
przenosi się i koncentruje na przyjemniejszych aspektach życia, próbach odreagowania
napięcia, poszukiwania doraźnych satysfakcji. Nie sprzyja to trwałemu zaangażowaniu w
działania proekologiczne, czasem wiąże się z łamaniem zasad w okresach dystansowania się
wobec problemu. Jednak owa dynamika nie jest niczym nietypowym – bardzo przypomina
psychologiczne mechanizmy adaptacji do poważnych chorób somatycznych.
Przyjmowanie informacji o klimacie, zagrożeniu, tragicznych konsekwencjach dla
obecnych i przyszłych pokoleń, może być równie obciążające emocjonalnie, jak otrzymanie
diagnozy poważnej choroby. Budzi lęk przed dyskomfortem, cierpieniem, śmiercią, ale także
żal, poczucie krzywdy, poczucie straty, obawy o daremność wysiłków sprzyjających poprawie
sytuacji. W chorobach somatycznych fazowość adaptacji opisywana była klasycznie w sposób
linearny. Obejmuje w tym ujęciu następujące etapy: szoku i niedowierzania, oczekiwania
poprawy wskutek leczenia i przestrzegania zaleceń, „lamentu” i opłakiwania, gdy poprawa nie
następuje, obrony zdrowej (dostosowania własnego funkcjonowania do ograniczeń płynących
z choroby) lub obrony neurotycznej (zaprzeczania ograniczeniom, podejmowanie wysiłków
kompensacyjnych), w końcu akceptacji i przystosowania (Cohn-Kerr, 1961). W nowszych
teoriach mówi się raczej o próbach „uporania się z problemem po kawałku”, czyli wahadłowych
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zmian, prowadzących w końcu do przystosowania. Shontz (Silver, Wortman, 1984; Shontz,
1965) wskazuje na cyklicznie występujące fazy konfrontacji (w której następuje podjęcie
wysiłków prozdrowotnych, konfrontacja z przykrymi emocjami) i fazy odwrotu (wycofania,
unikania, czasem zaprzeczania). Fazy odwrotu nie są bezużyteczne - mają istotne znaczenie
w procesie adaptacji, gdyż stanowią okres odpoczynku i pozwalają na nabranie sił przed
kolejną konfrontacją. Cząstkowe konfrontacje kumulują się, prowadząc do adaptacji, jednak
możliwość wycofania chroni jednostkę przed przeciążeniem jej mechanizmów adaptacyjnych.
Jeszcze inne modele (por. Livneh, Parker, 2005) przedstawiają adaptację jako proces o
charakterze interaktywnym, w którym dochodzi do nieustannej wymiany między jednostką a
jej otoczeniem (rodzinnym, lokalnym oraz środowiskiem medycznym w przypadku osoby
chorej) i w którego przebiegu uwzględniać należy zarówno czynniki

sprzyjające

przystosowaniu (tj. chroniące), jak i rozmaite przeszkody, bariery i utrudnienia.
Tak opisana dynamika adaptacji może być odniesiona do sytuacji zmiany klimatycznej,
a traktowanie okresów odwrotu jako niezbędnych dla zachowania równowagi emocjonalnej
jednostki, pozwalających jej powrócić do aktywności proekologicznej w późniejszym czasie,
ułatwia zrozumienie niezwykle indywidualnego przebiegu wysiłków adaptacyjnych, w których
ogromną rolę odgrywają predyspozycje intrapsychiczne. Dla wszystkich ludzi żyjących na
planecie zagrażająca zagłada klimatyczna jest złą wiadomością – jednak wzbudzane w
odpowiedzi na nią emocje, ich nasilenie, intensywność, sposób radzenia sobie z przykrymi
stanami napięcia i potencjał motywacyjny stanów emocjonalnych bywają u różnych osób
odmienne, podobnie jak tempo ich procesów adaptacyjnych.

48

Rozdział IV. Dystres i kryzys
psychologiczny
Dystres związany ze zmianami klimatycznymi może oddziaływać na jednostkę na wiele
sposobów. Obejmuje nie tylko stres psychologiczny, ale także biologiczny, wynikający z
wpływu takich czynników, jak zanieczyszczone powietrze, wzrastająca temperatura, zmiany
wilgotności a w regionach zdegradowanych przez przemysł także hałas, tzw. smog świetlny,
promieniowanie (Terelak, 1995). Fizyczne czynniki stresu nie tylko zmniejszają komfort życia,
ale mogą powodować zagrożenia dla zdrowia. Bezpieczeństwo jednostki może zostać
naruszone w różnych aspektach, przez liczne czynniki działających równocześnie.
Psychologicznymi czynnikami stresu są - oprócz poczucia zagrożenia - także różnorodne
deprywacje (deficyty czystego powietrza, dostatku wody, terenów zielonych). Dodatkowo,
czynniki społeczne - rywalizacja o zasoby oraz obserwacja zachowań nieekologicznych ze
strony innych osób, stają się również istotnym źródłem stresu.
Poniżej zostaną omówione psychologiczne aspekty odpowiedzi na sytuację globalnych
zmian klimatycznych, z uwzględnieniem działania stresu o charakterze nagłym i przewlekłym
(chronicznym). Wśród reakcji stresowych może pojawiać się stres pretraumatyczny, ale też
różne objawy psychopatologiczne, m.in. ostre reakcje na stres i zaburzenia potraumatyczne.
U

części

osób

nadchodząca

katastrofa

klimatyczna

staje

się

źródłem

kryzysu

psychologicznego o wielowymiarowym, złożonym charakterze. Zdarza się, iż kryzysy obejmują
także całe społeczności, które są szczególnie narażone na skutki ocieplenia, skutkując
zarówno dezorganizacją społeczną jak i jednostkowymi dramatami.

Koncepcja stresu
Twórcą pojęcia stresu jest Selye (1963, 1977), który jako lekarz zwrócił uwagę na
biologiczne aspekty niespecyficznej odpowiedzi na różnorodne czynniki szkodliwe,
zaburzające równowagę funkcjonowania organizmu (bakterie, wirusy, toksyny i inne). W
reakcji na nie pojawiają się dwa typy odpowiedzi adaptacyjnych - lokalna, w miejscu
uszkodzenia czy działania czynnika szkodliwego (local adaptation syndrome) oraz ogólna
(global adaptation syndrome), przejawiająca się na przykład wzrostem temperatury ciała,
osłabieniem, nasileniem pocenia się, czyli objawami fizjologicznymi, powiązanymi z
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działaniem systemu odpornościowego człowieka w wielu chorobach. Ewolucja koncepcji
Selyego doprowadziła do rozróżnienia dystresu (tzw. „złego” stresu) i eustresu (czyli „dobrego”
stresu, mobilizującego do aktywności) oraz do uwzględnienia ogromnego znaczenia
psychologicznego wymiaru stresu.
W badaniach nad stresem pojawiły się trzy podstawowe sposoby rozumienia tego
pojęcia. Pierwszy ujmuje stres w kategoriach bodźca - czynnika szkodliwego czy wydarzenia,
wymagającego znacznego wysiłku adaptacyjnego. Przykładem takiego rozumienia są prace
Holmesa i Rahe’a (1967), twórców popularnej skali wydarzeń stresowych (Social
Readjustment Rating Scale, SRRS). Kolejne podejście traktuje stres jako reakcję - odpowiedź
jednostki na wydarzenia, obejmującą zarówno emocje, związane z nimi zmiany fizjologiczne,
poznawcze opracowanie sytuacji, jak i zachowanie. To podejście widoczne jest w badaniach
Mechanica (1962) nad stresem egzaminacyjnym. Natomiast we współczesnym rozumieniu
stresu dominuje podejście transakcyjne, odnoszące się do nieustannie dokonującej się
wymiany między jednostką a jej otoczeniem (biologicznym i społecznym), które stawia przed
nią szereg wyzwań adaptacyjnych oraz z koniecznością reagowania na sygnały zmieniających
się stanów wewnętrznych organizmu. Przedstawicielami ujęcia transakcyjnego są m.in.
Lazarus i Folkman (1984, 1987).
Dynamika reakcji na stres przebiega fazowo. W odpowiedzi na zagrożenie, deprywację
lub zakłócenie pojawia się najpierw faza alarmowa, w której dochodzi do mobilizacji organizmu
i uruchamiane są mechanizmy adaptacyjne, mogące pomóc w opanowaniu sytuacji. W
kolejnej fazie - odporności - organizm osiąga poziom przystosowania umożliwiający
funkcjonowanie mimo działania czynnika szkodliwego. Jest to zasługą reakcji i zachowań
jednostki, jej procesów fizjologicznych oraz mechanizmów psychologicznych. Faza adaptacji
może mieć różny okres trwania, jednak gdy nie ustaje działanie czynnika szkodliwego,
dochodzi do fazy wyczerpania, w której stosowane wcześniej mechanizmy przystosowawcze
przestają być wystarczające. W tej fazie może stres może prowadzić do dezorganizacji
zachowania, spadku efektywności działania, wyczerpania, chorób somatycznych, zaburzeń
psychicznych, a wskutek niektórych rodzajach stresorów, nawet do śmierci. Przewlekle
działający stres może być przyczyną chorób z przystosowania, które związane są z
utrwaleniem się zmian fizjologicznych, w krótkim okresie adaptacyjnych, zwłaszcza w obliczu
biologicznego zagrożenia, jednak szkodliwych przy znacznej częstotliwości ich wzbudzania,
długotrwałości i wzbudzaniu w sytuacjach stresu psychospołecznego, w których nie jest
możliwe rozładowanie fizyczne (na przykład podwyższonego ciśnienia czy zwiększonej
krzepliwości krwi). Warto dodać, że zarówno stresory ostre, jak i przewlekłe, działające
chronicznie, wywołują przebiegającą fazowo odpowiedź organizmu oraz, że nawet drobne
uciążliwości życiowe, jeśli występują nieustannie i kumulują się, powodują podobne skutki jak
jednorazowe, silne czynniki stresujące (Lazarus, 1983).
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Radzenie sobie ze stresem
Dla przebiegu reakcji stresowej kluczowe znaczenie ma przebieg procesów
zaradczych, umożliwiających skuteczne uporanie się z sytuacją (Lazarus, 1966, 1986). W
ujęciu transakcyjnej teorii stresu i radzenia sobie, decydujące znaczenie dla przeżywania i
zachowania mają procesy poznawcze. Ocena pierwotna pozwala na określenie, czy dana
sytuacja stanowi zagrożenie, krzywdę czy stratę (a więc, czy ma charakter stresora), czy też
jest wyzwaniem, przygodą (wówczas nie pojawia się reakcja stresowa). Jeśli sytuacja została
oceniona jako stresowa, następuje ocena wtórna. Odnosi się ona do oceny zasobów
własnych, których można użyć i wykorzystać w trakcie zmagań zaradczych, jak również
zasobów otoczenia, dostępnych dla jednostki. Gdy ilość zasobów wydaje się wystarczająca
do opanowania sytuacji, poziom napięcia stresowego się zmniejsza, gdy jest zbyt mała rośnie. Ocena trzeciego stopnia, to ocena dokonywana już podczas podejmowanych prób
poradzenia sobie z sytuacją - dostrzegana skuteczność starań dodatkowo obniża poziom
stresu, brak efektywności lub niewystarczająca skuteczność - podwyższa go. Lazarus i
Folkman (1984, 1986, 1987) podkreślają, że relacja między jednostką i jej otoczeniem
przebiega dwukierunkowo, gdyż zarówno otoczenie stawia jednostce określone wyzwania, jak
i jednostka swoim sposobem funkcjonowania wpływa na zmiany w otoczeniu, modyfikując je.
W ich ujęciu radzenie sobie ma charakter procesualny, trwający w czasie, w którym na
przestrzeni czasu można obserwować różne, zmieniające się, sposoby radzenia sobie.
Procesy radzenia sobie pełnią zasadniczo dwie funkcje. Pierwsza funkcja,
instrumentalna, jest związana z rozwiązaniem zaistniałego problemu. Druga, emocjonalna, ma
za zadanie utrzymanie równowagi emocjonalnej i uporanie się z przykrymi emocjami,
będącymi skutkiem sytuacji stresowej. Istnieje wiele strategii radzenia sobie, uruchamianych
w konkretnych sytuacjach trudnych. Funkcję instrumentalną mogą pełnić na przykład uparte
próby poszukiwania

rozwiązania, konfrontowania

się

z trudnościami, znajdowania

alternatywnych sposobów i metod postępowania, korzystanie z pomocy ekspertów,
pozyskiwanie nowych informacji i wiele innych. Z kolei funkcję emocjonalną spełniają strategie
poszukiwania wsparcia, rozrywek i czynności zastępczych. Niektóre strategie mają charakter
zewnętrznych działań, inne - procesów wewnętrznych (polegających na zmianie nastawienia,
przewartościowaniu celów). Dla oceny efektywności strategii zaradczych ważne jest pojęcie
„dobroci dopasowania”, gdyż ta sama strategia może w jednej sytuacji być skuteczna a w
innej nie. Mimo to, ludzie mają tendencję do preferowania niektórych strategii, co określa się
mianem stylu radzenia sobie. Wysiłki zaradcze mogą mieć charakter prozdrowotny, gdy
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przybliżają do uporania się z problemem i/lub zachowania równowagi emocjonalnej bez
szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego, lub antyzdrowotne, wówczas, szkodząc
zdrowiu, stają się źródłem kolejnych trudnych problemów. Warto dodać, że w sytuacjach o
umiarkowanym poziomie stresu może dominować stała tendencja do radzenia sobie w
określony sposób, podczas gdy w sytuacjach o wysokim poziomie stresu wyborze zachowania
decyduje charakter i specyfika owej sytuacji. Ludzie różnią się sprawnością radzenia sobie w
sytuacjach stresowych, bogactwem wachlarza strategii zaradczych oraz elastycznością ich
stosowania.

Dystres klimatyczny
Zmiany klimatyczne mają charakter stresora środowiskowego (będącego kumulacją
różnorodnych stresorów), zmieniającego warunki życia człowieka w istotny sposób w
rozumieniu fizycznym, psychologicznym i społeczno-ekonomicznym. W skrajnym nasileniu
mogą one zagrażać egzystencji jednostek i całej ludzkości. Zmiany te, nawet po podjęciu w
szerokim zakresie działań naprawczych, są trudne do zatrzymania a tym bardziej cofnięcia, co
więcej, ich konsekwencje będą najprawdopodobniej utrzymywać się przez wiele lat. Mimo, że
są kraje bardziej i mniej narażone na skutki katastrofy klimatycznej, ewentualne interwencje
nie mogą ograniczać się do danego kraju - muszą mieć charakter globalny, gdyż zjawiska
klimatyczne przekraczają granice państwowe.
Stresory środowiskowe mogą mieć charakter nagły, ostry (huragany, powodzie, burze,
pożary) oraz ciągły, chroniczny (niedobór wody, smog, hałas, degradacja środowiska
naturalnego).

Zmiany

nagłe

wywołują

w

ludziach

lęk,

przerażenie

i

wymagają

przeorganizowania życia po katastrofie. Natomiast zmiany chroniczne są mniej widoczne,
mają charakter pewnych uciążliwości; społeczności i jednostki przyzwyczajają się do nich
stopniowo, a jeżeli są przypisywane działaniu człowieka, wywołują gniew, poczucie
bezradności, obwinianie i podważają zaufanie do władz i decydentów. Wśród reakcji na
dystres klimatyczny, wyjątkowy charakter ma stres pretraumatyczny, będący odpowiedzią na
zagrożenia i deprywacje, które jeszcze nie nadeszły, lecz można je przewidywać. Towarzyszy
on ludziom, którzy obserwują z niepokojem zmiany klimatyczne, są świadomi ich konsekwencji
dla nich, ich bliskich i przyszłych pokoleń, jednak nie doznali jeszcze poważnych uszczerbków
wskutek globalnego ocieplenia, ewentualnie byli narażeni dotychczas jedynie na drobny
dyskomfort. Natomiast u ludzi realnie narażonych na klęski żywiołowe, może dochodzić do
kryzysów psychologicznych oraz mogą rozwijać się stany psychopatologiczne, w postaci ostrej
reakcji na stres i zaburzeń potraumatycznych.
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Stres pretraumatyczny
Pojęcie stresu pretraumatycznego dotyczy antycypowanych zagrożeń, których
nadejście wydaje się nieuchronne i budzi silne, negatywne emocje (future trauma).
Oczekiwanie na nadchodzące zagrożenia i graniczące z pewnością przekonanie o ich rychłym
nadejściu, powoduje tworzenie lękowych, często katastroficznych, wyobrażeń, reakcji
wegetatywnych związanych z przeżywanymi emocjami i - podobnie jak w reakcji stresowej na
zaistniałą sytuację trudną – ogranicza możliwości poznawczego, racjonalnego opracowania
sytuacji oraz skutkuje chaotycznym i zdezorganizowanym działaniem.
Określenie stres pretraumatyczny (pre-traumatic stress syndrome) wprowadziła Van
Susteren (Van Susteren, Coyle, 2012; Van Susteren, 2018) odnosząc je przede wszystkim do
poczucia nadchodzącej katastrofy klimatycznej, jednak można je zastosować również do
takich sytuacji, jak ciężka choroba i zbliżający się zgon bliskiej osoby, lęk przed atakiem
terrorystycznym, lęk przed zranieniem i śmiercią na polu walki przed rozpoczęciem działań
wojennych czy przewidywana utrata pracy. Zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku
APA2, stres pretraumatyczny to stan charakteryzujący się przedłużającym się, nasilonym
niepokojem w związku z możliwością wystąpienia potencjalnie groźnego lub w inny sposób
niszczącego wydarzenia. Związane z nim emocje i objawy (np. strach, gniew, niepewność,
drażliwość, trudności z koncentracją, bezsenność, zaburzenia apetytu) są tak intensywne, że
negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie. Osoba pozostaje w napięciu z racji
towarzyszącemu

jej

poczucia

bezradności;

nie

widzi

możliwości

zapobieżenia

traumatycznemu wydarzeniu, które przewiduje. W tej sytuacji może – podobnie jak w sytuacji
traumy, która miała miejsce rzeczywiście - doświadczać przerażających myśli i narzucających
się wyobrażeń o wydarzeniu. Jak dotychczas, pojęcie stresu pretraumatycznego, podobnie jak
depresji klimatycznej, nie zostało uwzględnione w oficjalnych klasyfikacjach chorób i zaburzeń
psychicznych. Natomiast zostały opracowane kryteria przeżywania stresu pretraumatycznego
w odniesieniu do klasyfikacji DSM V, przez analogię do diagnozowania stresu
posttraumatycznego (Berntsen, Rubin, 2015), które obejmują następujące symptomy:
x

pojawianie się powtarzających, niepokojących i niechcianych obrazów możliwego
stresującego doświadczenia w przyszłości,

2

https://dictionary.apa.org/pretraumatic-stress-disorder, data dostępu 22.04.2020
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x

powtarzające się niepokojące sny (koszmary senne) o mogącym wystąpić w
przyszłości stresującym doświadczeniu,

x

występujące nagle zachowania lub uczucia, jak gdyby mogące dopiero wystąpić
stresujące doświadczenie już miało miejsce,

x

silne zdenerwowanie i silne reakcje fizjologiczne, gdy coś przypomina o spodziewanym
stresującym doświadczeniu w przyszłości,

x

próba unikania wyobrażeń, myśli lub uczuć związanych z możliwym stresującym
doświadczeniem w przyszłości,

x

unikanie tego, co może przypominać o możliwym stresującym doświadczeniu w
przyszłości (na przykład ludzi, miejsc, rozmów, działań, przedmiotów lub sytuacji),

x

trudności z wyobrażeniem sobie ważnych aspektów potencjalnego stresującego
doświadczenia w przyszłości,

x

obwinianie siebie lub kogoś innego za doprowadzenie do możliwego stresującego
doświadczenia w przyszłości.
Co

istotne,

Bernstein

i

Rubin

(2015)

stwierdzili,

że

wystąpienie

stresu

pretraumatycznego stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń psychopatologicznych,
głównie

stresu

potraumatycznego

po

narażeniu

na

oczekiwaną

sytuację

trudną.

Sugerowanymi metodami w postępowaniu proponowanym osobom cierpiącym z powodu
stresu pretraumatycznego jest wykorzystanie technik stosowanych w terapii zespołu stresu
potraumatycznego.

Ostra reakcja na stres
Ostra reakcja na stres (acute stress disorder, ASD) stanowi bezpośrednią reakcję na
ekspozycję na sytuację traumatyczną. W związku z katastrofą klimatyczną, ostre reakcje na
stres występują najczęściej u osób narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe powodzie, huragany, pożary, fale tsunami i in.. Osoba narażona doznaje silnego niepokoju,
przeżywa wysokie napięcie emocjonalne, któremu towarzyszą wegetatywne objawy emocji i
nawracające myśli o groźnym zdarzeniu. Mimo, że próbuje unikać przypominania sobie
dramatycznych okoliczności, wciąż o nich myśli, śni o nich i wyobraża je sobie. W tym czasie
może mieć poczucie nierealności zaistniałej sytuacji lub poczucie, że to nie dotyczy jej samej
(derealizacja, depersonalizacja). Ostra reakcja na stres może trwać od kilku dni do około
miesiąca, kiedy to stopniowo dochodzi do złagodzenia początkowego stanu szoku i asymilacji
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traumy. U niektórych osób mogą jednak z czasem rozwinąć się zaburzenia potraumatyczne
(PTSD).

Uciążliwości klimatyczne jako stres chroniczny
Zgodnie z koncepcją Lazarusa i Folkman (1983), oddziaływanie na człowieka sumy
drobnych, lecz uciążliwych okoliczności dnia codziennego, stałych “utrapień”, pogarszających
komfort życia i wymagających wysiłków adaptacyjnych, można porównać do działania
jednorazowych, silnych stresorów. Ciągłe troski, zmartwienia mają silny negatywny wpływ na
jednostkę, wzbudzają napięcie emocjonalne, skutkują pobudzeniem fizjologicznym i
pogarszają jakość jej codziennego funkcjonowania w wielu sferach życia (np. pogorszenie
wydajności pracy, konfliktowość). Konsekwencje te pojawiają się nawet wówczas, gdy
uciążliwości nie mają obiektywnie dramatycznego charakteru (jak mieszkanie w pobliżu
hałaśliwej ulicy czy nie najlepsza atmosfera w miejscu pracy), jednak występują przewlekle, w
sposób ciągły i często nakładający się.
Wśród uciążliwości związanych ze zmianami klimatycznymi, można wymienić fale
trudnych do zniesienia upałów, wskutek których codzienne wykonywanie obowiązków staje
się znacznie bardziej męczące, zanieczyszczenie powietrza, zmuszające do ograniczania
aktywności na zewnątrz i rezygnacji z ulubionego sposobu wypoczynku i rekreacji,
niekorzystne zmiany samopoczucia w rejonach objętych silnym wiatrem czy burzami i wiele,
wiele innych. W bardziej narażonych regionach są to także ograniczenia w dostawie prądu,
wody oraz skutki ekonomiczne, pogarszające sytuację gospodarstw domowych ze względu na
niskie plony czy słabe efekty hodowli. Jednak szczególne miejsce zajmują indywidualne
przeżycia, ciągłe troski i niepokoje związane z obserwacją degradacji otoczenia, a także
zmartwienia dotyczące przyszłości, losu dzieci, konsekwencji zdrowotnych. Zamartwianie się,
niepokój, smutek, poirytowanie wraz z wysiłkami adaptacyjnymi skierowanymi na złagodzenie
bieżącego dyskomfortu lub budowanie zabezpieczeń na przyszłość, tworzą mozaikę
nieustannych, przykrych doświadczeń o charakterze chronicznego dystresu.

Stres potraumatyczny
Osoby dotknięte w sposób bezpośredni skutkami gwałtownych zmian klimatycznych,
narażone na powodzie, cyklony, pożary, fale tsunami czy lawiny błotne, których życie i zdrowie
znalazło się w niebezpieczeństwie, podobnie jak życie i zdrowie ich bliskich oraz członków ich
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społeczności, które również niejednokrotnie straciły cały dorobek życia wskutek klęski
żywiołowej, mogą zareagować nie tylko objawami ostrej reakcji na stres, lecz są zagrożone
syndromem pełnoobjawowego stresu potraumatycznego. Szczególnie sprzyjają temu sytuacje
zagrożenia dotyczącego wielu osób i duże obszary, gdy interweniujące służby ratownicze mają
zbyt małe siły, by udzielić natychmiastowej pomocy (w tym psychologicznej) wszystkim
potrzebującym. Sytuacja bezpośredniego narażenia na zagrożenie, bycia świadkiem
dramatycznych sytuacji, utraty osób bliskich, straty majątkowe, mogą stać się niemożliwą do
samodzielnego uporania się traumą, zwłaszcza, gdy brakuje

bezpiecznych miejsc,

zaspokojenia podstawowych potrzeb i wsparcia społecznego, a dotychczasowe źródła
wsparcia (bliscy, sąsiedzi) nie są w stanie go udzielić, gdyż dotknięci są tą samą tragedią i
dochodzi do deterioracji źródeł wsparcia.
Syndrom stresu potraumatycznego wymaga szybkiej interwencji psychiatrycznopsychologicznej (o którą w rejonach objętych klęską żywiołową może być trudno). Objawy
mogą pojawić się w pewnym odroczeniu od traumy (po okresie chwilowej, początkowej
mobilizacji i po pełnym uświadomieniu sobie skutków traumy). Jednak wczesna interwencja o
charakterze wsparcia może zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia. Nieleczony, syndrom stanowi
zaburzenie o poważnych konsekwencjach dla jakości życia osoby nim dotkniętej, jej
funkcjonowania życiowego i społecznego, może także utrwalić się w postaci przewlekłych
zaburzeń osobowości po stresie traumatycznym.
Objawami stresu potraumatycznego (PTSD, posttraumatic stress disorder; Morrison,
2013), są: ciągłe ponowne przeżywanie zdarzenia, wdzierające się intruzywnie myśli i
wspomnienia traumy, napady lęku, koszmary senne. Osoba dotknięta syndromem PTSD stara
się unikać okoliczności związanych z traumą i tego, co może o niej przypominać, próbuje
dystansować się do zdarzenia, stara się o nim nie myśleć. Mimo to, pojawiają się tzw.
flashbacki (mimowolnie nawracające wspomnienia fragmentów zdarzenia traumatycznego o
charakterze hipermnezji), poczucie ciągłego napięcia i pobudzenia fizjologicznego. Stany
dysocjacyjne (poczucie derealizacji i depersonalizacji) poważnie utrudniają wewnętrzną
reintegrację po doznaniu traumy. Niektóre fragmenty zdarzenia mogą być objęte amnezją.
Syndrom stresu potraumatycznego może trwać wiele lat, w czasie których wciąż świeże i
bolesne są wspomnienia traumy, obecna jest wzmożona czujność wobec drobnych sygnałów
mogących sygnalizować ponowne zagrożenie (jak na przykład występowanie dłuższych
okresów deszczu - w odbiorze ofiary powodzi), a aktywność jednostki może być skierowana
na rozbudowywanie systemów zabezpieczeń lub ucieczki z miejsca objętego klęską żywiołową
i próby całkowitego przeorganizowania swojego życia.
W sytuacji globalnych zmian klimatycznych, obejmujących olbrzymie obszary,
zamieszkałe przez miliony ludzi, szanse na opanowanie przez służby interwencyjne
traumatycznych zdarzeń, występujących już nie tylko lokalnie i zdarzających się ze
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wzrastającą częstotliwością, są niewielkie. Tworzy to przejmujący obraz narażenia osób, grup
i społeczności na zagrożenia, bez możliwości uzyskania odpowiedniej pomocy. Dlatego ryzyko
występowania objawów potraumatycznych rośnie proporcjonalnie do zagrożenia i wydolności
służb oraz sprawności organizacyjnej ich funkcjonowania.

Kryzys psychologiczny
Reakcja na zmiany klimatyczne nie u wszystkich wywołuje dystres czy kryzys
psychologiczny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z sytuacji klimatycznej, nie poszukuje
aktywnie informacji na ten temat, bądź selekcjonuje je i minimalizuje zagrożenie. Inni, mając
poczucie powagi sytuacji, reagują umiarkowanym przygnębieniem i skupiają się na małych
krokach, które na własną rękę mogą podjąć, dokonując zmian stylu życia. Niektórzy jednak
przeżywają nasilone reakcje emocjonalne - lęku, przygnębienia, żalu, uczucia utraty i wielu
innych. Mają poczucie nikłego wpływu na rozwój sytuacji i martwią się o przyszłość swoją i
swoich bliskich. Nasilone poczucie bezradności i silne negatywne emocje noszą wówczas
znamiona kryzysu psychologicznego. Jego wywołaniu sprzyja sposób narracji społecznej oraz
sensacyjny przekaz medialny. Narracje w przestrzeni publicznej budzą niepokój, wstyd,
zażenowanie, nasilają lęk i poczucie winy, a zarazem - wskazując na przyczynowość zmian
klimatycznych – często pomijają rolę ogromnych koncernów, zarabiających krocie na produkcji
zanieczyszczającej środowisko oraz ignorują nieodpowiedzialną politykę władz w wielu
krajach. Sprzyja to doświadczaniu osobistych kryzysów psychologicznych przez bardziej
wrażliwe osoby.
Kryzys psychologiczny (Greenstone, Leviton, 2004; Kubacka-Jasiecka, 2010) stanowi
szczególną postać silnego stresu, związanego z zagrożeniem tego, co dla człowieka jest
najważniejsze i najbliższe. Kryzys psychologiczny pojawia się w dynamice reakcji na stres przy
przejściu z fazy adaptacji (w której jednostka, mimo trudności, podejmuje wysiłki zaradcze i
utrzymuje stan równowagi psychofizycznej) do fazy wyczerpania (w której zawodzą
dotychczas stosowane sposoby radzenia sobie i następuje utrata równowagi a za nią poważne
konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki). W stanie kryzysu
psychologicznego specyfika funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego
jednostki wyraża się w niemożności samodzielnego poradzenia sobie z przeżywaną sytuacją
trudną. Emocje, głównie negatywne, mają burzliwy charakter, znaczną intensywność, są
różnorodne, zmienne, a towarzyszą im żywe reakcje wegetatywne. Do częstych objawów
kryzysu należą: uogólniony niepokój, brak energii, wyczerpanie, zaburzenia snu. Emocje w
przebiegu kryzysu psychologicznego mają decydujący wpływ na zachowanie. W sferze
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poznawczej kryzys psychologiczny może przejawiać się trudnościami w koncentracji uwagi,
ograniczeniem zdolności logicznego myślenia, niemożnością podejmowania decyzji,
nawracającymi myślami dotyczące problemu, będącego podłożem kryzysu, niezdolność do
znalezienia konstruktywnego rozwiązania sytuacji. Zachowanie osoby w kryzysie może być
chaotyczne, bezcelowe, a jakość wykonywania zadań życiowych obniżona. Osoba w stanie
kryzysu psychologicznego ma poczucie, że wszystkie znane jej sposoby poradzenia sobie z
sytuacją problemową już wyczerpała, nie osiągając jednak poprawy sytuacji. Zarazem nie
potrafi znaleźć innych sposobów postępowania i samodzielnie nie jest w stanie poradzić sobie
z

sytuacją

kryzysową.

Odczuwana

przez

nią

bezradność

może

prowadzić

do

nieadaptacyjnych sposobów reagowania, zaburzeń psychopatologicznych lub sprzyjać
tendencjom autodestrukcyjnym i suicydalnym.
W kryzysie psychologicznym, wywołanym dramatyczną sytuacją klimatyczną, zagrożone
jest to, co dla jednostki najcenniejsze - jej zdrowie i życie, przyszłość najbliższych osób, losy
ludzkości, dotychczas znany świat, a w nim natura - zwierzęta, rośliny… Nadciągające widmo
totalnej katastrofy, utrata poczucia bezpieczeństwa, niepewna przyszłość, brak perspektyw to wszystko może budzić przerażenie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli ludzkości; nawet,
gdy jednostka próbuje kontrolować swój “ślad węglowy”, nie powoduje to bezpośrednio
widocznych skutków, zwłaszcza, że nie wszyscy w otoczeniu przestrzegają jednakowo
sumiennie zasad ekologii. Pojedynczy człowiek nie jest w stanie obronić Ziemi, siebie, swojej
rodziny, przyjaciół, dlatego odczuwa brak skuteczności, sprawstwa, kontroli. Dotychczasowe
wartości w obliczu walki o przetrwanie stają się mniej ważne, bezsensowne zaczyna wydawać
się poświęcanie uwagi i czasu sprawom, które nie są bezpośrednio związane z
zabezpieczaniem się przed skutkami zmian klimatycznych. Ponieważ nie wiadomo, kiedy
nadejdzie ostateczna katastrofa, plany dalekosiężne stają się zbędne, nierealne, a z kolei te
krótkoterminowe, jeśli w jakimś stopniu są związane z konsumpcją, budzą poczucie winy.
Pojawia się postawa rezygnacyjna, złość i poczucie krzywdy, które wraz z emocjami lęku,
smutku i rozpaczy tworzą trudną do zniesienia psychologiczną codzienność wielu osób.
Towarzyszy temu dezorientacja dotycząca sposobu postępowania, niekiedy kompulsywne
przestrzeganie zasad dbania o środowisko i rezygnacja z dotychczasowego sposobu życia, w
innych przypadkach gwałtowne, nieprzemyślane próby radykalnych zmian w poszukiwaniu
względnie bezpiecznych miejsc do przeżycia, w jeszcze innych - zaniechanie wysiłków
proekologicznych jako nieefektywnych.
Warto dodać, że nierozwiązane konstruktywnie kryzysy psychologiczne zwiększają ryzyko
przeżywania innych sytuacji trudnych, w sposób kryzysowy. Zgodnie z koncepcją Hobfolla
(1989, 2006), zainwestowanie własnych zasobów i korzystanie z zasobów otoczenia w celu
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opanowania sytuacji trudnej, bez możliwości odzyskania owych zasobów w okresach
spokojniejszych i mniej burzliwych, prowadzi do tzw. spirali strat. W jej efekcie dochodzi do
stopniowego wyczerpywania się zasobów odpornościowych jednostki i wzrastającej
podatności na narażenie na niekorzystne konsekwencje psychologiczne. Niestety, zmiany
klimatyczne mimo wysiłków jednostkowych nie zatrzymają się i nie cofną w toku życia jednego
pokolenia, co oznacza stałe narażenie na ich skutki i konieczność nieustających wysiłków
adaptacyjnych. Stąd tak ważna jest edukacja psychologiczna, kształtująca umiejętności
utrzymywania równowagi emocjonalnej w zmieniającym się świecie i ucząca technik
odbudowywania własnych zasobów.

Zespoły psychopatologiczne
Skutkiem intensywnego przeżywania emocji klimatycznych, mogą być objawy
dezadaptacji, mające postać stanów psychopatologicznych, ujętych w klasyfikacjach chorób i
zaburzeń psychicznych. Należą do nich przede wszystkim depresja, stany lękowe o różnej
postaci i nasileniu oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Wśród konsekwencji istotnych
dla zdrowia psychicznego, Van Susteren (2018) podkreśla także biologiczny wpływ m.in.
zanieczyszczenia powietrza i smogu na funkcjonowanie poznawcze, zwłaszcza na rozwój
chorób neurodegeneracyjnych. Niewątpliwie życie w zanieczyszczonym środowisku nie
sprzyja także rozwojowi organizmów dzieci, w tym ich układu nerwowego.
Z jednej strony emocje klimatyczne są związane z niskim poczuciem sprawstwa i
własnej skuteczności, z drugiej, mimo poczucia braku wpływu - towarzyszy im poczucie
odpowiedzialności za los planety. Jeżeli człowiek przyjmuje odpowiedzialność za coś, na co
nie może mieć bezpośredniego wpływu i co nie tylko od niego zależy, to taki sposób
przeżywania jest jednym z mechanizmów depresji (tzw. paradoks depresji; Janoff-Bulman,
1979). Osoby przypisujące winę własnym dyspozycjom wewnętrznym są bardziej skłonne do
depresji niż te, które przypisują przyczynowość jedynie swojemu zachowaniu (ono może
bowiem ulec zmianie), tak więc przypisywanie przyczynowości zachowaniu a nie
wewnętrznym, stałym cechom, pozwala zachować poczucie kontroli. Zgodnie z koncepcją
Abramson, Seligmana i Teasdale’a (1978), depresję wywołuje przede wszystkim oczekiwanie
wystąpienia negatywnych zdarzeń o niekontrolowalnym charakterze, które mogą z dużym
prawdopodobieństwem wystąpić. Jednocześnie, poczucie bezradności osobistej w większym
stopniu niż poczucie bezradności uniwersalnej (zgodnie z którą nikomu nie udałoby się
kontrolować danej sytuacji), prowadzi do negatywnych atrybucji (wewnętrznych, stałych i
globalnych), sprzyjających depresji. Seligman (1975, 1996) w swojej koncepcji wyuczonej
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bezradności zwraca uwagę na znaczenie braku poczucia wpływu i możliwości decydowania,
dla występowania depresji. Bezradność jest efektem procesu uczenia się, w trakcie którego
próby uzyskania kontroli nad sytuacją były nieudane, co osłabia motywację jednostki do
podejmowania kolejnych starań, buduje jej przekonanie o tym, że okoliczności nie dadzą się
kontrolować i rodzi stany przygnębienia, smutku, poczucia beznadziejności, bliskie depresji,
szczególnie u osób, przekonanych o osobistej a nie uniwersalnej, bezradności. Zgodnie z
koncepcją Becka (2005), depresji sprzyja negatywna triada, złożona z negatywnych
przekonań o sobie, świecie i pesymistycznych nastawień wobec przyszłości.
Stany lękowe o obrazie ataków paniki, lęku uogólnionego wolnopłynącego czy fobii, a
także w stanach obsesyjno-kompulsywnych, zgodnie z przywołaną koncepcją Becka, są
związane ze specyfiką myślenia osób ich doświadczających - o charakterze stałej koncentracji
uwagi na zagrożeniu, dokonywaniu katastroficznych błędnych interpretacji, pojawiających się
i nawracających myśli negatywnych oraz licznych błędów myślowych (np. nadmiernej
generalizacji, arbitralnego wnioskowania i personalizacji). Nieadaptacyjne procesy myślenia
prowadzą do wzbudzenia negatywnych emocji i wynikającego z nich zachowania.
Przekonania dotyczące sytuacji klimatycznej, jeśli obejmują poczucie osobistej
odpowiedzialności a zarazem bezradności, przede wszystkim indywidualnej, wyrażającej
się pesymistyczną oceną możliwości jednostkowego wpływu na zahamowanie katastrofy o
nader prawdopodobnym charakterze, a także o całkowitym braku możliwości kontroli tej
sytuacji, tworzą podłoże dla rozwoju zaburzeń depresyjno-lękowych. W obrazie depresji może
dominować apatia, utrata zaangażowania i motywacji, dołączają się do tego obrazu stany
lękowe, napadowe ataki lęku, obsesyjne myśli i wyobrażenia nadchodzącego zagrożenia,
niekiedy kompulsywne próby odzyskania kontroli przez podporządkowanie całego życia
perfekcyjnemu przestrzeganiu zasad ekologicznego stylu życia z pominięciem wielu innych
celów i obszarów.
Zarówno

depresja, jak i

stany lękowe, są subiektywnie bardzo

trudnymi

doświadczeniami dla chorego, nie tylko ograniczającymi jego możliwości życiowe, ale
naruszającymi jego obraz siebie, poczucie własnej wartości oraz niekorzystnie wpływającymi
na postrzeganie własnej pozycji i roli społecznej. Każde z przywołanych zaburzeń wymaga
leczenia psychiatrycznego i psychoterapii. Globalne ocieplenie, dewastacja Ziemi, zagrożenia
dla ludzkości i natury, przeżywane w sposób katastroficzny, jako sytuacja osobistej winy i
równoczesnego braku wpływu jednostki na możliwości dokonania zmian w skali planety,
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego, zwiększają ryzyko wystąpienia
zachowań suicydalnych, wymagają przygotowania systemu ochrony zdrowia oraz stworzenia
ram organizacyjnych dla intensyfikacji działania ekspertów zajmujących się zagadnieniami
zdrowia psychicznego oraz interwencji psychologicznych.
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Rozdział V. Adaptacja klimatyczna
Adaptacja człowieka do zmian klimatycznych, według Resera i Swim (2011), dotyczyć
może przystosowania do zmieniającego się nasilenia bodźców (zwiększonego hałasu, wyższej
temperatury czy ilości światła), dostosowania się do zmienionych kontekstów społecznych
oraz nowych lub trudnych sytuacji życiowych przez asymilację (czyli stopniowe zmiany oparte
na już posiadanej wiedzy, wzorcach reagowania i schematach zachowań) lub akomodację
(tworzenie nowych struktur i wzorców). W toku adaptacji dochodzi do uruchomienia procesów
intrapsychicznych oraz pozaindywidualnych (tj. społecznych i sytuacyjnych) mechanizmów
radzenia sobie na poziomie grup i społeczności. W zaproponowanym przez badaczy modelu,
stresory środowiskowe uruchamiają procesy oceny zagrożeń, skłaniając do ujmowania ich w
relacji do zasobów oraz oceny możliwych i dostępnych reakcji. Czynnikami o charakterze
moderatorów mogą być w tym procesie zmienne związane z dyspozycjami jednostki,
warunkami fizycznego środowiska i charakterystyką społeczności. Odporność, traktowana
jako moderator adaptacji do sytuacji klimatycznej, budowana jest w oparciu o mocne strony,
indywidualne zasoby jednostek i połączone zasoby społeczności (wiedzę, doświadczenie,
kapitał społeczny). Stopień narażenia na zmiany klimatyczne jest zależny jednak nie tylko od
odporności, ale też tempa i charakteru zachodzących zmian. Na ostateczną ocenę zagrożenia
wpływają dotychczasowe doświadczenia danej osoby, jej emocje oraz kulturowy system
znaczeń. Mniejsze zasoby i obecne wzorce bezsilności instytucjonalnej mogą powodować
większe trudności w radzeniu sobie z zagrożeniami na poziomie reakcji emocjonalnych oraz
podejmowanych przeciwdziałań. Wstępne oceny decydują o wyborze reakcji, zarówno
wewnątrzpsychicznych, jak i behawioralnych, które z kolei pośredniczą w wyborze zachowań
indywidualnych i społecznych. Czynnikami pośredniczącymi w procesach radzenia sobie są,
zdaniem Reser i Swim (2011): (1) konstrukcje społeczne (wspólne, przyjęte przez członków
społeczności, wynikające ze wzajemnych transakcji, które mogą konstytuować rozumienie
takich pojęć jak katastrofa naturalna, klęska żywiołowa czy problemy środowiskowe; (2)
reprezentacje społeczne (przez obrazy i komunikaty obecne w przestrzeni społecznej, dyskurs
publiczny, budujące wspólną interpretację i rozumienie świata) oraz (3) procesy wzmacniania
społecznego (obejmujące różnorodne sygnały komunikacyjne, intensyfikujące lub osłabiające
postrzeganie ryzyka i określające sposoby zarządzania nim). Poziom zaufania do nauki, do
uczciwości i rzetelności mediów, przekonanie o ich niezależności albo przeciwnie, możliwości
manipulacji ze strony polityków i biznesmenów, decydują o sposobie odbioru komunikatów o
zagrożeniu klimatycznym, zwłaszcza w tych społecznościach, które jeszcze nie doświadczyły

61

znacznego nasilenia konsekwencji klimatycznych i nie są na razie bezpośrednio, odczuwalnie
na nie narażone.
W eksperymentalnych badaniach prowadzonych przez Zomerena i współpracowników
(2010) dowiedziono, że w radzeniu sobie ze stresem towarzyszącym kryzysowi klimatycznemu
(zaktywizowanemu w trakcie eksperymentów przeczytaniem tekstu informującego o
katastrofie klimatycznej), zidentyfikowano dwie ścieżki radzenia sobie: skoncentrowanego na
emocjach i skoncentrowanego na działaniu. Uważa się, że bez poczucia skuteczności i
podjęcia działania, sam lęk prowadzi głównie do ochrony przed nieprzyjemnym stanem
emocjonalnym (co dotyczy np. palenia papierosów, ryzykownego seksu itp.). Jednak zależy to
od poczucia własnej skuteczności – gdy jest słabe, uruchamia się ochrona przed lękiem, a gdy
jest silne, prowadzi do konstruktywnego działania. Zmiany klimatyczne są problemem
wspólnym a nie jednostkowym i wymagają wspólnego działania, które jest zależne od poczucia
skuteczności kolektywnej i zasobów społeczności. Dlatego wspomniani badacze proponują
model podwójnej ścieżki (dual pathway model), uwzględniający dwa sposoby mobilizacji do
wspólnego działania. Pierwsza dokonuje się za pośrednictwem reakcji emocjonalnych.
Indywidualna ocena wspólnego problemu determinuje reakcje emocjonalne jednostki, które
podsycają potrzebę wspólnego działania (podejście skupione na emocjach), natomiast nie
uruchamiają mechanizmów unikania czy zaprzeczenia. Strach może zwiększać intencje
jednostek do działań na rzecz środowiska. Druga ścieżka nie jest związana z reakcjami
emocjonalnymi, a z oceną skuteczności i efektywności działań kolektywnych (podejście
skoncentrowane na problemie). Interwencje dotyczące radzenia sobie z kryzysem
klimatycznym wymagają wobec tego innych oddziaływań, niż gdy chodzi o lepsze radzenie
sobie z problemami indywidualnymi. W kontekście kryzysu klimatycznego najważniejsze jest
przeświadczenie o skuteczności kolektywnej, a nie indywidualnej. Zatem apelowanie i
komunikowanie o efektywności wspólnych działań może mieć podstawowe znaczenie dla
wzbudzania indywidualnych motywacji do współudziału w walce o przetrwanie ludzkości.
Celem adaptacji i skutecznego radzenia sobie z dystresem wywołanym zmianami
klimatycznymi na poziomie jednostkowym, jest dobre codzienne funkcjonowanie życiowe,
utrzymanie zaangażowania w działania na rzecz klimatu, nieuleganie wypaleniu, nie
pozwalanie na bycie przytłoczonym negatywnymi emocjami, nie uciekanie od problemu aby
uniknąć przykrych przeżyć. Wśród różnych sposobów radzenia sobie mogą jednak znaleźć się
zarówno adaptacyjne jak i dezadaptacyjne jego formy, które nie umożliwiają aktywnych działań
na rzecz klimatu oraz mogą nieść negatywne konsekwencje dla zdrowia psychofizycznego
(szczególnie różne mechanizmy obrony przed przykrymi emocjami), skutkować biernością lub
cynizmem i aspołecznymi postawami. W poniższym rozdziale zostanie dokonana próba
wszechstronnej analizy różnych postaci adaptacji klimatycznej
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Adaptacja emocjonalna
Adaptacja w aspekcie emocjonalnym obejmuje świadomość własnych emocji i
wewnętrzną zgodę na ich przeżywanie, nazywanie i wyrażanie (w czym może pomóc
rozmowa, ale także zapis przeżyć w postaci dziennika czy w jakiejś formie internetowej).
Oznacza ona również samoświadomość własnego ciała, w tym fizjologicznych korelatów
przeżyć psychicznych. Łagodne odnoszenie się do własnych sposobów reagowania dotyczy
pozwalania sobie na ekspresję emocji, na ich falowanie, zmienność. Dzielenie się emocjami z
innymi ludźmi przeciwdziała izolacji, niejako obiektywizuje własne przeżycia i czyni je
uprawnionymi w trudnej sytuacji. Rozwijanie sposobów na regulację i modulację własnych
stanów emocjonalnych dotyczy ćwiczenia cierpliwości w utrzymaniu napięcia oraz sposobów
jego redukcji przez ruch fizyczny, aktywne formy wypoczynku, korzystanie z rozmaitych form
wsparcia społecznego, a także relaksacji i medytacji. Warto zwrócić uwagę na porzucenie
antyzdrowotnych strategii, jak używanie substancji psychoaktywnych czy przejadanie się.
Zasady zdrowej regulacji emocjonalnej w obliczu kryzysu klimatycznego nie powinny też mieć
charakteru nieekologicznego i nie mogą szkodzić środowisku. Ważne wydaje się zapewnienie
sobie dawki pozytywnych emocji, równoważących te negatywne, przez świadome
organizowanie okazji do zabawy, rozrywek, pozwalających na zachowanie dobrego
samopoczucia. Przekazywanie innym pozytywnych emocji, zachęcanie ich do wspólnej
rekreacji, dawanie im pozytywnych informacji zwrotnych, nie pozostawanie w samotności i nie
zostawianie innych bez oparcia i towarzyszenia, ma ogromnie wspierające działanie. W
relacjach z bliskimi ma szansę zaistnieć zjawisko buforowania dystresu klimatycznego, a
dzielenie się nie tylko uczuciami, lecz również wiedzą, informacjami i dobrymi praktykami
poszerza krąg osób pomyślnie adaptujących się do zmian klimatycznych.
Ejelöv i współpracownicy (2018) wskazują na trzy podstawowe sposoby regulacji
emocji. Należą do nich: zmiana siebie (czyli zmiana wewnętrzna), poprawa sytuacji i
dystansowanie się. W przeprowadzonym przez nich eksperymencie przedstawiono osobom
badanym alternatywnie zmiany klimatu jako bezpośrednio zagrażające versus raczej odległe,
a także jako bardzo skonkretyzowane versus abstrakcyjne. Odległość wydarzeń może
określać horyzont czasowy, przestrzenny, społeczny lub mogą one mieć charakter jedynie
hipotetyczny. Psychologiczny dystans do problemów klimatycznych wiąże się z mniejszą
intensywnością przeżywanych emocji, zaś wydarzenia postrzegane jako bliskie, wzbudzają
żywsze emocje. Są to, opisane wcześniej, bezpośrednio wzbudzane emocje podstawowe
(smutek, strach, gniew skierowany do innych, rozczarowanie, zmartwienie, bezradność) oraz
emocje, które wynikają z poczucia współodpowiedzialności (poczucie winy, wstydu, gniewu
skierowanego
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siebie,

naruszenie

poczucia

dumy
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emocje

związane

z
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samoświadomością). Regulacja obu typów emocji przebiega inaczej. Emocje podstawowe są
regulowane głównie przez dystansowanie się, korzystne dla dobrostanu jednostki, ale
niekorzystne dla środowiska. Natomiast regulacja emocji drugiego typu wzbudza motywację
do naprawy sytuacji i zmian siebie w trosce o środowisko, co może być korzystne zarówno dla
jednostki, jak i środowiska. Autorzy opracowania sugerują, że wyniki badań mogą mieć istotne
znaczenie dla takiego komunikowania o zmianach, które będzie silnie motywowało ludzi do
podejmowania wysiłków ograniczających konsekwencje kryzysu klimatycznego. Szczególną,
mediacyjna rolę w tym względzie odgrywają samoświadome emocje. Okazuje się, że nie ma
strategii idealnej, która pozwalałaby najlepiej informować o ryzyku zmian klimatu. Na przykład,
kiedy zagrożenia środowiskowe są odległe geograficznie, należy je komunikować w konkretny
i namacalny sposób, aby motywować do podejmowania działań łagodzących ich ewentualne
skutki. Jeśli jednak ryzyko jest geograficznie bliskie, jego abstrakcyjna prezentacja może
pośrednio prowadzić do zmiany siebie i działań naprawczych przez wzbudzenie
samoświadomych emocji.

Adaptacja poznawcza
Adaptacja w aspekcie poznawczym wyraża się pozyskiwaniem sprawdzonych
informacji, ich analizą i porządkowaniem oraz przekazywaniem ich innym. Ponieważ duży
napływ danych, często podawanych w sensacyjnej formie, nie ułatwia orientacji w
rzeczywistości, toteż selekcjonowanie informacji, weryfikowanie, wyspecjalizowanie się w
jakimś zakresie wiedzy, pomaga w lepszym zrozumieniu zjawisk i chroni przed poczuciem
przytłoczenia nimi. Istotne jest poleganie na zaufanych, naukowych źródłach danych i nie
popełnianie błędów myślowych: unikanie myślenia dychotomicznego (czarno-białego),
nadmiernego generalizowania, personalizacji i obwiniania siebie, krytykowania innych i
czynienia założeń, kto i co powinien zrobić, nie powielanie stereotypowych sądów. Zamiast
tego pomocne będzie utrwalanie w swoim myśleniu zdań i poglądów dających prawdziwą
nadzieję, co wymaga wysiłku i podjęcie swego rodzaju metarefleksji nad sposobem własnego
myślenia, jednak może uchronić przez pesymizmem płynącym z automatycznych myśli
negatywnych i skrótów myślowych. Realizm i pewna doza optymizmu powinna zastąpić
katastroficzne, oparte na emocjach, wzorce myślenia. Aktywowanie we własnym myśleniu
treści budujących nadzieję, formułowanie przekonań o swojej sile i wytrwałości, odnajdywanie
wartości we współpracy z innymi, pomaga przeciwstawiać się negatywnym schematom
myślowym. Uwaga nie powinna być nieustannie skupiona wyłącznie na kwestiach ekologii;
warto objąć nią również inne obszary życia, pozwalające na okresowe oderwanie się od
problemów klimatycznych. Przyjęcie założeń o możliwości dostosowania się do tempa zmian
chroni przed zniechęceniem i pozwala na przyjęcie i opracowanie taktyki małych kroków,
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etapowych i rozłożonych w czasie. Odbudowywanie własnych zasobów mentalnych, sił
psychicznych (psychological restoration) pozwala na długą, cierpliwą i wytrwałą aktywność
proekologiczną.
Wielu ludzi neguje zmiany klimatyczne i/lub ich konsekwencje. Grożąca środowisku
naturalnemu i ludzkości katastrofa budzi lęk, który można interpretować w kategoriach „trwogi
egzystencjalnej”. Zgodnie z teorią opanowywania trwogi (Terror Managment Theory)
Greenberga, Salomona i Pyszczynskiego (Schimel i in., 1999), człowiek ma świadomość
nieuchronnej śmierci, doświadcza lęku egzystencjalnego, co uruchamia motywację do działań,
zwiększających szanse na przetrwanie, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i w świecie
społecznym. Jednak tak silny, podstawowy lęk, jako niezwykle przykre, dojmujące uczucie,
wzbudza intrapsychiczne mechanizmy obronne i adaptacyjne, które pozwalają na uzyskanie
chwilowej ulgi i odzyskanie równowagi emocjonalnej. Można sądzić, że lęk przed śmiercią
oddziałuje na poziomie indywidualnym (zagrożenie przetrwania jednostki), na poziomie
ewolucyjnym (zagrożenie przetrwania dzieci i kolejnych pokoleń, czyli przekazu własnych
genów) i na poziomie przekazu dzieła własnego życia, efektów pracy, uprawiania nauki czy
sztuki, pozostawienia po sobie cennych wartości (których nie ma komu pozostawić, gdy
wyginięciem zagrożona jest cała ludzkość). Katastrofa klimatyczna na żadnym z tych
poziomów nie daje szans na przetrwanie, tym bardziej prawdopodobna jest więc adaptacja
dzięki uruchamianiu mechanizmów i reakcji obronnych.
Gdy dochodzi do katastrofy (ale także innych krzywd, na przykład przemocy), ofiary
cierpienia niekiedy nie otrzymują potrzebnego wsparcia, a przez niektórych są traktowane w
sposób obojętny lub nawet wrogi, marginalizowane lub odrzucane, co zdaniem KubackiejJasieckiej (2010) jest wynikiem postaw obronnych świadków ich tragedii. Szczególnie trudno
przyjąć do świadomości te krzywdy, które są spowodowane przez ludzi – ich złą wolę,
nieodpowiedzialność, nieetyczne postępowanie. Obojętność wobec ofiar jest związana z
nieobiektywną i tendencyjną percepcją sytuacji, niekiedy zaś z podtrzymywaniem mitów o
winie ofiary. Jest to jednak zjawisko adaptacyjno-obronne, pozwalające „milczącym świadkom”
na zachowanie wiary w sprawiedliwy świat, redukcję własnego lęku przed staniem się ofiarą,
neutralizację innych negatywnych emocji i uniknięcie kosztów udzielania pomocy. Wydaje się,
że opisane mechanizmy można odnieść do reakcji obronnych związanych ze zmianami
klimatycznymi. Zaprzeczanie grozie sytuacji, ignorowanie dostrzeganych sygnałów, ich
minimalizowanie i bagatelizowanie, niekiedy obwinianie ofiar (na przykład podczas powodzi
tych, którzy nie wykupili ubezpieczenia majątku), pozwala zredukować własny lęk i uniknąć nie
tylko przykrych emocji klimatycznych, ale też wysiłku, niezbędnego, by wprowadzić
ograniczenia we własnym stylu życia.
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Wśród obronnych reakcji na zjawisko globalnego ocieplenia i jego konsekwencji, mogą
pojawić się: obronność percepcyjna (pomijanie, zniekształcanie, zapominanie treści
wskazujących

na

powagę

sytuacji),

negowanie

problemu,

obronne

reinterpretacje

(wyjaśnianie sytuacji przez zmiany nachylenia osi Ziemi czy odległość od Słońca),
mechanizmy racjonalizacji (usprawiedliwianie konieczności podróży samolotem czy używania
samochodu pozornie logicznymi powodami), magiczne myślenie lub teorie spiskowe („Ktoś
ma w tym interes, by ludzi straszyć”), dewaluowanie aktywistów klimatycznych (np.
traktowanie Grety Thunberg jako wykreowanej medialnie postaci), głębokie wyparcie problemu
klimatycznego czy kompulsywna aktywność w różnych dziedzinach życia, często w sferze
zawodowej (zagłuszająca niepokój i chroniąca przed głębszymi refleksjami i doświadczaniem
trudnych emocji).
Omawiając sposoby adaptacji poznawczej, Reser i Swim (2011) wskazują na
znaczne zindywidualizowanie jej form, od selektywnego poszukiwania informacji, tendencyjnej
oceny dowodów i budowania wniosków potwierdzających areflesyjne przekonania, przez
obronny pesymizm, nierealistyczny optymizm, unikanie, zaprzeczanie i wiele innych form
psychologicznej obrony przed przyjęciem do świadomości dramatycznego zagrożenia. Należy
mieć na względzie, iż podjęte działania mają zwrotny wpływ na ocenę zagrożenia.

Adaptacja behawioralna
Adaptacja w aspekcie behawioralnym dotyczy podejmowania różnych form działania
na rzecz klimatu, proekologicznych zmian we własnym gospodarstwie domowym,
inwestowania w technologie energooszczędne lub pozwalających na pozyskiwanie „zielonej”
energii, motywowanie do podobnych zmian osób z bliskiego otoczenia, także sąsiadów, udział
w grupach i organizacjach działających na rzecz klimatu. Jednak okresowe wyłączanie się z
działań aktywistycznych, rezygnacja z ciągłego bycia „na bieżąco”, okresowe bycie offline,
zajmowanie się innymi niż kwestie klimatyczne, codziennymi sprawami lub hobby,
wprowadzanie zmian w jednostajnej aktywności, wydaje się również istotne - pozwala bowiem
ograniczyć ekspozycję na stresory, nabrać dystansu, nie wyczerpać się i nie wypalić, a po
ponownym zaangażowaniu przyglądać się możliwościom z nowej perspektywy. Pomocne jest
wówczas określenie priorytetów, by zapobiec rozproszonemu, gorączkowemu działaniu,
sformułowanie celów i zaplanowanie kolejnych kroków własnych aktywności. Skupienie się na
wybranych aktywnościach, ograniczenie wielozadaniowości w kontekście aktywizmu
proekologicznego zapobiega zaangażowaniu na wielu frontach, co może być przytłaczające i
wzmagać poziom przeżywanego dystresu. Upublicznianie pomysłów i małych sukcesów (na
przykład w mediach społecznościowych), może pomóc zbudować poczucie wpływu i zachęcać
innych do naśladowania. Zaangażowanie w działania grupowe pozwala na szukanie wsparcia
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u innych, daje możliwość wymiany poglądów; dodatkowo wspólne działania bywają
skuteczniejsze i przynoszą więcej satysfakcji. Aby zachować energię do działania, konieczne
jest również pamiętanie o przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia, budowaniu zdrowych
nawyków i rutynowych zachowań, dbanie o ciało, kondycję fizyczną, odpowiednie odżywianie,
ilość snu, zapewnienie sobie przynajmniej minimalnego kontaktu z naturą. Brak troski i
samoopieki może przyspieszyć procesy wypalenia, zniechęcania i otworzyć furtkę dla
rezygnacji i depresji. Właściwa samoopieka połączona ze zdrową samodyscypliną będzie
pomagać w regeneracji i odbudowie psychicznej po wysiłku związanym z aktywnością.

Adaptacja reaktywna i proaktywna
W sytuacji niejasnych wymagań otoczenia, zagrożenia, chaotycznych, nieraz
sprzecznych komunikatów, ludzie mimo wszystko zachowują zdolność kierowania własnym
życiem i postępowaniem. Mogą wyznaczać dalekosiężne cele, planować, dopuszczać różne
scenariusze rozwoju sytuacji, opracowywać schematy możliwego reagowania, podejmować
długofalowe projekty nie mające bezpośredniego przełożenia na wymierne skutki w chwili
bieżącej, inwestować we własną edukację i rozwój przydatnych w realizacji celów kompetencji.
Takie nastawienie określa się mianem adaptacji proaktywnej. Proaktywna adaptacja polega
na poszukiwaniu informacji, ich krytycznym analizowaniu w celu właściwego zrozumienia i
interpretacji sygnałów z otoczenia, podejmowaniu decyzji o kierunku działania, dynamicznym
reagowaniu na zmiany, elastyczności w sposobach dążenia do celu i wykorzystywaniu różnych
dróg jego osiągania, działaniu na rzecz przyszłych, często odległych, korzyści, nie tylko
osobistych, lecz również pozaosobistych. Osoby proaktywne są na ogół innowacyjne,
zaangażowane, czują się odpowiedzialne za własne sukcesy, wyciągają wnioski z porażek i
lepiej sobie radzą w sytuacjach trudnych, traktując je nie jako obciążenie, lecz jako wyzwanie.
Dzięki temu mają większą satysfakcję z osiągniętych rezultatów, nawet w sytuacji spiętrzenia
trudności czują się mniej sfrustrowane, ich postawę cechuje realizm połączony z
optymistycznym myśleniem. W efekcie przesądza to o ich wyższym poziomie przystosowania
do trudności życiowych (zwłaszcza zawodowych, gdyż w tym kontekście najczęściej badano
proaktywność). Samoregulacja osób proaktywnych jest skierowana na podjęcie i utrzymanie
kierunku aktywności, stałe samomotywowanie i samowzmacnianie oraz utrzymanie kierunku
działania pomimo dystraktorów. Cechuje je zdolność odraczania gratyfikacji, co wyraża się
dobrym znoszeniem przez nie sytuacji, w której efekty podejmowanych przez nich działań są
odroczone w czasie.
Adaptacja reaktywna jest przeciwieństwem proaktywnej. Oznacza reagowanie na
bieżące trudności, gdy już rzeczywiście mają one miejsce, brak antycypowania rozwoju
sytuacji i prawdopodobnych dalszych zmian, a także konstruowania odpowiednich do nich
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scenariuszy

własnych

zachowań.

Osoby

reaktywne

zwykle

przypisują

innym

odpowiedzialność za własne porażki, trudności traktują w kategoriach obciążenia lub
zagrożenia, są pasywne, bierne i najczęściej mają pesymistyczne nastawienie.
Z badań Ślebarskiej (2017) wynika, że możliwy jest stosunkowo prosty trening
proaktywności, prowadzący do wzmocnienia tendencji do preadaptacji nawet u osób, nie
mających wcześniej takich dyspozycji. Poszukując uwarunkowań adaptowania się w sposób
proaktywny, Bańka (2016) sugeruje, iż proaktywność jest rodzajem kompetencji opartej na
natępujących

predyspozycjach

osobowościowych:

poczuciu

własnej

skuteczności,

odpowiedzialności, zaangażowania, aktywności i witalności, ciekawości i otwartości na
zmiany. Pewne znaczenie mają także czynniki kontekstualne, które mogą wspierać i zachęcać
do proaktywności. Osoby proaktywne konstruują cele swojego działania w sposób osiągalny,
są zorientowane na zmianę, antycypują trudności, są ludźmi czynu, podejmują inicjatywę
(tamże). Wydaje się, że jedną z istotnych zmiennych, decydujących o proaktywności, jest
orientacja temporalna i perspektywa czasowa skierowana na przyszłość (Gulla, Tucholska,
2019).
Reser i Swim (2011) wskazują na proaktywne formy adaptacji klimatycznej (na przykład
podjęcie działań proekologicznych, zaniechanie aktywności zwiększających zagrożenie
klimatyczne) lub reaktywne, będące odpowiedzią na te zmiany, do których już doszło (można
sądzić, że stosowanie masek antysmogowych lub kupowanie oczyszczaczy powietrza jest
przykładem takich działań). W sytuacji kryzysu klimatycznego, adaptacja proaktywna wiąże
się z aktywnym i wytrwałym działaniem, animowaniem działań innych osób, przewidywaniem
rozwoju sytuacji i podejmowaniem starań, by powstrzymać konsekwencje globalnego
ocieplenia. Jednak, z uwagi na świadomość konieczności długofalowego radzenia sobie z
sytuacją, obejmuje także troskę o własną kondycję, równowagę emocjonalną, podtrzymywanie
radykalnej nadziei, regulowanie dopływu przygnębiających informacji czy pozwalanie sobie na
wytchnienie i dni wolne od aktywizmu. Adaptacja reaktywna przejawia się w podejmowaniu
proekologicznych zachowań w sposób sporadyczny, doraźny, łatwym ich porzucaniu lub
dostosowywaniu się głównie do wymogów objętych kontrolą i nadzorem (jak segregacja
śmieci, wybór paliwa do ogrzewania domu) albo niwelowaniu odczuwanych dokuczliwych
skutków zmian klimatycznych (jak zakup klimatyzatora w czasie upalnego lata). Towarzyszą
jej bezrefleksyjność, reakcje obronne i regulowanie poziomu napięcia przez czynności
zastępcze. Zarówno z punktu widzenia indywidualnego jak i społecznego, przewaga
nastawienia proaktywnego wydaje się być trudna do zakwestionowania. Pomoc w rozwijaniu i
upowszechnianiu postaw proaktywnych jest kolejnym, ważnym obszarem działań środowiska
psychologicznego.
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Idea „głębokiej adaptacji”
Katastroficzną wizję przebiegu zmian klimatycznych przestawia Bendell (2018),
przewidując niekontrolowane zmiany klimatyczne o dynamicznym i dramatycznym przebiegu
oraz zakłócenie, w przeciągu najbliższych dziesięciu lat, podstawowych form funkcjonowania
społeczeństw. Aktywista ten próbuje wstrząsnąć opinią publiczną, motywując do rozwagi i
szybkiego wprowadzania zmian, a równocześnie tworzy przestrzeń wirtualną służącą do
dzielenia się przeżyciami, refleksjami i dobrymi praktykami. Analizując w sposób krytyczny
dane naukowe, dokonuje metaanaliz badań nad zmiennymi klimatycznymi i wyjaśnia w
przystępny sposób ich wyniki.
Lansowana przez Bendella (2018) idea globalnej głębokiej adaptacji (deep adaptation),
oparta na koncepcji zrównoważonego rozwoju, polityki i gospodarki, posiada trzy filary. Są to
rezyliencja, rezygnacja i rewitalizacja. Rezyliencja (resilience) w ujęciu Bendella jest
traktowana jako zdolność ludzkich wspólnot do ich przystosowywania się do zmieniających się
warunków, z zachowaniem norm i wartości przydatnych do przetrwania. Rezygnacja
(relinquishment) jest związana z koniecznością porzucenia przez ludzi tego, co może
pogarszać sytuację klimatyczną (zaniechania określonych zachowań, opuszczenia pewnych
rejonów, ale również zmiany dotychczasowych poglądów i przekonań). Rewitalizacja
(restoration) obejmuje odnowienie obszarów przyrodniczych, w tym dzikiej przyrody,
krajobrazów, powrót do lokalnego i sezonowego pożywienia, promowanie lokalnych
producentów i miejscowej gospodarki, podejmowania form rozrywki i rekreacji nie
szkodzących środowisku. Dzięki trzem filarom głębokiej adaptacji Bedell wskazuje kierunki do
całościowej zmiany, w której z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować aby nie pogarszać
sytuacji, inne naprawić, zrewitalizować i przywrócić, a przede wszystkim - przy zachowaniu
osobistej i kolektywnej odporności (rezyliencji) - przyjrzeć się sytuacji i odpowiedzieć na
pytanie, co stanowi niezaprzeczalną wartość, którą koniecznie należy ocalić. Warto pamiętać,
że oparta na wspomnianych trzech filarach adaptacja klimatyczna stanowi proces trwający w
czasie, a wysiłki adaptacyjne mogą się zmieniać w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację.

Rozdział VI. Modele przezwyciężania
skutków traumy klimatycznej
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W analizie psychologicznej mechanizmów radzenia sobie ze skutkami ekstremalnych
zmian

klimatycznych,

wykorzystane

zostaną

trzy

klasyczne

modele

teoretyczne

przezwyciężania skutków traumy - model stresu i radzenia sobie, model “pracy żałoby” oraz
model poszukiwania i nadawania sensu traumie (Lis-Turlejska, 1997). Rozdział zakończy
refleksja na temat przezwyciężania kryzysów o szerszym charakterze, obejmujących nie tylko
jednostki, lecz całe społeczności.

Model stresu i radzenia sobie
Szczególną uwagę w modelu poświęca się adaptacyjnemu znaczeniu poszerzania
możliwości zaradczych, rozwijaniu umiejętności elastycznego ich stosowania (zgodnie z
zasadą “dobroci dopasowania” do sytuacji), trafności udzielanego wsparcia, budowaniu
zasobów indywidualnych i społecznych oraz zwiększaniu odporności psychicznej. Wśród teorii
psychologicznych wyjaśniających uwarunkowania odporności psychicznej, warto zwrócić
uwagę na koncepcję poczucia koherencji zaproponowaną przez Antonovsky’ego (1995).
Rozwijanie zasobów odpornościowych, zgodnie z jego modelem, opiera się na: wzmacnianiu:
(1) poczucia zrozumienia (rozwijającego się dzięki objaśnianiu świata dziecku przez rodziców,
wskutek czego wydaje się on mniej chaotyczny, a zachodzące w nim procesy łatwiejsze do
pojęcia), (2) poczucia zaradności (dzięki adekwatnemu obciążaniu dziecka zadaniami
dostosowanymi do jego możliwości i treningowi radzenia sobie w różnych sytuacjach), (3)
poczucia sensowności (kształtującego się dzięki udziałowi dziecka w podejmowaniu decyzji,
co pozwala na większe zaangażowanie się w różne sprawy i budowanie przekonania o
osobistym wpływie i sprawstwie). Interesujący wątek stanowi przypisywanie przez
Antonovsky’ego określonego poziomu poczucia koherencji nie tylko jednostkom, ale także
rodzinom i społecznościom, co może wskazywać na kierunki oddziaływania wobec nich w
sytuacji pogarszającej się sytuacji klimatycznej. Celowe byłoby więc budowanie kolektywnej
odporności zwartych populacji, rozumiejących sytuację, mających poczucie wpływu i
zaangażowanych we wprowadzanie odpowiednich zmian.
Kolejną, przydatną dla zrozumienia problematyki radzenia sobie w sytuacji stresu
teorią, jest koncepcja zachowania zasobów opracowana przez Hobfolla (1989, 2006). Zgodnie
z nią najistotniejsze dla odporności wydaje się pełne uświadamianie sobie posiadanych
zasobów własnych, korzystanie z dostępnych dla jednostki zasobów innych osób, w tym z
zasobów całej społeczności, rozwijanie możliwości i umiejętności substytuowania zasobów, a
więc zastępowania jednych zasobów innymi oraz nie dopuszczanie do tzw. spirali strat, czyli
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troska i dbałość o możliwości regeneracji i odzyskiwania zasobów po ich zainwestowaniu w
konfrontację stresową.
Kryzys klimatyczny ma swoistą, szczególnie trudną psychologicznie specyfikę. Można
wyrazić przekonanie, trawestując znane powiedzenie Virginii Satir (2000), że odbiera
równocześnie “korzenie i skrzydła”. Korzenie - bo zabiera znane miejsca, zagraża domowi
rodzinnemu, w jego perspektywie planeta przestaje być przyjaznym miejscem; skrzydła zaś bo odbiera nadzieję na przyszłość, dalszą perspektywę a nawet szanse na przetrwanie tego i
kolejnych pokoleń. W dodatku dotyczy wszystkich, chociaż bogatsi wydają się mieć większe
możliwości zabezpieczenia przed jego niekorzystnymi skutkami. De facto nie pozostaje nikt,
kto nie ucierpi i mógłby przyjąć rolę ratownika (ponieważ wszyscy są jego ofiarami) i nie ma
bezpiecznych miejsc, do których ofiary mogłyby się udać. Władzom i decydentom lokalnym
nie do końca można ufać, gdyż są one postrzegane jako - przynajmniej po części odpowiedzialne za zaistniałą sytuację. Efekt cieplarniany ma globalny i postępujący charakter,
więc jego powstrzymanie, jeśli się uda, też będzie długofalowe i nie przyniesie jednostce,
będącej w kryzysie, odczuwalnej ulgi. Ze względu na wyjątkowo obciążający charakter kryzysu
klimatycznego, wysiłki skierowane na zachowanie i zwiększenie odporności psychicznej są
podstawowe dla ochrony zdrowia psychicznego zmagającego się z katastrofą klimatyczną
pokolenia i ich potomnych.

Model „pracy żałoby klimatycznej”
Żałobie klimatycznej towarzyszą podobne etapy pracy wewnętrznej, jakie mają miejsce
w sytuacji utraty osób bliskich lub innych ważnych dla człowieka wartości. Pierwszą fazą
reakcji na stratę jest zwykle stan szoku, niedowierzanie w realność tego, co się dzieje,
zaprzeczanie faktom, negacja, nasilony niepokój, dezorganizacja zachowania. Może wystąpić
niechęć do „posłańców” przekazujących złe informacje (np. lekarzy, zaś w sytuacji kryzysu
klimatycznego naukowców), dewaluowanie ich wiedzy i kompetencji. Pojawia się tendencja do
poszukiwania winnych za zaistniały stan rzeczy, także do samoobwiniania. Koncentracja na
stracie utrudnia logiczne myślenie, podejmowanie decyzji i funkcjonowanie. Występują objawy
wegetatywne, towarzyszące przeżywanym emocjom. W przeżyciach emocjonalnych dominuje
smutek, rozpacz, lęk, poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości. Mogą pojawić się próby
negocjowania, „targowania się z losem”, poszukiwanie szansy na odsunięcie w czasie
spodziewanej tragedii. Okresy buntu mogą przeplatać się z okresami rozpaczy i apatii. W
dalszych fazach następuje przyjęcie do wiadomości utraty i wyrażanie żalu, smutku, rozpaczy.
W następnej fazie dochodzi do reorganizacji i stopniowego przystosowywania się do życia po
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stracie oraz przywrócenie zdolności funkcjonowania. Podobny, fazowy charakter, mają
również reakcje osób terminalnie chorych, które po przejściu przez fazy buntu, rozpaczy i
depresji, mogą osiągnąć stan akceptacji naturalnego charakteru śmierci, pogodzenia i
spokojnego oczekiwania (Kübler-Ross, 2006). Z kolei badania Taylor (1984), dotyczące
adaptacji poznawczej kobiet chorych na chorobę nowotworową, pozwoliły na identyfikację
takich mechanizmów adaptacyjnych, jak: poszukiwanie przyczyny choroby, nadawanie sensu
doświadczeniu choroby, przewartościowanie dotychczasowego życia i wprowadzenie zmian,
pozwalających na uzyskanie kontroli nad sytuacją oraz porównania społeczne z osobami w
gorszej sytuacji, ułatwiające ocenę własnej sytuacji jako bardziej pozytywna i umożliwiające
zachowanie poczucia własnej wartości.
W czasie trwania żałoby osoba osierocona podejmując wysiłek zmagania się z bólem
straty wykonuje tzw. pracę żałoby (grief work), w trakcie której powoli godzi się z rozstaniem i
uczy życia w nowych warunkach. Przebieg pracy żałoby bywa często utrudniony własnym
lękiem przed śmiercią. Zgodnie z modelem zaproponowanym przez Schneidera (2006; por.
Kubacka-Jasiecka, 2010), obejmuje on wysiłki emocjonalne, poznawcze, behawioralne,
zmierzające do zaakceptowania straty i reintegracji. Dzięki temu, żałoba może stać się
procesem rozwojowym i sprzyjać osiągnięciu większej dojrzałości, równowagi i harmonii.
Stadia pracy żałoby to: (1) uświadomienie sobie straty, (2) podejmowanie prób zachowania
równowagi, „trzymania się”, wykorzystania znanych mechanizmów radzenia sobie, mimo
występujących silnych emocji i objawów fizjologicznych, (3) próby „odpuszczenia” przez
uświadomienie sobie nierealistycznych oczekiwań i ograniczenia własnych możliwości, (4)
pełne uświadomienie sobie zakresu straty, poczucie wyczerpania, pustki i bezradności, (5)
nabywanie perspektywy i dystansu do straty, (6) rozwiązanie utraty - jej akceptacja,
zakończenie żałoby, pożegnanie, (7) przeformułowanie straty w kontekście wzrostu i rozwoju
osobistego i (8) przekształcanie straty w tworzenie nowych zaangażowań i przywiązań.
Wszystkie wskazane mechanizmy można odnieść do stanu żałoby klimatycznej.
Początkową fazą reakcji jest w tej sytuacji zwykle ignorowanie zagrożenia, zaprzeczanie jego
powadze, minimalizowanie efektów globalnego ocieplenia, dewaluowanie informatorów,
tendencja do podważania opinii naukowców, uznawanie opinii z nimi sprzecznych lub takich,
które lokują zagrożenie w dalekiej przyszłości lub w znacznej odległości geograficznej i nie
wzmagają poczucia osobistego zagrożenia. Po fazie zaprzeczania pojawia się gniew, złość, a
nawet napady wściekłości, obwinianie władz, przemysłowców, lokalnych decydentów, za złe
decyzje, prowadzące do katastrofy klimatycznej i nieudolne działania zapobiegawcze. Reakcje
złości mogą być też kierowane do instytucji wymuszających zmiany proekologiczne - zarówno
do organizacji ekologicznych jak i instytucji zwracających uwagę na konieczność
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podejmowania takich kroków, jak wymiana pieców, zmiany zasad wywozu śmieci czy
ograniczanie w sklepach ilości plastikowych opakowań. Kolejna faza to targowanie się poszukiwanie rozwiązań, które pozwoliłyby zachować wygodę życia przy - przynajmniej
częściowym - dostosowaniu do ekologicznych zasad. Oznacza to m.in. podejmowanie dyskusji
o przewadze jednych rozwiązań nad innymi, negowanie niektórych z nich, dokonywanie
małych zmian stylu życia (niewystarczających dla poprawy sytuacji klimatycznej, ale
wystarczających dla podniesienia własnego samopoczucia i uspokojenia sumienia). Kolejny
etap, często związany z obserwowaniem niekorzystnych zmian w bliskim otoczeniu, to
poczucie bezradności, przygnębienie, żal i smutek. W końcowej fazie dochodzi do akceptacji,
przyjęcia do wiadomości dramatyzmu sytuacji i zwiększenia odpowiedzialności ekologicznej,
czemu towarzyszy podejmowanie systematycznych działań, wytrwałość w ich realizacji,
zachęcanie innych i wywieranie nacisku na decydentów. Dynamika fazowej reakcji może trwać
różnie długo, zależnie od osobistego narażenia na skutki zmian klimatycznych, ale też od
wrażliwości ekologicznej i społecznej, a faza akceptacji i racjonalnej adaptacji nie jest osiągana
przez wiele, bardziej obronnie nastawionych osób.
Analizując fazy żałoby klimatycznej, Schiffman (2013) opisuje je następująco:
1. faza - odmowy, zaprzeczanie: na tym etapie pojawia się niedowierzanie, przekonania o tym,
że Ziemia jest ogromna a jej część przecież stanowią obszary nieuprzemysłowione, toteż
zmiany nie mogą być aż tak groźne, że naukowcy opracują sposób na poprawę klimatu czy
zutylizowanie plastikowych śmieci, w końcu, że globalne ocieplenie zostało sfingowane.
2. faza - gniewu: emocje złości i gniewu prowokują do poszukiwania winnych zmianom
klimatycznym, a nie do przyjmowania osobistej odpowiedzialności.
3. faza - targowania się: w tej fazie ludzie przyznają, że klimat się zmienia i niesie to poważne
konsekwencje; rozpoczynają recykling, segregację śmieci i ograniczanie plastikowych
opakowań, wprowadzają małe zmiany, a decydenci podejmują negocjacje społeczne i
decydują o koniecznych krokach, np. programach dopłat dla przemysłu czy wymiany pieców.
4. faza - smutku, żalu, rozpaczy: pojawia się świadomość, że małe kroki niewiele dają, problem
postępuje, a świat, jaki znamy, ginie bezpowrotnie.
5. faza - uzdrowienia: obejmuje pozwolenie na to, by umarło to, czego nie można już
uratować, a zarazem dążenie do działań na rzecz odrodzenia tego, co możliwe. Schiffman
mówi o otwarciu nowego etapu w historii ludzkości, zupełnie nowym paradygmacie stylu życia
na Ziemi, szansie na zmianę i ewolucję gatunku ludzkiego.

73

Cunsolo i Ellis (2018) twierdzą, że obecnie straty ekologiczne, którym towarzyszy
uczucie żalu i niepowetowanej straty, wynikające ze zmian klimatu i degradacji ekosystemów,
krajobrazów, wyginięcia

wielu

gatunków

zwierząt i

roślin, stają

się

codziennym

doświadczeniem każdego człowieka. Wywołują nie tylko smutek, ale wiele złożonych
konsekwencji dla zdrowia psychicznego, jak na przykład wzmożone używanie narkotyków i
alkoholu, nasilenie tendencji samobójczych, utratę tożsamości osobistej i kulturowej,
szczególnie dotykając ludzi, którzy dotychczas byli silnie związani z naturą i otaczającym ich
środowiskiem. Żałoba ekologiczna obejmuje bolesne uczucia związane z fizycznymi zmianami
środowiska, jest także związana z zakłóceniem dotychczasowej wiedzy o środowisku i własnej
tożsamości oraz wiąże się z przewidywanymi utratami w przyszłości. Fizyczne zmiany
środowiska mogą być efektem nagłych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk
żywiołowych, ale także trwających latami, powoli postępujących zmian, o rozproszonym,
często trudnym do identyfikacji, charakterze. Fizyczne zmiany środowiska wymuszają zmiany
stylu życia i naruszają dotychczasowe wzorce kulturowe. Smutek, związany z zakłóceniami w
systemach wiedzy o środowisku i wynikającym z tego poczuciem utraty tożsamości, dotyczy
utraty poczucia stabilności, pewności i konieczności prowadzenia życia innego, niż życie
przodków. Zakłóca poczucie ciągłości, zwłaszcza, że konsekwencje zmian klimatycznych i
udział człowieka w ich powstawaniu zawstydza współczesnych i stanowi niepożądane
dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Poza tym, dotychczas użyteczna wiedza o środowisku,
staje się nieprzydatna w obliczu drastycznych zmian, a brak stałych reguł i punktów
odniesienia nasila niepewność i niepokój. Żałoba związana z przyszłymi przewidywanymi
stratami dotyczy utraty niszy, w której wiodła życie rodzina i społeczność, oznacza
wykorzenienie, budzi lęk i niedowierzanie. W atmosferze smutku, lęku i żałoby żyje i dorasta
dzisiaj kolejne pokolenie, co nie pozostanie bez wpływu na ich zdrowie psychiczne.
Doświadczenie żałoby klimatycznej autorzy traktują z jednej strony jako opłakiwanie rozstania,
z drugiej - jako dające możliwość mentalnej, emocjonalnej transformacji i nauczenia się życia
w kontekście strat ekologicznych. Żałoba bowiem pozwala na nowo określić to, co dla
człowieka najważniejsze oraz odnajdywać - w sobie i współdziałaniu z innymi - siłę i dojrzałość.

Model poszukiwania i nadawania sensu traumie
klimatycznej
Wiele badań dowodzi, że odnalezienie sensu w cierpieniu i traumatycznych
doświadczeniach, pomaga je przepracować i dzięki temu satysfakcjonująco funkcjonować w
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dalszym

życiu.

Wysiłki

poznawcze,

zmierzające

do

zrozumienia

przyczynowości

zdarzeń, podjęcia refleksji nad ich przebiegiem i własnym w nich udziałem, sprzyjają
stopniowej asymilacji traumy. Wysiłki emocjonalno-motywacyjne, związane z identyfikacją
doświadczanych

emocji,

ich

wyrażeniem,

poszukiwaniem

wsparcia,

pozwalają

na

odreagowanie bolesnych przeżyć. Dzięki opracowaniu poznawczo-motywacyjnemu zmniejsza
się poczucie wewnętrznego chaosu, niepewności i zagrożenia (Kubacka-Jasiecka, 2010).
Odnajdywanie znaczenia i sensu umożliwia domknięcie doświadczenia krytycznego,
pozostawienie go za sobą i mimo pamięci o nim, podjęcie nowych aktywności i więzi.
Na doniosłe znaczenie nadawania sensu traumie wskazują badania Silver i
współpracowniczek (1983), którymi objęto kobiety - ofiary kazirodztwa. Te z nich, którym udało
się nadać jakąś interpretację (nieistotne, czy trafną) krytycznym wydarzeniom (np. związaną z
chorobą psychiczną

sprawcy

czy

jego

uzależnieniem), cechował

wyższy poziom

przystosowania, większa równowaga emocjonalna i bardziej pozytywna samoocena. Z badań
Mcintosha i współpracowniczek (1993) nad rodzicami dzieci zmarłych w niemowlęctwie w
mechanizmie tzw. „śmierci łóżeczkowej”, wynika iż niezwykle istotne znaczenie adaptacyjne
ma sposób rozumienia zaistniałej sytuacji (głównie w kategoriach wiary i życia wiecznego).
„Misje ocalałych” (termin ukuty przez Liftona, za: Lis-Turlejska, 2002) związane są z
aktywnością społeczną osób, które doznały traumatycznego doświadczenia, jednak po
przejściu przez traumę próbują odnaleźć coś pozytywnego w tym, co je spotkało i podejmują
działania edukacyjne, kroki prawne czy udzielają wsparcia innym. Tego rodzaju misje
podejmują weterani wojenni, ocalali z Holocaustu (Lis-Turlejska, 2002), a współczesnym
przykładem może być angażowanie się pacjentów żyjących z przeszczepionym sercem w
upowszechnianie idei transplantologii (Gulla, 2010). „Misje ocalałych” pozwalają na
przezwyciężenie skutków doznanej traumy, odzyskanie ciągłości Ja, integralności i spójności,
naruszonych przez traumę oraz odbudowę tożsamości jako człowieka pomagającego innym,
aktywnego, nie zaś ofiary.
Sytuacja traumy klimatycznej niesie wiele negatywnych konotacji, jednak - jak każde
doświadczenie krytyczne - może zawierać w sobie aspekty pozytywne i rozwojowe.
Odnalezienie sensu zawarte może być w odnowieniu związków z naturą, zbliżeniu do
przyrody, świata organizmów żywych i nieożywionych, docenieniu jej wartości dla egzystencji
człowieka, ale także dla jego jakości życia i zdrowia psychicznego. Głębsza wartość dotyczy
sygnalizacyjnego znaczenia kryzysu klimatycznego dla pilnej konieczności dokonania
zmiany konsumpcyjnego stylu życia mieszkańców Ziemi. Obejmuje zmiany hierarchii wartości
i

priorytetów,

budowanie

kultury

umiaru

zamiast

nadmiaru,

podkreśla

wartość

samoograniczenia się. Pokazuje również współzależność ludzi i całego ekosystemu,
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jednoznacznie skłania do myślenia wspólnotowego i działania kooperacyjnego. Aktywiści
klimatyczni, którzy odnajdują swoją misję w działaniach protestacyjnych, legislacyjnych,
edukacyjnych, ale także osoby dokonujące małych kroków pro-ekologicznych, reintegrują
własną tożsamość, zachwianą wskutek poczucia winy lub wstydu ekologicznego. Nabywają
wiedzę i budują przekonania dotyczące własnych praw, możliwości domagania się zmiany i
zasadności wywierania nacisku na polityków. Zwykły człowiek staje się współgospodarzem
Ziemi, mając równocześnie świadomość, że tym wspólnym domem trzeba razem i rozsądnie
zarządzać.

Przezwyciężanie kryzysów w społecznościach
Kryzysy o poszerzonym zasięgu, obejmujące grupy lub całe społeczności, podobnie jak
kryzysy psychologiczne o indywidualnym charakterze, mogą przynosić konstruktywne zmiany
w funkcjonowaniu zbiorowym lub też wiązać się ze zmianami destrukcyjnymi. Niezależnie od
poniesionych strat ludzkich i materialnych, w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń można
obserwować objawy wzajemnej pomocy, troski, poświęcenia, dzielenia się i współpracy, a
nawet czyny bohaterskie. Ale też niekiedy występują zachowania antyspołeczne, bójki,
grabieże, milcząca obojętność i nieudzielanie koniecznej pomocy. Na tle funkcjonowania
społeczności rozgrywają się indywidualne dramaty, jednak poszkodowani równocześnie
obserwują dziejące się wokół zjawiska społeczne, a ich charakter może ułatwiać lub utrudniać
przejście przez osobiste doświadczenie kryzysowe.
W sytuacji kryzysu w społeczności kluczowy jest wyjściowy poziom jej zasobów. Mowa tutaj
nie tylko o zasobach materialnych, ale o wszelkiej infrastrukturze, sprawności systemów
zarządzania, kanałach przekazu informacji, istniejących procedurach, funkcjonowaniu służb
publicznych, opiece medycznej i pomocy socjalnej. Zarządzanie kryzysowe pozwala na takie
sterowanie działaniami aby zminimalizować szkody, straty oraz szybko zapewnić dostępną i
możliwą pomoc. Jednak poza formalnie istniejącymi organami i instytucjami, istnieją zasoby
nieformalne, zawarte w danej społeczności. Są one zależne od takich charakterystyk
społeczności, jak jej spójność i integracja, zdolność do nieformalnego samoorganizowania się,
dobre

komunikowanie

wzajemne,

doświadczenia

wcześniejszego

współdziałania,

zahartowanie przez uprzednie, z powodzeniem pokonane trudności, poziom wzajemnego
wsparcia. Społeczności wcześniej skonfliktowane, w których istnieją przejawy marginalizacji i
wykluczenia pewnych ich członków, a także społeczności źle zarządzane, nie mające
skutecznych rozwiązań organizacyjnych i prawnych ułatwiających radzenie sobie w sytuacji
krytycznej oraz społeczności ubogie lub takie, w których doszło wcześniej do wyczerpujących
zasoby traumatycznych zdarzeń, mogą być mniej odporne na sytuacje kryzysowe o szerokim
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zasięgu. Odnajdywanie zasobów społeczności, które mogą być uruchomione i wykorzystane
w sytuacji kryzysowej, stanowi kluczowe zadanie zespołów interweniujących.
Dla pomyślnego przejścia sytuacji ekstremalnej, korzystne są pewne procesy grupowe,
m.in. wyłanianie się samoistnych liderów, osób najbardziej odpornych psychicznie,
prospołecznych i dobrze zorganizowanych, które mogą stać się oparciem dla innych, mniej
konstruktywnie radzących sobie. Liderzy pełnią różne funkcje - mogą animować wspólne
działania, dowodzić aktywnością grupową, zachęcać do wysiłku, dostrzegać potrzeby i
możliwości, komunikować się ze służbami, przekazywać informacje, a także zwiększać
poczucie bezpieczeństwa, dodawać otuchy i wzmacniać nadzieję. Równocześnie, w trakcie
opanowywania sytuacji krytycznej, weryfikuje się wartość dotychczasowych, formalnych
liderów, rozpoznaje liderów fałszywych, nie umiejących stanąć na wysokości zadania. Innym
znaczącym zjawiskiem jest samoorganizowanie się społeczności, rozwój współpracy
sąsiedzkiej, tworzenie grup do realizacji konkretnych zadań, wyznaczanie ról zarówno osobom
silniejszym i sprawniejszym, jak i biologicznie słabszym, jednak mogącym podejmować mniej
wysiłkowe zadania. Dlatego konieczne jest przywództwo, zarówno formalne jak i nieformalne,
umożliwiające opanowanie chaosu, ale także wykorzystanie potencjału wszystkich
uczestników sytuacji. Szczególnie ważnym aspektem zarządzania sytuacją jest rzetelny
przekaz potwierdzonych informacji, nie dopuszczanie do szerzenia się fake news,
zapobieganie panice przez systematyczne, pozbawione sensacyjnych wątków, informowanie
o aktualnej sytuacji, tak by można było podejmować decyzje w oparciu o fakty (informed
decision making). Do działań zespołów interweniujących, które mogą być wspierane przez
lokalne siły, należy także identyfikowanie grup szczególnego ryzyka, w tym osób
niesprawnych, zależnych oraz posiadających problemy w zakresie zdrowia psychicznego i
organizowanie dla nich pomocy przez uruchomienie sieci wsparcia wzajemnego i - gdy to
możliwe - pomocy wolontariuszy.
Jeżeli w trakcie przezwyciężania kryzysów w społeczności dojdzie do wzrostu
wzajemnej uwagi, wrażliwości społecznej, troski i opieki, rozwinie się samopomoc wzajemna,
a także uda się uporządkować funkcjonowanie społeczne i zapobiegnie takim niekorzystnym
zjawiskom społecznym, jak rozmycie się (dyfuzja) odpowiedzialności czy zachowania
agresywne lub antyspołeczne, wówczas pozytywną konsekwencją mogą być szybkie
rozwinięcie kompetencji zaradczych w dotkniętej traumatycznymi doświadczeniami grupie,
większa świadomość posiadanych zasobów, lepsza wewnętrzna organizacja, wzrost
zwartości, spójności, identyfikacji i tożsamości społecznej. W zarządzaniu kryzysowym w wielu
wypadkach

można

wykorzystać

wcześniejsze

przygotowanie

do

nadchodzącego

niebezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza kryzysów o powolnie postępującym lub
powtarzającym się charakterze. Identyfikowanie zagrożeń, edukowanie jednostek i
decydentów lokalnych o ich charakterze i skali, przygotowywanie zabezpieczeń (na przykład
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budowanie

wałów

przeciwpowodziowych),

wzbogacanie

infrastruktury

(na

przykład

dofinansowywanie systemu ochrony zdrowia czy straży pożarnej), tworzenie planów i procedur
postępowania na czas zaostrzonego kryzysu, organizowanie ćwiczeń i symulacji reagowania,
to pomocne działania.
Sytuacja pogłębiającego się stopniowo kryzysu klimatycznego w jakiejś mierze
pozwala na przygotowanie się, zahamowanie postępu globalnego ocieplenia i jego
katastroficznych skutków, chociaż wiele zjawisk będzie miało na pewno charakter nagły i
nieoczekiwany. Kryzys klimatyczny dotyka społeczność globalną, jest jednak aktualnie
bardziej dotkliwy w niektórych, wyjątkowo narażonych środowiskach, w większym stopniu
zależnych od zmian w ekosystemie. Jeżeli uda się w nich przygotować do jak
najsprawniejszego zarządzania oraz stymulować opisane wyżej zjawiska społeczne, możliwa
jest doraźna redukcja szkód. Jednak konieczne jest zarządzanie kryzysem w skali globalnej,
oparte na współpracy rządów państw, ale też szerokiej świadomości społecznej. Wówczas,
nawet jeśli nie uda się zatrzymać wszystkich niekorzystnych zmian, a niektóre okażą się
nieodwracalne, pozostanie poczucie posiadania w jakimś miejscu na Ziemi bezpiecznego
domu. Można skonkludować, że dom to nie tylko miejsce - to przede wszystkim ludzie, a dzięki
współodpowiedzialności, wzajemnemu wsparciu i współdziałaniu możliwe jest utrzymanie
poczucia przynależności do danego miejsca, mimo zmian otaczającego krajobrazu i warunków
klimatycznych w nim panujących.
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Rozdział VII. Wzorce zachowań
w obliczu zmian klimatycznych
Klimat zmienia się, jednak zachowania ludzi nie podążają za tymi zmianami lub
dostosowują się do nich jedynie w niewielkim stopniu. Sposoby reagowania na dramatyczną
sytuację klimatyczną można ułożyć na kontinuum: od zaniechania jakichkolwiek zmian
dotychczasowego stylu życia, aż do bardzo rygorystycznego przestrzegania wszystkich
poznanych zasad proekologicznego funkcjonowania. W niniejszym rozdziale zostaną
omówione różne sposoby zachowań jednostek, rodzin, społeczności w odpowiedzi na
zjawisko globalnego ocieplenia. Część z tych zachowań, zwłaszcza wdrażanych na szeroką
skalę i realizowanych konsekwentnie, jest niewątpliwie korzystna dla planety, jednak wiele
pogarsza istniejącą sytuację. Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być: ignorowanie
problemu, mała wiedza, wiara w mity klimatyczne, chęć utrzymania wygody i komfortu
osobistego, brak wytrwałości, możliwe do osiągnięcia zyski z dotychczasowej działalności
produkcyjnej lub chęć uniknięcia kosztów związanych z modyfikacjami proekologicznymi, brak
systemów zachęt ze strony władz czy brak dobrych wzorców, dezinformacja i nierzetelny
przekaz medialny.
Całkowity brak reakcji może wiązać się z nie przyjmowaniem do wiadomości powagi
sytuacji, ignorowaniem sygnałów pogarszania się sytuacji klimatycznej, ale również z
przekonaniem, że jednostkowe działania niewiele dają, są natomiast obciążające,
niewygodne, kosztowne i wymagają rezygnacji z wielu, dotychczas lubianych, aspektów życia.
Również obserwacje innych osób, sąsiadów, członków społeczności, którzy nie podejmują
starań proekologicznych, mogą zniechęcać do osobistej aktywności. Innym wyjaśnieniem
zachowań tej grupy osób jest chęć maksymalizacji zysków i korzyści, póki - przy świadomości
istniejących zagrożeń - jest to jeszcze możliwe.
Dalej na kontinuum znajdują się osoby, które stosują metodę małych kroków podejmują w dostępnym im zakresie działania proekologiczne, zwłaszcza te, które nie
wymagają wielkiego wysiłku, ani drastycznego rezygnowania z dotychczasowego stylu życia,
jednak dają poczucie udziału we wspólnej sprawie i - można powiedzieć - uspokajają sumienie
(np. używanie wielorazowych butelek na wodę czy metalowych słomek do picia). Niektórzy z
nich na tym poprzestają, nie mając świadomości, że ich starania, aczkolwiek godne uznania,
są niewystarczające. Inni stopniowo poszerzają repertuar zachowań proekologicznych. W tej
grupie znajdują się także osoby realizujące proekologiczne zachowania niekonsekwentnie,
doraźnie i łatwo z nich rezygnujące, zwłaszcza w sytuacjach innych dodatkowych obciążeń.
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Są także osoby, które bardzo rygorystycznie przestrzegają zasad ekologii. Wyrzekają
się podróży, kupowania nowych rzeczy, przechodzą na dietę wyłącznie roślinną, starannie
planują

konieczne

zakupy,

aby

ograniczyć

ilość

opakowań,

dokonują

inwestycji

zmniejszających zużycie energii czy emisję CO2. Ponoszą koszty zarówno finansowe, jak i te
związane z mniejszym komfortem życia, w imię ratowania planety. Ich gorliwość ekologiczna
niekiedy obejmuje także zachęcanie innych osób, motywowanie, czy udział w akcjach
społecznych. Najbardziej radykalni, bo przekonani o nadchodzącej katastrofie są preppersi,
przygotowujący się na apokalipsę, gromadzący żywność, środki uzdatniania wody, broń i
amunicję, maski antysmogowe, przeciwgazowe aby zachować maksymalną niezależność
oraz zwiększyć szanse na przetrwanie swoje i swoich bliskich w wypadku nadejścia
ekstremalnych

sytuacji.

Poświęcają

oni

mnóstwo

energii,

czasu

i

pieniędzy

na

przygotowywanie schronienia, zabezpieczenie domostwa i zapewnienie zapasów na minimum
roczne zapewnienie egzystencji.
Rozmaitą politykę gospodarczą można także zaobserwować wśród przemysłowców,
producentów, władz lokalnych i państwowych. Bez wątpienia głównym celem działalności
biznesmenów jest zysk, jednak rynek prosumenta (czyli świadomego i zaangażowanego
konsumenta) wymusza zmiany proekologiczne; już dzisiaj wiele osób nie kupuje produktów
pakowanych w plastik czy kosmetyków testowanych na zwierzętach, a planując większe
inwestycje uważnie przygląda się energooszczędności sprzętu. Dla wizerunku marki korzystne
jest podkreślanie jej proekologicznego nastawienia, lokalności i zaangażowania w sprawy
klimatyczne na przykład przez skrócenie łańcuchów dostaw czy wykorzystywanie materiałów
pochodzących z recyklingu oraz surowców z ekologicznych upraw. Otrzymanie “zielonych
certyfikatów” pomaga w uzyskaniu uznania i przyciągnięciu szerszego grona klientów. Z kolei
politycy na różnych szczeblach prowadząc swą działalność statutową (ale równocześnie w
kontekście wyborczym) używają haseł proekologicznych, organizują akcje sadzenia drzew,
rozdawania roślin doniczkowych czy toreb wielorazowego użytku.
Działaniom biznesmenów i polityków warto się zawsze uważnie przyglądać aby ocenić,
na ile deklarowane przez nich zaangażowanie jest realne, a na ile jedynie ma „uwieść”
odbiorców, sprawdzać, na czym oparte i przez kogo nadane są certyfikaty, oceniać, jakie
rzeczywiste sukcesy w działaniach proekologicznych dana organizacja lub ugrupowanie ma
już na swoim koncie i wspierać tych, dla których ekologia to nie tylko zbieg marketingowy, lecz
wartość zajmująca rzeczywiście wysokie miejsce na liście priorytetów.

Uwarunkowania reagowania na zmiany
klimatyczne
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W obliczu zmian klimatycznych podejmowane decyzje i zachowania są, jak wcześniej
wspomniano, związane ze sposobem ich rozumienia, oceny i ustosunkowania się do nich.
Clayton i współpracownicy (2015) wskazali na trzy kluczowe obszary mające wpływ na
reagowanie na sytuację klimatyczną: (1) sposób postrzegania zmian klimatu przez ludzi, (2)
rozumienie i zmiana indywidualnych zachowań, które przyspieszają lub łagodzą zmiany
klimatyczne oraz (3) wpływ zmian klimatu i reakcji adaptacyjnych na dobrostan człowieka.
Jeśli chodzi o społeczne postrzeganie zmian klimatycznych, istotne dla przyjęcia
określonych interpretacji jest źródło informacji – im większym autorytetem się ono cieszy
(źródła zaufane i atrakcyjne), tym większe jest prawdopodobieństwo uznania tych informacji
za prawdziwe i ważne. Informacje uzyskane z innych źródeł są wówczas ignorowane lub
pomijane. Dlatego tożsamości: społeczna i polityczna, mogą decydować o sposobie
postrzegania zmian klimatycznych. Dostarczają one modeli, w ramach których napływające
dane są interpretowane. W efekcie, przekonania dotyczące zmian klimatycznych mogą stać
się spolaryzowane politycznie. Na ogół to osobiste doświadczenia mają większe znaczenie dla
konstruowania przekonań, niż informacje uzyskane od innych osób czy z mediów,
jednak istnieje wiele czynników, wpływających na ten proces. Stopień postrzeganego ryzyka
pozostaje w zależności od tendencji do oszczędności poznawczej, przeżywanych emocji,
wartości i oczekiwań, sprzyjających poszukiwaniu potwierdzających je informacji i odrzucania
niezgodnych. Postrzeganie zmian klimatycznych w oderwaniu od układów politycznobiznesowych, w kategoriach naukowo i rzetelnie przedstawianych faktów, mogłoby zapobiec
bezrefleksyjnemu przyjmowaniu treści propagandowych.
Indywidualne zachowania, realizowane w gospodarstwach domowych, są zależne od
jednostkowych motywacji, wyboru priorytetów i hierarchii wartości, ale również od czynników
społecznych, norm, tradycji, zwyczajów i zobowiązań publicznych. Decyzje o określonych
zachowaniach

są

bezrefleksyjnego

podejmowane
naśladownictwa

częściowo
czy

świadomie

kultywowania

a

częściowo

nawyków.

wynikają

z

wraz

ze

Clayton

współpracownikami (2015) wskazują na ważne z punktu widzenia klimatu wybory
behawioralne pojedynczych osób, jak: korzystanie z samochodów lub transportu publicznego,
sposób ogrzewania i chłodzenia domu oraz poziom utrzymywanej temperatury, zużycie energii
elektrycznej – ilość sprzętów, energooszczędność, czas używania. Podejmowane przez nich
decyzje wypływają z finansowych motywacji związanych z ewentualnymi oszczędnościami,
ale przede wszystkim są zależne od kontekstu sytuacyjnego i wyznawanych wartości
(proekologicznych, prospołecznych, akcentujących sprawiedliwość społeczną). Kontakt z
angażującymi

się

liderami

może

dodatkowo

wzmocnić

motywację

do

działania

poszczególnych osób. Także zachęty finansowe są skuteczne, zwłaszcza przy jednorazowych
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inwestycjach w energooszczędne technologie, jednak równie ważne jest postrzeganie
własnego zachowania jako wyrazu tożsamości lub statusu. Istotną wartością, mogącą mieć
wpływ na osobiste wybory, jest przywiązanie do miejsca i postrzegane dopasowanie do
warunków lokalnego środowiska.

Przykłady dobrych praktyk
Niewątpliwie ogromną nadzieją napawają liczne przykłady praktyk (o różnej skali i
zasięgu), proekologicznych decyzji i realizacji, korzystnych dla złagodzenia efektu globalnego
ocieplenia. W Polsce Instytut Ochrony Środowiska tworzy katalog dobrych praktyk, który
obejmuje m.in. efektywne gospodarowanie deszczówką, tworzenie zielonych dachów,
nasadzenia ochronnych pasów zadrzewień śródpolnych i zalesianie terenów, tworzenie
enklaw dla zwierząt, konserwacja rowów melioracyjnych. IOŚ promuje także pomoc sąsiedzką
w sytuacji zagrożeń ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz daje wiele konkretnych
wskazówek dla gospodarstw domowych (dotyczących niemarnowania żywności, unikania
plastiku, segregowania śmieci, zmniejszenia kosztów ogrzewania). Pomocna jest również
stale poszerzana przez IOŚ baza wiedzy.
Wśród 101 sposobów na podejmowanie działań łagodzących zmiany klimatyczne,
które podpowiada Australijskie Towarzystwo Psychologiczne (Australian Psychological
Society, APS), wymienione są takie obszary, jak:
x

Podróżowanie

-

ograniczenie

lotów

samolotami,

użycie

rowerów

i

niskoemisyjnych środków transportu, korzystanie z transportu publicznego,
podwożenie

samochodem

sąsiadów

czy

znajomych,

zredukowanie

konieczności przemieszczania się przez formy telekonferencji, spędzanie
wakacji w lokalnych środowiskach;
x

Prowadzenie

gospodarstwa

domowego

-

używanie

energooszczędnych żarówek, sprzętu AGD, poprawa izolacji termicznej domu,
obniżanie utrzymywanej temperatury w chłodne dni oraz redukowanie
używania

klimatyzatorów

latem,

naprawianie

domowych

sprzętów,

ograniczenie spożycia mięsa, instalacje solarne, oszczędzanie wody,
uprawianie własnych jarzyn czy ziół, zmniejszenie częstotliwości koszenia
trawników, a przy kupnie lub budowie nowego domu, rozważenie zmniejszenia
jego powierzchni;
x

Praca zawodowa - zwrócenie uwagi na oszczędne zużycie papieru i sprzętu
biurowego, politykę zamówień i wybór dostawców, upowszechnianie wśród
współpracowników wiedzy ekologicznej, wpływanie na politykę firmy w zakresie
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współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, korzystającymi z paliw
kopalnych;
x

Kontakt z naturą - spędzanie czasu na łonie przyrody, wspieranie organizacji
chroniących przyrodę lub dołączenie do nich;

x

Zakupy - ograniczenie ilości kupowanych rzeczy, refleksja nad koniecznością
zakupów, kupowanie produktów „z drugiej ręki”, unikanie plastikowych
reklamówek i opakowań nie nadających się do recyklingu, dawanie prezentów
nie obciążających środowiska naturalnego, jak na przykład wykonane
własnoręcznie przedmioty, poświęcony czas czy wspólna aktywność;

x

Komunikowanie się - dzielenie się rzetelną wiedzą o sytuacji klimatycznej,
rozmawianie o ważnych dla ludzi miejscach, pokazywanie własnego przykładu
zachowań

proekologicznych,

rozmawianie

o

emocjach

klimatycznych,

motywowanie do zmian zachowań;
x

Dzieci - edukacja ekologiczna, zachęta do poruszania się pieszo lub na
rowerze, zachęcanie szkół do recyklingu i oszczędnego zużycia zasobów,
podejmowanie wraz z dziećmi i szkołami projektów proekologicznych,
umożliwienie dzieciom spędzania czasu w naturalnych miejscach w kontakcie
z przyrodą;

x

Życie codzienne - nie kupowanie wody butelkowanej, używanie własnej butelki
lub kubka w kawiarniach, ograniczenie ilości jedzenia „na wynos”, które wiąże
się z wytwarzaniem wielu odpadów;

x

Wspólne spędzanie czasu - w trakcie bycia z innymi ludźmi poruszanie tematyki
klimatycznej, korzystanie w tym celu z mediów społecznościowych, ale także
poruszanie tych kwestii w gronie rodziny i wśród znajomych;

x

Przyjrzenie się sobie - świadomość przeżywanych emocji klimatycznych,
adekwatne ich wyrażanie, podejmowanie aktywności metodą małych kroków,
świętowanie nawet drobnych sukcesów, poszukiwanie motywujących treści,
okresowe przerwy w aktywności mające charakter wypoczynku - jednak bez
popadania w zaprzeczanie lub unikanie problematyki klimatycznej;

x

Aktywizacja społeczno-polityczna - dołączenie do lokalnych grup i akcji
klimatycznych, głosowanie w wyborach mając na względzie proekologiczną
orientację polityków, wywieranie nacisku i presji przez petycje, dołączenie do
marszów, wieców i innych form protestu i lobbingu oraz zachęcanie do tego
innych;

x

Wzbogacanie wiedzy - o polityce klimatycznej firm, banków, sposobach
łagodzenia zmian klimatycznych oraz o nie przemocowych formach działania
na rzecz klimatu.
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Korzystanie z grup wsparcia
W związku z przeżywanymi trudnościami psychologicznymi, wywołanymi obserwacją
zmian klimatycznych oraz ich bezpośrednimi i pośrednimi konsekwencjami, powstają liczne
grupy wsparcia na świecie i w Polsce. W Łodzi utworzono grupę wsparcia dla osób
obawiających się zmian klimatycznych; jest ona prowadzona przez psychologa. Jej celem nie
jest skupianie aktywistów klimatycznych, a lepsze radzenie sobie z lękami i depresją
klimatyczną. Wiele z takich grup działa z wersji wirtualnej, skupiając na Facebooku czy w
innych mediach społecznościowych osoby przytłoczone globalnym ociepleniem.
Ideą przyświecającą oddolnemu tworzeniu takich społeczności jest zapobieganie
bezradności, wymiana użytecznych informacji, wsparcie emocjonalne. Celem ich działania jest
również wzajemna opieka, a także nauczenie się różnych form samoopieki, zapobiegającej
wypaleniu i wspomagającej radzenie sobie z kryzysem klimatycznym. Udział w grupie może
łagodzić poczucie osamotnienia, izolacji, pozwala na wyrażenie emocji w przyjaznej,
akceptującej i nieosądzającej atmosferze. Wiele grup tworzy własne rytuały i symbole,
pozwalające łagodniej przeżyć żałobę klimatyczną, niektóre prowadzą warsztaty edukacyjne,
inne wykorzystują ekspresję twórczą. Grupy zbliżają ludzi w różnym wieku, są również grupy
jednoczące dzieci i młodzież. Misją grup wsparcia jest budowanie odporności i wzmacnianie
więzi społecznych. Niektóre wśród swoich celów wymieniają rozwijanie nieposłuszeństwa
obywatelskiego, związanego

z protestami przeciwko

regulacjom i

działaniom nie

uwzględniającym wątków ekologicznych. Liderzy grup podkreślają możliwość kształtowania
takich kompetencji, jak tolerancja niepewności, równoważenie negatywnych emocji
pozytywnymi, wypracowanie balansu między różnymi sferami życia i aktywności.
Udział w grupach wsparcia lub poszukiwanie pomocy profesjonalistów, jest
zachowaniem odpowiedzialnym i korzystnym dla osoby doświadczającej emocji klimatycznych
oraz jej bliskich i współpracowników. Pozwala przywrócić
zachować sprawność

równowagę emocjonalną i

życiowego funkcjonowania. Umożliwia lepszą orientację w

problematyce, modeluje proekologiczne zachowania. Ze wszech miar wydaje się wzorcem
godnym polecania i promowania.
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Zgłoszenia do psychologa - indywidualne
porady
Coraz większa liczba osób, szczególnie w młodym wieku, zgłasza się indywidualnie do
psychologów świadczących specjalistyczne porady w ramach prywatnej lub finansowanej z
publicznych środków praktyki. Powodem pojawienia się w gabinecie psychologicznym bywa
niemożność poradzenia sobie z przytłaczającymi emocjami klimatycznymi, wzbudzającymi
napięcie myślami na temat zbliżającej się katastrofy (o charakterze ruminacji bądź obsesji) lub
pierwsze, niepokojące symptomy zaburzeń, powstałych w reakcji na kryzys klimatyczny. Coraz
większa świadomość społeczna dotycząca problemu, ale również i większa dostępność oferty
psychologicznej sprawia, że temat osobiście przeżywanego kryzysu klimatycznego pojawia
się w gabinetach znacznie częściej niż kiedyś.
Psycholog może pomóc we właściwym zróżnicowaniu doświadczanych symptomów tego, na ile dotkliwe przeżycia czy uciążliwy sposób myślenia o problemie klimatycznym są
adaptacyjne (dostosowane do realiów, choć przykre), a na ile mają charakter nieadaptacyjny,
poważne zaburzając funkcjonowanie psychospołeczne, bądź też są wtórnym objawem
głębszych psychopatologicznych procesów i wymagają pomocy psychoterapeutycznej i/lub
leczenia farmakologicznego. W pierwszym przypadku psycholog, świadomy możliwego
wpływu sytuacji klimatycznej na funkcjonowanie człowieka, zastosuje technikę normalizacji
objawów, jako typowych dla wielu osób eksponowanych na informacje o kryzysie
klimatycznym i doświadczających na sobie bezpośrednie jego skutki. Znormalizowanie
symptomów wraz z przeprowadzeniem psychoedukacji w zakresie dobrych praktyk
samoopiekuńczych w trudnej sytuacji skutkuje często odczuciem ulgi i bywa zazwyczaj
wystarczające, by osoba w miarę szybko wróciła do równowagi psychofizycznej. W drugim
przypadku, gdy pogłębiony wywiad i zastosowane metody diagnostyczne nasuwają
specjaliście przypuszczenie o zaistnieniu procesów psychopatologicznych, psycholog może
zaoferować pomoc w zrozumieniu ich genezy, dynamiki i ewentualnych dalszych skutków
podjęcia leczenia bądź zaniechania go. Może zaoferować pomoc psychoterapeutyczną, gdy
ma do tego odpowiednie kwalifikacje, lub polecić innego specjalistę, który udzieli fachowej
pomocy w doświadczanych trudnościach.
Decyzja o odbyciu indywidualnych konsultacji z psychologiem daje szansę na
uzyskanie rzetelnej diagnozy na temat swojej kondycji psychicznej i przyjętej strategii radzenia
sobie w obliczu kryzysu klimatycznego - nie tylko w kontekście doświadczanych trudności, ale
również posiadanych zasobów. Umożliwia również uzyskanie informacji - odpowiednio
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dobranych

do

własnej

sytuacji

-

odnośnie

właściwego

postępowania

w

obliczu

doświadczanego kryzysu klimatycznego.
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Rozdział VIII. Wybrane dyspozycje
indywidualne i mechanizmy społeczne
W niniejszym rozdziale zostaną omówione indywidualne zmienne psychologiczne,
które mogą zaważyć na sposobie reagowania na pogarszającą się sytuację klimatyczną sprzyjać bądź to ignorowaniu zagrożeń, bądź traktowaniu ich w sposób adekwatny do powagi
sytuacji; przesądzać o burzliwej - niekiedy kryzysowej lub psychopatologicznej - reakcji
emocjonalnej na nie lub o nieprzejmowaniu się zachodzącymi zmianami; decydować o
zaniechaniu proekologicznych zmian stylu życia lub o gorliwym ich realizowaniu. Nie tylko
indywidualne dyspozycje wpływają na zachowania jednostek - także mechanizmy społeczne
mogą utrudniać lub sprzyjać podjęciu odpowiedzialnych kroków proekologicznych, a
społeczna atmosfera wokół zagadnień klimatycznych ma podstawowe znaczenie dla
ujawniania indywidualnych emocji oraz siły i kierunku motywacji do działania.

Specyfika emocjonalności
Głębokie i silne przeżywanie negatywnych emocji klimatycznych może prowadzić do
stanów depresji klimatycznej. W analizie podatności na zaburzenia depresyjne w rozumieniu
psychopatologicznym, podkreśla się poznawczą podatność (cognitive vulnerability to
depression), zgodnie z którą pewne struktury poznawcze zwiększają prawdopodobieństwo
zachorowania i mogą także podtrzymywać jego obecność (Blaut, Paulewicz, 2011). Są to
struktury względnie stałe, związane z predyspozycją jednostki do określonego sposobu
przetwarzania, interpretowania i kategoryzowania informacji. Decydują one o nawykowej
tendencji do negatywnego interpretowania zdarzeń, wizji siebie, świata i innych ludzi,
prowadząc do wystąpienia symptomów zaburzeń afektywnych. Wśród poznawczych koncepcji
depresji, omówienia w kontekście depresji klimatycznej wymagają przede wszystkim
koncepcje bezradności i beznadziejności.
Model przedstawiony przez Becka (Allford, Beck, 2005) wskazuje na znaczenie
sposobu myślenia we wzbudzaniu negatywnych emocji i kształtowaniu się zaburzeń
depresyjnych. Zarówno sposób interpretowania zdarzeń, jak i automatycznie pojawiające się
utrwalone myśli sprzyjają budowaniu negatywnych schematów poznawczych dotyczących
siebie, świata i innych ludzi. Triada depresyjna obejmuje przekonania o własnej
bezwartościowości, braku perspektyw na przyszłość i negatywnym odbiorze ze strony
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otoczenia społecznego. Osoba depresyjna popełnia wiele błędów myślowych o typie
katastrofizacji czy nadmiernej generalizacji, w efekcie czego jej sposób myślenia nie sprzyja
dobremu samopoczuciu ani efektywnemu działaniu.
W ujęciu Abramson i Sackheima (1977), paradoks depresji polega na równoczesnym
doświadczaniu poczucia braku kontroli nad zdarzeniem, przy przeświadczeniu o osobistej za
nie odpowiedzialności. Prowadzi to do samoobwiniania się za przebieg sytuacji
niekontrolowalnych. Atrybucje przypisujące winę za zdarzenie samemu sobie, posiadanym
stałym i niezmiennym cechom wewnętrznym, stale manifestującym się w funkcjonowaniu,
prowadzą do poczucia niezadowolenia z siebie, odrazy, niskiej samooceny. W dalszych
analizach ten sposób poznawczego ujmowania przyczynowości zdarzeń został zawarty w
teorii wyuczonej bezradności (Abramson, Seligman, Teasdale, 1978; Maier, Seligman, 1976),
zgodnie z którą przypisywanie winy sobie, swoim stałym i niezmiennym cechom oraz
generalizowanie jej na liczne sytuacje, sprzyja zaburzeniom afektywnym. Kolejny model, braku
nadziei (Abramson, Metelsky, Alloy, 1989), kładzie nacisk nie na przyczynowość zewnętrzną,
negatywnie interpretowaną, lecz na wewnętrzne przekonania o własnych negatywnych
dyspozycjach, które mogą być wystarczające dla wystąpienia depresji, chociaż stres i sytuacje
trudne lub brak pozytywnych wydarzeń życiowych, dodatkowo zwiększają ryzyko jej
wystąpienia.

Zdaniem

autorów

modelu

beznadziejności,

dla

wystąpienia

depresji

najważniejsze są przekonania o przyczynowości zdarzeń (przyczyny stabilne, trwałe,
globalne), o ich konsekwencjach (wnioskowanie o konsekwencjach negatywnych) oraz o
samym sobie (osobistych negatywnych charakterystykach, powiązanych z niekorzystnymi
zdarzeniami życiowymi). Owa skaza poznawcza (cognitive diatheses) może współistnieć z
innymi uwarunkowaniami beznadziejności - u osób o predyspozycjach genetycznych,
rodzinnych, pozbawionych wsparcia społecznego, narażonych na utraty i inne kryzysowe
wydarzenia.
Tendencja do ruminacji, wyrażająca się przedłużonym czasem trwania negatywnych
emocji i połączona z nieustannym myśleniem o ich przyczynie (tzw. przeżuwanie myśli), nie
prowadzącym do rozwiązania zaistniałego problemu, może być kolejnym czynnikiem
poznawczym sprzyjającym depresji, w którym kluczową rolę odgrywa specyfika formalna, a
nie treściowa, procesów poznawczych (Blaut, Paulewicz, 2011). Papageorgiou i Wells (2004)
za Martinem i Tesserem (1996, s. 7), definiują rumiancję jako klasę świadomych myśli,
dotyczących

wspólnego

motywu,

nawracających

mimo

braku

wskazówek

zewnętrznych. Ruminacja nie tylko może sprzyjać depresji (Abela, Hankin, 2011), ale także
ograniczać udzielane przez otoczenie wsparcie społeczne, gdyż jest dla niego uciążliwa, gdy
ciąg myśli ruminacyjnych jest przez osobę ugłaśniany.
Można wymienić jeszcze cały szereg innych, niekorzystnych dla utrzymania równowagi
emocjonalnej, predyspozycji indywidualnych. Należą do nich skłonność do reagowania
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negatywnymi stanami emocjonalnymi, zwłaszcza lękiem i stanami przygnębienia, przewaga
emocji negatywnych nad pozytywnymi w przeżywaniu, długotrwałość zalegania emocji,
wysoka reaktywność emocjonalna, słaba umiejętność modulacji emocji w sposób odpowiedni
do ich źródła, niestabilność i chwiejność emocjonalna. Osobowościowe uwarunkowania to
przede wszystkim osobowość typu D - podatna na stres (distressed personality). OgińskaBulik (2009) opisuje osobowość typu D jako posiadającą dwie podstawowe cechy, to jest
negatywną emocjonalność (negative affectivity), związaną z przeżywaniem stanów lęku,
złości, irytacji i wrogości oraz zahamowanie społeczne (social inhibition), wyrażające się
tendencją do unikania zagrożeń związanych z relacjami społecznymi i z tego powodu
świadomego powstrzymywaniu się przed ekspresją negatywnych emocji i zgodnych z nimi
zachowań. Poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach społecznych jest u takich osób niskie,
dystans w stosunku do innych – znaczny, a odporność na sytuacje trudne niewielka.
Występuje skłonność do depresji, a jakość życia może być niska. Osobowość typu D jest
zbliżona w zakresie właściwości osobowości do wymiarów neurotyzmu i introwersji (OgińskaBulik, 2009, s. 23).
Warto zwrócić uwagę, iż kwestia niskiej samoświadomości emocji występuje w
aleksytymii (Sifneos, 1973). Zaburzenie to oznacza niezdolność do identyfikacji, nazywania i
wyrażania emocji, co utrudnia nie tylko przystosowanie do sytuacji, ale niesie również
niekorzystne skutki zdrowotne. Wymienione aspekty reagowania emocjonalnego nie ułatwiają
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nie sprzyjają podejmowaniu adaptacyjnych wzorców
zachowań i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego, szczególnie w sytuacji
wieloczynnikowej traumy o przewlekłym, postępującym charakterze, jakim jest globalne
ocieplenie i jego szerokie skutki.
Charakterystyki stylu emocjonalnego, które są korzystne dla adaptacji w sytuacji
kryzysu klimatycznego, wymieniają Davidson i Begley (2013), opierając się na badaniach
neurobiologicznych. Są to:
x

odporność - rozumiana jako zdolność szybkiego powrotu do równowagi po porażce,

x

nastawienie - obejmujące zdolność do utrzymywania pozytywnych emocji,

x

intuicja społeczna - związana z trafnym odczytywaniem sygnałów płynących od innych
ludzi,

x

samoświadomość - obejmująca nie tylko wiedzę o własnych stanach emocjonalnych,
ale też o ich fizjologicznych korelatach,

x

wrażliwość na kontekst - dotycząca możliwości regulacji emocji w zależności od
kontekstu,

x

uwaga - pozwalająca na koncentrację na wybranym problemie.
Wysoka reaktywność emocjonalna na ogół jest traktowana jako przeciwieństwo

odporności psychicznej. Łączy się z nią utrudnione regulowanie emocji, długotrwałe
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przeżywanie, przejmowanie się drobiazgami, mniej sprawne powracanie do równowagi po
przejściu sytuacji trudnej. Jednak w koncepcji wysokiej wrażliwości Aronów (highly sensitive
persons, Aron, 2013; Aron, Aron, 1997), osoby wysokoreaktywne sensorycznie ze względu na
specyfikę ich układu nerwowego, mimo, że źle znoszą przytłoczenie nadmiarem bodźców,
bycie w tłumie ludzi, hałas czy presję czasu, posiadają pewne szczególne predyspozycje,
pozwalające im głębiej przetwarzać informacje, analizować je w bardziej uważny,
refleksyjny sposób, dostrzegać potrzeby innych. Jeżeli uda im się odnaleźć sprzyjający
kontekst (umożliwiający okresowe wyciszenie i zapobiegający przestymulowaniu), ich wysoka
wrażliwość może stać się „darem”, umożliwiającym dostrzeganie istotnych problemów o poza
osobistym charakterze, a także zaangażowanie w ich rozwiązywanie w dostępnej dla wysoko
wrażliwych osób, formie. Być może nie zostaną oni liderami działań grupowych, ale mogą
dzielić się wiedzą, krytycznym spojrzeniem na sytuację, dostrzegać możliwe rozwiązania,
dzielić się wrażliwością i dojrzałością. W sytuacji klęski klimatycznej są z jednej strony bardziej
narażeni na jej skutki - gorzej mogą znosić upały, zanieczyszczenie powietrza, hałas, widoki
zdegradowanych krajobrazów i niszczenie fauny i flory. Jednak równocześnie to właśnie oni,
dzięki swojej wrażliwości, zadbają o bliską im niszę ekologiczną, założą stronę poświęconą
działaniom proekologicznym, napiszą petycję czy dofinansują akcję klimatyczną. Zrobią to
bez poczucia bolesnego wyrzeczenia, z wewnętrznym przekonaniem o słuszności takich
działań. Być może bez osób wysoko wrażliwych, dłużej trwałoby przebudzenie społeczeństw
z marazmu klimatycznego.

Specyfika stylu poznawczego
Sposób

doświadczania

emocji

jest

związany

ze

sposobem

przetwarzania

poznawczego. Wybrane wymiary poznawczego przetwarzania, które mogą mieć wpływ na
kształtowanie przekonań o zmianach klimatu, zostaną omówione poniżej.

Refleksyjność/bezrefleksyjność...
Bezrefleksyjność (mindlessness) w oryginalnej koncepcji Langer (1989) ujmowana jest
jako

przeciwieństwo

uważności

(mindfullness)

i

refleksyjnego

poznania.

Sposób

przetwarzania informacji związany z uważnym myśleniem jest oparty na otwartości,
poszukiwaniu nowości, zaangażowaniu, kreatywności i elastyczności. Refleksyjność (active
information processing) oznacza aktywny sposób przetwarzania informacji, polegający na ich
świadomym poszukiwaniu, analizowaniu, różnicowaniu, włączaniu w istniejące kategorie, ale
również na tworzeniu nowych kategorii. Langer opisuje refleksyjność jako dostrzeganie wielu
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perspektyw, bycie świadomym kontekstu. Refleksyjność jest stanem zredukowanej entropii
(entropy-reduced)

i

zwiększonej

pojemności

(capacity-increasing).

Natomiast

stan

bezrefleksyjności (minimal information processing) jest stanem zmniejszonej aktywności
poznawczej, w której napływające informacje są traktowane jako pewne i bezkrytycznie
przyjmowane, w oparciu o jeden tylko punkt widzenia. Bezrefleksyjność opiera się na
kategoriach uprzednio stworzonych, stanowi stan stałej entropii (entropy-constant) i stałej
pojemności (capacity-fixing). Różnica między refleksyjnością a bezrefleksyjnością nie jest tylko
ilościowa, lecz jakościowa, gdyż informacje przyjmowane w sposób bezrefleksyjny nie są łatwo
dostępne dla świadomego przetwarzania. Kategoria refleksyjności/bezrefleksyjności obejmuje
nie tylko wymiar poznawczy, ale również emocjonalny.
Często bezrefleksyjność może być użyteczna, gdyż trudno objąć uwagą całość
napływających informacji. Ponieważ jednak ludzie często reagują w sposób bezrefleksyjny w
wielu sytuacjach, czyni to ich podatnymi na wszelkie techniki wpływu społecznego.
Przedwczesne związanie (premature cognitive commitment) to mechanizm, który polega na
przyjęciu tylko jednego punktu widzenia, nadania jednego znaczenia i jednego sposobu
interpretacji informacji nawet przy jednorazowej ekspozycji na określony kontekst, wskutek
czego

alternatywna

interpretacja

informacji

przestaje

być

możliwa.

Refleksyjność

przeciwstawiana jest również impulsywności, czyli tendencji do szybkiego udzielania
odpowiedzi, jednak związanego z popełnianiem wielu błędów. W tum ujęciu (Matczak, 2003)
traktowana jest jako jeden z wymiarów stylu poznawczego, względnie trwale cechującego
daną jednostkę, aczkolwiek stwierdzono, iż odpowiedni trening może sprzyjać rozwojowi
kompetencji związanych bardziej refleksyjnym przetwarzaniem informacji.
Bezrefleksyjność nie jest tożsama z automatycznym przetwarzaniem informacji.
Maciuszek (2012) wskazuje na opozycję procesów automatycznych w stosunku do procesów
kontrolowanych. Procesy automatyczne są nieintencjonalne, mają autonomiczny charakter, a
więc nie wymagają świadomego monitorowania, nie są związane z wysiłkiem poznawczym i
nie wymagają pełnej świadomości podmiotu. Mogą przebiegać równolegle do procesów
kontrolowanych, są trudne do modyfikacji i powstrzymania po uruchomieniu. Przeciwne
charakterystyki dotyczą procesów kontrolowanych. W odróżnieniu od automatyzmów
bezrefleksyjność dotyczy nie tylko prostych, pojedynczych reakcji, lecz złożonych zachowań,
wyboru kontekstów i znaczeń. Podczas gdy wiele automatyzmów wiąże się z wielorazową
ekspozycją, bezrefleksyjność może pojawić się przy jednorazowej ekspozycji, a wzbudzenie
tego sposóbu przetwarzania informacji nie jest skutkiem tendencji do redukowania wysiłku.
Ponadto istnieje możliwość bezrefleksyjnego przetwarzania kontrolowanego (uczenie się na
pamięć) i refleksyjnego przetwarzania automatycznego (korzystanie z wcześniej utworzonych
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automatyzmów ruchowych przy wykonywaniu złożonych czynności, jako ich elementu).
Maciuszek

podkreśla,

że

techniki

wpływu

społecznego

wykorzystują

zarówno

bezrefleksyjność jak i automatyzmy w przetwarzaniu informacji.
Bezrefleksyjne przyjmowanie uspokajających informacji o klęsce klimatycznej
prowadzić będzie do braku podejmowania zmian proekologicznych. Osoba o zmniejszonej
aktywności poznawczej nie poszukuje aktywnie danych naukowych, nie weryfikuje faktów, jest
skłonna ufać przekazowi mediów uwikłanych często w zależności polityczno-biznesowe i jeśli
raz zbuduje przekonanie o niegroźnym, nie spowodowanym przez człowieka, lecz naturalnym
charakterze cyklów zmian klimatu, to mimo nowych dowodów na pogłębiający się kryzys nie
zmieni

swego

przeświadczenia.

Może

natomiast

być

podejrzliwa

wobec

intencji

przekazujących odmienne od jej poglądów treści i snuć spiskowe teorie na ten temat.

Stopień tolerancji niepewności...
Kolejnym ważnym dla radzenia sobie z trudnymi, nowymi sytuacjami, wymiarem, jest
poziom tolerancji niepewności, obejmujący zarówno sposób funkcjonowania poznawczego,
jak i jego konsekwencje emocjonalne. Nadchodzące zmiany klimatyczne dla większości ludzi
są dostrzegalne jedynie w małym zakresie, jako dyskretne i nie nazbyt uciążliwe, sygnały. O
tym, jak może wyglądać świat za kilka - kilkadziesiąt lat i na ile zmienią się warunki życia na
Ziemi, informują naukowe analizy i prognozy. Są one trudne do przełożenia, zwłaszcza dla
laika, na klarowną, wyobrażalną wizję. Ponadto, ze względu na wielość czynników, które mogą
modyfikować ostateczny obraz skutków ocieplenia, zarówno przyspieszając katastrofę, jak i
łagodząc efekt cieplarniany, trudno z wysokim poziomem pewności stwierdzić, jak konkretnie
- i w danym obszarze geograficznym - będzie funkcjonował ekosystem. Tworzy to sytuację
wysokiej, przedłużającej się niepewności, która jest trudna do zniesienia, stanowi kolejne
źródło stresu, narastającego niepokoju i jest polem dla katastroficznych przewidywań.
Poziom tolerancji niepewności, zdolności do zachowania wewnętrznej równowagi w
sytuacji ciągłej zmiany, stanowi indywidualną dyspozycję, którą ludzie znacznie się różnią.
Nietolerancja niepewności (intolerance of uncertainty), zdaniem Rossera (2018, w oparciu o
metaanalizę wyników badań), z dużym prawdopodobieństwem warunkuje przyczynowo
występowanie stanów lękowo-depresyjnych oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.
Niepewność rodzi się w sytuacji wielości możliwości i niewystarczających informacji aby
dokonać wyboru jednej z nich lub najlepszej. Stanowi doświadczenie awersyjne i może
wzbudzać szereg mechanizmów intrapsychicznych - poznawczych i emocjonalnych oraz
reakcji behawioralnych, służących redukcji tego przykrego stanu. W metaanalizie badań, w
których manipulowano poziomem niepewności, mimo nie zawsze jednoznacznych wyników,
wskazano na szereg szeregu danych przemawiających za występowaniem pierwszeństwa
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czasowego wzbudzenia nietolerancji niepewności wobec negatywnej afektywności. Rosser
traktuje zatem nietolerancję niepewności jako transdiagnostyczny mechanizm leżący u
podstaw innych trudności psychologicznych. Potwierdzają to prace White’a i Gumleya (2010),
łączące nietolerancję niepewności z objawami psychotycznymi, a także wskazujące na związki
nietolerancji niepewności z zaburzeniami odżywiania (Rosser, 2018). W modelu zaburzeń
lękowych Dugas i Robichaud (2007), wyjaśniając ich powstawanie, wymieniają nietolerancję
niepewności na pierwszym miejscu, jako rodzaj metaprocesu, w którym zawarte są pozytywne
przekonania o roli i znaczeniu martwienia się, poczucie niezdolności do poradzenia sobie z
problemem, unikanie poznawcze. Niezdolność do radzenia sobie z niepewnością może być
zagrożeniem dla zdrowia psychicznego, jednak poziom narażenia na wysoki stopień
niepewności rośnie współcześnie ze względu na coraz szybsze tempo zmian, nie tylko
klimatycznych. W sytuacji niepewności, gdy jednostka uświadamia sobie możliwe
katastroficzne scenariusze przyszłych wydarzeń, może dążyć do przyspieszenia awersyjnego
wydarzenia, gdyż wysoki stopień niepewności jest trudniejszy do zniesienia niż najgorsze
zdarzenie - niepożądane, ale przynajmniej konkretne. Dzięki temu możliwe będzie dla niej
uruchomienie procesów radzenia sobie, co przyniesie jej ulgę. Nie może ich jednak uruchomić
wcześniej, gdy nie wie, z czym przyjdzie się jej zmierzyć.
Poziom tolerancji niepewności można powiązać z szeregiem mechanizmów
poznawczych, takich jak oszczędność poznawcza, nietolerancja wieloznaczności, potrzeba
poznawczego

domknięcia, sztywność poznawcza, a

także

kwestia otwartości

na

doświadczenia i elastyczności poznawczej. Różnica między nietolerancją niepewności a
nietolerancją wieloznaczności dotyczy głównie orientacji na przyszłość w pierwszej z nich,
podczas gdy druga jest skoncentrowana na teraźniejszej, bieżącej sytuacji (Grenier i
współpracownicy, 2004). W zwiększeniu tolerancji na niepewność pomagają techniki
psychoterapii poznawczo-behawioralnej (zwiększające koncentrację na tu i teraz i pomagające
zdystansować się wobec lękowych wyobrażeń) oraz akceptacja zmiany, jako jedynej stałej w
życiu.

Wymiar optymizm/pesymizm...
Ważną dla utrzymania równowagi psychologicznej zmienną wydaje się lokalizacja na
kontinuum pesymizm-optymizm. Koncepcja optymizmu dyspozycyjnego, opracowana przez
Carvera i Scheiera (2010), wskazuje na obecność u ludzi trwałej cechy, o znacznej mocy
regulacyjnej, związanej z ich oczekiwaniami dotyczącymi przyszłych zdarzeń. Dyspozycja ta
jest uwarunkowana zarówno zmiennymi o charakterze biologicznym jak i wczesnodziecięcymi
doświadczeniami. Decyduje o sposobie określania celów, podejmowaniu aktywności,
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wysiłkach wkładanych w działanie. Koncepcja wyuczonego, atrybucyjnego optymizmu,
zaproponowana przez Seligmana (1996), jest związana ze sposobem przypisywania
przyczynowości

negatywnym

wydarzeniom.

Pesymistyczne

myślenie

charakteryzuje

odwoływanie się do przyczyn o charakterze wewnętrznym (trwałych dyspozycji jednostki),
stałym (w czasie) i globalnym (dotyczącym wielu sfer życia). Pesymistyczny lub optymistyczny
styl atrybucyjny kształtuje się w toku nabywania doświadczenia indywidualnego.
Wydaje się oczywiste, że optymizm stanowi ważny zasób w radzeniu sobie z
trudnościami, a optymistyczne myślenie wiąże się z dobrym nastrojem i sprzyja zdrowiu.
Jednak, gdy optymizm ma charakter nierealistyczny, nadmierny, może utrudniać prawidłową
percepcję rzeczywistości, sprzyjać traktowaniu zagrożeń jako nieistotnych i nie pozwalać na
przygotowanie się do nich, a także przeceniać własne możliwości przeciwstawiania się im.
Dlatego najbardziej adaptacyjne wydaje się utrzymywanie realistycznego spojrzenia na
rzeczywistość,

z

niewielką

dozą

optymistycznego

myślenia,

stanowiącego

rodzaj

przystosowawczego złudzenia.
Sytuacja klimatyczna nie sprzyja myśleniu optymistycznemu, gdyż wszystkie dane
wskazują na jej postępujący, katastrofalny charakter. Dla odpowiedniego reagowania
konieczne jest realistyczne przyjrzenie się zmianom i ich konsekwencjom. Jeśli jednak
przygląda się im osoba wyposażona w skłonność do umiarkowanie optymistycznego myślenia,
potrafi dojrzeć nie tylko narastające problemy i zagrożenia, ale także wzrastającą świadomość
społeczną problemu, małe kroki wielu ludzi, rozsądne uregulowania systemowe. Innymi słowy,
dla takiej osoby „szklanka jest do połowy pełna”. Dlatego jej reakcją nie będzie przygnębienie
i bezsilność, apatia, czy zaniechanie wysiłków; wręcz przeciwnie, utrzyma nadzieję, zarazi nią
innych, z entuzjazmem i wiarą w sukces zaangażuje się w akcje sprzyjające ochronie
zasobów i klimatu. Pesymiście będzie znacznie trudniej, wskutek katastroficznego myślenia i
przewagi przytłaczających stanów emocjonalnych. Przygotowanie jednostek i społeczności na
postrzegane

w

realny

sposób,

fizyczne

i

psychospołeczne

konsekwencje

zmian

klimatycznych, sprzyja zmianie i może zwiększyć tendencje do konsolidacji i kooperacji,
alokacji środków oraz udzielania wzajemnego wsparcia, zamiast rywalizacji i walki o zasoby.

Poczucie sprawstwa i własnej skuteczności
Spostrzeganie własnej skuteczności (perceived self-efficacy) jest konstruktem opartym
na teorii społecznego uczenia się (Bandura, 2007). Oznacza przeświadczenie jednostki o
możliwości podołania zadaniom oraz – w szerszym zakresie – wyzwaniom, jakie niesie życie.
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Poczucie własnej skuteczności kształtuje się w toku indywidualnych doświadczeń, dzięki
takiemu narażaniu dziecka na stres i poziom obciążeń, z którymi w określonym wieku i przy
określonych predyspozycjach indywidualnych, jest w stanie sobie poradzić, trening radzenia
sobie i udzielaną pomoc opiekunów. Także doświadczenia w wieku dorosłym mogą zwiększać
lub zmniejszać przekonanie o własnej skuteczności. Może ono cechować się różną siłą,
zasięgiem i mieć charakter ogólny lub specyficzny (odnoszący się do określonej kategorii
zadań). Konstrukt ten posiada znaczną moc regulacyjną, decydując o zachowaniu jednostki,
podejmowaniu lub unikaniu wyzwań, wytrwałej realizacji celów lub łatwym wycofywaniu się,
bardziej lub mniej prawdopodobnym powrocie do przerwanej aktywności po jej zaniechaniu.
Dzięki poczuciu własnej skuteczności, jednostka ma przekonanie o kontrolowaniu sytuacji, w
której się znajduje, skłonna jest również przypisywać sobie odpowiedzialność za osiągnięte
wyniki, jest gotowa do modyfikowania dróg prowadzących do celu. Osoby z poczuciem kontroli
wewnętrznej cechuje wyższe zaangażowanie w celową aktywność, większa niezależność
sądów, bardziej konstruktywne strategie zaradcze, niższy poziom lęku i większa
samoakceptacja. Poczucie własnej skuteczności odgrywa istotną rolę w wielu sferach życia,
m.in. w realizacji zachowań zdrowotnych (Juczyński, 2012) czy poszukiwaniu pracy (Łaguna,
2005), a nawet w resocjalizacji i zwiększaniu szans na odejście od przestępczości
(Niewiadomska, Chwaszcz, 2010). Przeciwnie, osoby o niskim poczuciu własnej skuteczności
są zewnątrzsterowne i mają mniejsze szanse na skuteczne, przynoszące sukcesy, działania.
Pojęcie własnej skuteczności jest związane z poczuciem umiejscowienia sprawstwa zdarzeń
czyli poczucia kontroli (locus of control, LOC, Rotter, 1990) oraz z pojęciem wewnątrz- i
zewnątrzsterowności (inner and outer containment; Reckless, por. Cullen, Wilcox, 2010). Są
one znaczeniowo bliskie i wywierają podobny wpływ na skuteczność działania i konsekwencje
odnoszenia sukcesów lub doznawania porażek.
To, czego obecna sytuacja klimatyczna wymaga od ludzkości, aby doszło do poprawy
i zażegnania niebezpieczeństwa, musi mieć charakter długofalowych i szeroko zakrojonych
działań, zarówno różnych form aktywizmu ekologicznego, jak i wprowadzenia nowych
indywidualnych nawyków związanych ze stylem życia, ale również wielu wyrzeczeń i
rezygnacji. Z wyzwaniami lepiej poradzić sobie mogą osoby przekonane, że mogą
współdziałać w zmienianiu sytuacji, gotowe do elastycznego i wytrwałego realizowania
kolejnych kroków. Nie tylko osiągną one więcej, niż ci przekonani o braku wpływu i kontroli,
ale mogą realnie poprawić stan planety, zachęcić innych oraz zachować poczucie satysfakcji
z tego, co udało im się zrobić, utrzymać samoakceptację i zyskać lepszą samoocenę.
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Perspektywa temporalna
Zmienną obecną właściwie we wszystkich aspektach życia człowieka, jest sposób
doświadczania czasu psychologicznego (Gulla, Tucholska, 2019). Każdego człowieka cechuje
specyficzny dla niego horyzont temporalny, określający, jak daleko w przeszłość i przyszłość
wybiega

on

świadomością,

sięgając

pamięcią

w

opartą

na

doświadczeniach

autobiograficznych przeszłość, a wyobraźnią i pamięcią prospektywną w przyszłość.
Perspektywa temporalna (Zimbardo, Boyd, 2015), to właściwość odnosząca się do stopnia
koncentracji na określonym wymiarze czasu (przeszłości, teraźniejszości, przyszłości),
stosunkiem do niego i jego mocy regulacyjnej, mająca znaczenie dla porządkowania
doświadczeń, planowania i podejmowania zachowań. Zimbardo i Boyd wyróżniają sześć
perspektyw czasowych, w tym: ukierunkowane na pozytywną lub negatywną przeszłość,
perspektywę czasową skoncentrowaną na teraźniejszości ujmowanej hedonistycznie lub
fatalistycznie,

poszerzoną

(holistyczną)

teraźniejszość

oraz

perspektywę

czasową

ukierunkowaną na przyszłość (również transcendentalną). Szereg badań wskazuje (por. Gulla,
Tucholska, 2019), że dla zdrowia fizycznego i psychicznego najkorzystniejsze jest i
zrównoważenie perspektywy czasowej - korzystanie z przeszłych doświadczeń postrzeganych
pozytywnie, pełne doznawanie życia “tu i teraz” oraz podtrzymywanie nadziei na przyszłość,
wyrażona planowaniem i proaktywnym funkcjonowaniem.
W odniesieniu do problematyki klimatycznej, można spodziewać się, że przewaga
koncentracji na teraźniejszości hedonistycznej, może wiązać się z nadmierną konsumpcją,
poszukiwaniem doznań dzięki rozrywkom czy podróżom, trudnościami w wyrzeczeniu się
przyjemności, ograniczeniu i dobrowolnej rezygnacji, będącej wyrazem mitygacji klimatycznej.
Natomiast koncentracja na teraźniejszości fatalistycznej, obejmująca przekonania o braku
wpływu i kontroli nad sytuacją, sprzyjać będzie bierności i narastaniu negatywnych emocji
klimatycznych. Nastawienie na przeszłość postrzeganą negatywnie, związane z żałowaniem
tego, co stracone oraz obwinianiem innych o szkodliwe działania, a także rozwijaniu poczucia
winy za własne, potencjalnie szkodliwe dla klimatu, zachowania w przeszłości czy też
dotychczasową bierność, co obciąża psychicznie, jednak nie motywuje do podjęcia aktywizmu.
Koncentracja głównie na przyszłości może mieć wymiar pozytywny, optymistyczny (jednak
przy nadmiernym optymizmie związanym z lekceważeniem zagrożeń) lub negatywny,
katastroficzny, sprzyjający lękowi i depresji klimatycznej. Zbalansowana perspektywa
czasowa pozwala natomiast na czerpanie doświadczeń z przeszłości, wyciąganie wniosków,
powielanie korzystnych wzorców (jak na przykład naprawiania rzeczy zamiast kupowania),
krytyczną analizę własnych nawyków i sposobów postępowania, dokonywanie ich zmian,
jednak z równoczesną troską o dobrą jakość życia w teraźniejszości, uwzględnianie przyszłych
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celów i stopniowe wdrażanie ich realizacji, podtrzymywanie nadziei na pomyślny rozwój
sytuacji w przyszłości z uwzględnieniem znaczenia każdej podjętej w chwili bieżącej inicjatywy
na rzecz przyszłych rezultatów.
Warto dodać, że chociaż perspektywa czasowa jest traktowana w kategoriach stałej
dyspozycji jednostki (Zimbardo, Boyd, 2015), wiele danych wskazuje, że w sytuacjach
szczególnych, a zwłaszcza kryzysowych, może ulegać zmianom, a także, że istnieją
możliwości aktywizowania drogą ukierunkowanego przekazu określonej perspektywy
czasowej (por. Gulla, Tucholska, 2019), co można i należy wykorzystać w oddziaływaniach
motywujących do działań redukujących globalne ocieplenie i związane z nim zagrożenia.

Odporność psychiczna
Odporność psychiczna w sytuacji zagrożenia klimatycznego opiera się na mechanizmach,
zasygnalizowanych już powyżej, ale warto również odnieść się do specyficznych koncepcji ją
opisujących. Syntetycznie je przedstawiając, należy wymienić przede wszystkim następujące:
x

Koncepcja „twardości” Kobasy (Kobasa, Khan, 1982), zgodnie z którą dla odporności
psychicznej najważniejsze czynniki to zaangażowanie (commitment), kontrola (control)
i wyzwanie (challenge);

x

Badania Werner (1993, 2005), wskazujące na znaczenie posiadania sieci społecznej
o względnie uporządkowanej strukturze i przynajmniej jednej bliskiej i silnej więzi, ale
również na wewnętrzne poczucie kontroli, pozytywny obraz siebie i nastawienie na
osiągnięcia i realizację celów;

x

Koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji Antonovsky’ego (sense of coherence;
Antonovsky, 1995, s. 34), zgodnie z którą poczucie koherencji jest to “globalna
orientacja człowieka, wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma dojmujące, trwałe,
choć dynamiczne, poczucie pewności, że (1) bodźce napływające w ciągu życia ze
środowiska

wewnętrznego

i

zewnętrznego

mają

charakter

ustrukturowany,

przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać
wymaganiom stawianym przez te bodźce; (3) wymagania te są dla niego wyzwaniem
wartym wysiłku i zaangażowania”. Istotnym aspektem koncepcji jest kwestia granic
(określania obszarów życia subiektywnie ważnych), które zależnie od sytuacji,
możliwości działania czy stanu zdrowia jednostka może elastycznie poszerzać i
zawężać;
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x

Koncepcja prężności psychicznej (resilience; Rutter, 2012), określanej jako możliwie
najlepsze przystosowanie w trudnej sytuacji i dynamiczny proces powrotu do
równowagi po jej przeminięciu. Konstrukt jest zwykle ujmowany w kategoriach
interaktywnej odpowiedzi na wymogi środowiska, zależnej od relacji między poziomem
ryzyka i narażenia (m.in. niekorzystnej sytuacji życiowej, negatywnych doświadczeń,
stresujących wydarzeń życiowych i poziomu codziennych uciążliwości), a pozytywną
adaptacją w wielu lub w jednym, istotnym, obszarze funkcjonowania, pomimo
występowania zagrożeń;

x

Koncepcja zachowania zasobów Hobfolla (conservation of resources theory; Hobfoll,
1989, 2006), zwracająca uwagę na posiadanie różnorodnych zasobów (przedmiotów,
okoliczności życiowych, dyspozycji osobowościowych, zasobów energetycznych czasu, środków materialnych), korzystanie z zasobów własnych oraz dostępnych
zasobów innych osób, świadomość posiadanych zasobów, ich substytucję oraz
konieczność odbudowy zasobów po ich zainwestowaniu w konfrontację stresową.

Reasumując:

większa

dojrzałość,

dobra

regulacja

emocji,

styl

poznawczy

umożliwiający budowanie opartych na faktach przekonań, podejmowanie działań mimo
niepewności ich wyniku, o odległym horyzoncie czasowym, metodą małych kroków, realizm w
ocenie sytuacji połączony z pewną dozą optymizmu, zbalansowana perspektywa czasowa,
koncentracja na celach pozaosobistych, poczucie wspólnoty i oparcie na zasobach własnych
oraz sieci społecznej, przekonanie o możliwości wpływu, sprawstwa i przynajmniej pewnego
stopnia kontroli, równoczesne dbanie o własny dobrostan psychiczny - wszystkie te
właściwości jednostki ułatwiają jej odnalezienie się w zmieniającym się świecie i nie tylko
przetrwanie, ale również działanie na rzecz pokierowania zmianami w pożądaną stronę.
Niezbędny jest jednak jeszcze jeden czynnik, odnoszący się do względnej niezależności
funkcjonowania jednostki od mechanizmów społecznych, a przynajmniej świadomości ich
oddziaływania i zachowywania zdolności do podejmowania własnych, świadomych decyzji i
utrzymywania wybranego sposobu funkcjonowania.

Mechanizmy społeczne
Oprócz indywidualnych dyspozycji, postawy i zachowania ludzi są związane ze
współistnieniem społecznym oraz mechanizmami wzajemnego wpływu i oddziaływania
obecności innych. Do najważniejszych zjawisk społecznych, które mogą znacząco wpływać
na zachowania proekologiczne lub ich zaniechanie, należą dyfuzja (rozproszenie)
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odpowiedzialności oraz konformizm informacyjny i normatywny (Aronson, Wilson, Akert,
2006). Jako że wszyscy mają swój udział w zanieczyszczaniu planety i zużywaniu jej zasobów,
może pojawić się skłonność do nie przyjmowania za to osobistej odpowiedzialności, lecz
oczekiwanie, że to raczej inni będą się ograniczać i przestrzegać proekologicznych zasad. W
takiej sytuacji każde zaobserwowane odstępstwo ze strony innych ludzi stanowi dowód na to,
że nie warto podejmować wysiłków, bo inni ich nie podejmują, a przecież są odpowiedzialni za
sytuację. Poza przerzucaniem odpowiedzialności, możliwe jest całkowite zwolnienie siebie z
odpowiedzialności przez przypisywanie jej wyłącznie władzom na różnych szczeblach, bądź
też unikanie odpowiedzialności przez podejmowanie szkodliwych dla klimatu działań w
ukryciu, tak aby nie były one widoczne dla sąsiadów i otoczenia. Z kolei konformizm
informacyjny dotyczy naśladowania zachowań innych, które stanowią rodzaj wskazówki w
sytuacji niejasności i braku dostatecznej wiedzy o tym, czy zagrożenie jest poważne, realne i
bliskie. Jeśli inni nie przejmują się globalnym ociepleniem, nie zmieniają swojego stylu życia i
nie wprowadzają widocznych dla otoczenia zmian w sposobie prowadzenia domostwa czy
gospodarstwa lub stosowania zabezpieczeń, to widocznie nie ma bezpośredniego
niebezpieczeństwa. Konformizm normatywny obejmuje przestrzeganie obowiązujących w
danym środowisku norm - takie efekty są już widoczne w niektórych grupach społecznych
(gdzie już nie wypada iść na zakupy z plastikową reklamówką czy używać plastikowych słomek
do napojów). Upodobnienie się do innych może być tutaj zjawiskiem dla klimatu pozytywnym,
staje się jednak negatywne, gdy pojawiają się różne mody napędzające konsumpcję.
Konformizm może także dotyczyć przyjmowania poglądów uznawanych w grupie do której
jednostka należy a nawet wyboru autorytetów, które obdarza zaufaniem. Istniejące normy
wewnątrzgrupowe mogą okazać się decydujące dla przekonań i zachowań jednostki.
Przyjęcie
nastawienia,

proklimatycznych

poczucia

postaw wymaga

wspólnotowości.

Natomiast

prospołeczności, obywatelskiego
indywidualizm,

egocentryzm,

aspołeczność, nie pomogą w zaangażowaniu się w działania korzystne nie tylko dla danej
jednostki, lecz dla innych, co więcej, nie mające bezpośrednich skutków, lecz odległe.
Psychologowie pozytywni (Seligman, 2005; Seligman i Csikszentmihalyi, 2000; Seligman,
Parks, Steen, 2004) wskazują na dwie kardynalne cnoty, które warto pielęgnować w rozwoju
osobistym - cnotę umiaru (rozsądku w dążeniu do realizacji pragnień, dobrowolnym
samoograniczaniu, samodyscyplinie, panowaniu nad własnymi potrzebami, racjonalnej
ocenie, odróżnieniu zachcianek od rzeczywistych potrzeb) i cnotę sprawiedliwości
(obywatelskiej sprawiedliwości, równego traktowania innych, podejmowania aktywności na
rzecz innych).
Nawiązując do omawianych złożonych stanów emocjonalno-uczuciowych, związanych z
sytuacją klimatyczną, warto zwrócić uwagę na ich aspekt ewolucyjny. Psychologia ewolucyjna
(Buss, 2001) wskazuje na wiele mechanizmów psychicznych, służących

przetrwaniu
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gatunku. Odgrywają one istotną rolę w regulacji zachowań społecznych. Dążeniem jednostki
jest zachowanie własnego bezpieczeństwa, przetrwanie jednostkowe, reprodukcja i przekaz
własnych genów następnym pokoleniom, troska o potomstwo i osoby spokrewnione, altruizm
wzajemny związany z nadzieją na odpłatę w razie potrzeby. W sytuacji kryzysu klimatycznego
uruchamiają się więc mechanizmy wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia
jednostki oraz całego gatunku, może dochodzić do walki o przetrwanie, a w przyszłości
zagrożenie losów kolejnych pokoleń może oznaczać niemożność genetycznego przekazu.
Tego rodzaju zagrożenia, uruchamiające ukształtowane przez ewolucję mechanizmy, mogą
nasilać niepokój i pogłębiać opisane wyżej przeżycia o charakterze utraty nadziei, solastalgii
czy żałoby klimatycznej.
Dla klimatu zasadniczo byłoby korzystne uruchomienie procesów decyzyjnych w
oparciu o mechanizmy racjonalne, zrozumienie sytuacji i empatyczne współbrzmienie oraz
głębokie poczucie odpowiedzialności. Paradygmat ewolucyjny zakłada jednak, że o
społecznych zachowaniach człowieka decydują w znacznej mierze nieświadome mechanizmy
ewolucyjne, które mogą ograniczać racjonalność człowieka (Sułkowski, 2009). Tymczasem,
w obliczu przeludnienia, dla planety jest mniej korzystne posiadanie własnego potomstwa, niż
opieka nad dziećmi już narodzonymi, być może odmiennymi etnicznie, ale osieroconymi,
żyjącymi w nędzy czy narażonymi na działania wojenne. Podobną wartość ma przychylne
traktowanie migrantów z krajów bardziej narażonych na zmiany w ekosystemie lub na wojny o
zasoby i niepokoje społeczne. Wymaga to kształtowania postaw społecznych, uświadomienia
współzależności ludzi na całej planecie i myślenia wspólnotowego. Ludzkość, z ewolucyjnego
punktu widzenia, może przetrwać aktualne zagrożenie jedynie dzięki wspólnemu działaniu.
Parafrazując słowa znanej piosenki Johna Lennona („Imagine all the people sharing all the
world...”), można powiedzieć, że efekt cieplarniany i zanieczyszczenie planety dowodzą w
namacalny sposób, że ludzie naprawdę podzielają wspólny świat i jedynie przez dzielenie
także obowiązków oraz obciążeń związanych z mitygacją klimatyczną, mogą zachować
planetę w stanie nadającym się do życia.
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Rozdział IX. Oddziaływania
psychologiczne i psychoterapeutyczne
W obliczu zmian klimatycznych, stanowiących istotne zagrożenie dla zdrowia
psychicznego i dobrostanu jednostek, specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego winni
poczuć się obecnie „wezwani do działania”, zgodnie z ujęciem Van Susteren (2012).
Oddziaływania psychologiczne i psychoterapeutyczne w dobie zmian klimatycznych cechują
się jednak swoistą specyfiką, która zostanie scharakteryzowana poniżej.
Zrozumienie psychospołecznych skutków zmian klimatu jest ważnym punktem wyjścia
do świadomych działań mających na celu zapobieganie niebezpiecznym zmianom na
poziomie indywidualnym, społecznym i społecznym (Fritze i in., 2008). Szczególny wpływ
zmiany klimatyczne mają i będą miały w coraz większym stopniu na populacje o niskich
dochodach oraz na grupy z innych przyczyn bardziej wrażliwe. Wpływ zmian klimatycznych na
zdrowie psychiczne może być natychmiastowy – wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych
i katastrof naturalnych, co wymaga zarządzania kryzysowego i interwencji psychologicznych
w społecznościach. Im gorszy poziom organizacji służb interwencyjnych, mniej efektywne
zarządzanie oraz im mniejsze zasoby danej społeczności, tym poważniejsze. Osoby narażone
reagują najczęściej objawami ostrej reakcji na stres. U większości objawy te ustępują po
przywróceniu poczucia bezpieczeństwa i zapewnieniu ochrony, jednak u części osób może
rozwinąć się z czasem zespół stresu potraumatycznego oraz zaburzeń lękowo-depresyjnych,
psychosomatycznych,

tendencja

do

nadużywania

substancji

psychoaktywnych

lub

uzależnienie od nich. Fritze i współpracownicy (tamże) przytaczają dane, wskazujące, iż w
okresie po przejściu huraganów Katrina i Floyd zwiększyła się - w narażonej populacji - liczba
prób samobójczych i dokonanych samobójstw, przemocy domowej, wykorzystywania dzieci,
co można przypisać zachwianiu równowagi psychicznej rodziców nie tylko wskutek szkód
psychologicznych, jakich dokonała sytuacja klęski żywiołowej, ale też z powodu braku
wystarczającego dostępu do wsparcia, konieczności przesiedlenia, braku zatrudnienia,
niestabilności sytuacji życiowej. Dzieci często ponoszą poważniejsze skutki psychologiczne i
cierpią bardziej po katastrofie niż dorośli. Dla ochrony zdrowia psychicznego dotkniętej klęską
żywiołową populacji, najważniejsze jest szybkie przywrócenie działania instytucji działających
na rzecz spójności społecznej, łączenie rodzin, zapewnienie warunków do minimum
egzystencji, przywrócenie poczucia bezpieczeństwa i ładu, umożliwienie znalezienia pracy.
Dla większości osób takie oddziaływania będą wystarczające, jednak osoby z poważnymi
problemami w zakresie zdrowia psychicznego mogą dużo łatwiej dekompensować się
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emocjonalnie i wymagać szczególnej ochrony oraz pomocy psychiatryczno-psychologicznej.
Populacje narażone bezpośrednio na klęski żywiołowe przeżywają chroniczne stany bycia w
niepewności, lęku i niepokoju w oczekiwaniu na spodziewaną katastrofę (na przykład, osoby
mieszkające na terenach regularnie zalewanych podczas powodzi). Narażoną grupę stanowią
również osoby zajmujące się zawodowo sprawami klimatu, mające ciągłą styczność z
przerażającymi informacjami oraz młodzież, świadoma niekorzystnych konsekwencji zmian
klimatycznych dla przyszłych pokoleń.
Pośrednio, w dłuższej perspektywie czasowej, zmiany klimatyczne negatywnie
oddziałują na dobrostan i zdrowie psychofizyczne populacji, przez przyczynianie się do
narastania trudności finansowych (m.in. niższe dochody z rolnictwa wskutek suszy, rosnące
koszty lub bezrobocie wynikające z konieczności restrukturyzacji gospodarki, utrata dochodów
z turystyki czy rosnące koszty utrzymania bazy turystycznej dla uprawiania sportów
zimowych). Zmniejsza się również bezpieczeństwo żywnościowe, zaopatrzenia w wodę pitną,
za tym idą zmiany rentowności i cen gruntów. Prowadzi to do wykluczenia ekonomicznego
grup zależnych od ekosystemów wrażliwych na zmiany klimatyczne. Możliwe jest dzielenie
rodzin, wynikające z migracji zarobkowej ich członków, konieczność rezygnacji z rozrywek,
życia

towarzyskiego

i

w

efekcie

izolacja

społeczna.

Te

długoterminowe

skutki

psychospołeczne dotyczą coraz większej liczby osób, gdyż coraz więcej rejonów odczuwa
skutki zmian klimatycznych. Migranci, narażeni na dyskryminację, mający trudności z
akulturacją, ponoszą poważne konsekwencje psychologiczne. Napięcia gospodarcze,
polityczne i religijne niosą ze sobą ryzyko przemocy. Nawet ci, którzy nie doświadczają
bezpośrednich konsekwencji zmian klimatycznych, są narażeni na przewlekły stres związany
ze świadomością przyszłych zagrożeń, dla nich i dla kolejnych pokoleń.
Fritze i współpracownicy (2008) przytaczają wskazówki sformułowane przez Australijskie
Towarzystwo Psychologiczne, które mogą pomóc zachować równowagę psychiczną w
zmieniającym się świecie. Obejmują one starania o zachowanie optymistycznego spojrzenia
na przyszłość, uświadomienie sobie, jak wiele można zrobić samodzielnie dla klimatu,
wprowadzenie zmian w zachowaniu, realizacja ich przez podzielenie na mniejsze etapy, proste
do wykonania kroki, identyfikowanie czynników utrudniających ich realizację, starania o bycie
poinformowanym zarówno o problemach, jak i o rozwiązaniach. Oprócz tego, pomóc może
stała troska i dbałość o siebie. Wobec innych: warto motywować ich do zmian w sposób
asertywny, lecz nie agresywny, dzielić się informacjami na temat zmian wprowadzanych we
własnym życiu, zarówno sukcesami, jak i porażkami, gratulować innym działań na rzecz
środowiska i modelować zachowania proekologiczne. Dla przyszłej polityki, praktyki i
priorytetów badawczych w dziedzinie zdrowia psychicznego i promocji zdrowia psychicznego
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ważne są inicjatywy, związane z opracowywaniem potencjalnych scenariuszy zagrożeń i
budowaniem planów interwencji, które powinny obejmować edukację publiczną, nadzór i
monitorowanie zagrożeń, rozwój infrastruktury niezbędnej do przezwyciężenia lub łagodzenia
zagrożeń, reformę ochrony zdrowia i ustawodawstwa. Tego rodzaju działania są już
podejmowane w zagrożonej wieloma kataklizmami (susze, pożary, ekstremalnie wysokie
temperatury) Australii.
W raporcie sporządzonym przez National Wildlife Federation, Van Susteren i Coyle (2012)
omawiają - w oparciu o doświadczenia skutków ekstremalnie gorącego lata w 2011 roku dramatyczne konsekwencje pogarszających się warunków klimatyczno-pogodowych dla życia
i zdrowia psychicznego ludności. Poza skutkami bezpośredniego narażenia, wskazują na
wzrost

zachowań

agresywnych

(konfliktów

indywidualnych

i

międzygrupowych),

autoagresywnych, w tym prób samobójczych, a także cierpień wynikających z identyfikowania
się z ofiarami przez osoby, które nie poniosły bezpośrednio szkód w związku z ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi. Na wzrost zachowań agresywnych mogą być szczególnie narażeni
mieszkańcy miast tworzących tzw. „wyspy cieplne”, ale też rejonów, do których przedostają
się migranci, uciekinierzy z terenów nie nadających się już do życia. Ludzie zmuszeni stawiać
czoła przerażającym zdarzeniom, poniosą konsekwencje związane z urazami psychicznymi,
często o długofalowym przebiegu. Kraje przyczyniające się, przez swą politykę gospodarczą,
do zwiększenia ryzyka klimatycznego, mogą stać się celem ataków terrorystycznych, a walka
o zasoby skutkować będzie wybuchami konfliktów międzypaństwowych. Konkluzja raportu
dotyczy stwierdzenia faktu nieprzygotowania systemu opieki psychiatrycznej w USA do
rozwiązywania skutków globalnych katastrof, jednak ten wniosek z łatwością można odnieść i
do innych krajów. Van Susteren (2018) proponuje kilka metod ułatwiających przetrwanie urazu
klimatycznego - są to przede wszystkim medytacja i psychoterapia. Zwraca uwagę na
wzmocnienie granic między pracą a życiem osobistym i wagę przyznawania się do
przeżywanych emocji klimatycznych. Ujawnianie ich, mówienie o nich i szukanie wsparcia
motywuje do działania, zmniejsza poczucie bezradności i czyni człowieka bardziej odpornym.
Autorzy raportu podkreślają ogromną rolę specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego w
działaniu na rzecz redukcji szkód, edukacji, przygotowaniu społeczności do nadchodzących
zmian i pomocy osobom, ponoszącym ich konsekwencje. Potrzebni są liderzy, dobrze
przygotowani do propagowania wiedzy o wpływie zmian klimatycznych na zdrowie psychiczne,
kształtujący właściwy język i odpowiedni przekaz, umiejący organizować efektywne formy
działań edukacyjnych przygotowujących na zmiany klimatyczne i motywujących do zmian stylu
życia. Zdaniem Van Susteren i Coyle’a (2012), pomocne w zachowaniu równowagi
psychicznej i zmniejszeniu wpływu zmian klimatycznych na zdrowie psychiczne są dla
każdego następujące kroki:
103

x

zrozumienie problemu,

x

otaczanie się wspierającymi ludźmi,

x

dzielenie się z innymi swoimi obawami,

x

zasięganie rzetelnych informacji, jak radzić sobie ze stresem wywołanym
zewnętrznymi zdarzeniami,

x

sięganie po pomoc (w tym pomoc profesjonalną), kiedy staje się ona potrzebna.

Najważniejsze

zadanie

indywidualne

to,

według

Pihkali

(2019),

zachowanie

funkcjonalności i postawy etycznej związanej z przyjmowaniem współodpowiedzialności.
Stopniowa modyfikacja nastawienia wobec zmian klimatycznych obejmuje: wzrastającą
świadomość problemu, uznanie tychże za realne zagrożenie, wzbudzenie i podtrzymanie
motywacji do rozwiązywania problemów oraz uplasowanie wartości proekologicznych na
priorytetowym miejscu w hierarchii. Autor raportu sugeruje, by w obliczu kryzysu
klimatycznego monitorować własny poziom stresu, pozwolić sobie na doświadczanie i
ekspresję emocji, także przez działania artystyczne, poszukiwać i korzystać z wielu form
wsparcia (w tym także wsparcia rówieśniczego, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży),
wprowadzania zdrowych nawyków, dbania o regenerację psychiczną, rozwijania nastawienia
na rozwiązywanie problemów i okresowo pozwalanie sobie na przerwę w koncentracji na
sprawach klimatu.
Podpowiedzią może być proponowany program 10 kroków dobrego przeżywania żałoby
(The Good Greif 10-Step Program), zaproponowany przez Pikhala (2019, s. 17):
Krok 1. Akceptuję problem i jego dotkliwość
Krok 2. Przyjmuję, że jestem częścią tego problemu, ale również częścią jego rozwiązania
Krok 3. Uczę się pozostawać w poczuciu niepewności
Krok 4. Konfrontuję się ze świadomością własnej śmiertelności i śmiertelności wszystkich
innych ludzi
Krok 5. Dopuszczam do świadomości odczucia i emocje
Krok 6. Nie uchylam się od pracy wewnętrznej
Krok 7. Robię przerwy i odpoczywam, kiedy potrzebuję
Krok 8. Rozwijam świadomość odnośnie tego, jak funkcjonuje mózg i procesy percepcji
Krok 9. Ujawniam swoje odczucia i myśli
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Krok 10. Ukierunkowuję swoje wysiłki na rozwiązywanie problemów.

Adresaci i formy oddziaływań
psychologicznych
Zależnie od zasięgu skutków efektu cieplarnianego oraz podatności osobniczej czy też
charakterystyki danej społeczności, adresatami proponowanych i w pewnym zakresie już
prowadzonych oddziaływań psychologicznych są jednostki, grupy i społeczności, jednak
psychologiczne formy wpływu winny także obejmować środowiska decydentów - polityków,
biznesmenów, lokalne władze, a także stanowić rekomendację dla mediów, które wywierają
ogromny wpływ na przekonania i postawy odbiorców.

Jednostki...
Poniżej zostaną wypunktowane czynniki socjodemograficzne, mogące kształtować
różnorodne uwarunkowania podatności na skutki globalnego ocieplenia i związany z nimi
dystres klimatyczny
x

Wiek życia: biologicznie najsłabsze są małe dzieci i osoby starsze, nastolatki (cechuje
je bowiem niestabilność emocjonalna, bunt przeciwko światu dorosłych, podatność na
wpływy rówieśników, dłuższy horyzont czasowy niż w przypadku osób starszych).
Dzieci łatwo tracą poczucie bezpieczeństwa, potrzebują stabilnych psychicznie
dorosłych, którym w ekstremalnej sytuacji może być trudno zachować równowagę i dać
im wsparcie. Osoby starsze, które z trudem znoszą upały czy inne ekstremalne warunki
pogodowe, cierpią z powodu wielu chorób, są mniej sprawne fizycznie i często zależne
od pomocy czy opieki innych.

x

Stan zdrowia: osoby chorujące somatycznie (zwłaszcza na choroby układu
oddechowego i układu krążenia) i psychicznie, niezrównoważone emocjonalnie,
skłonne do stanów przygnębienia, lęku i niepokoju. Ludzie cierpiący na zaburzenia
psychiczne, łatwiej ulegający stresowi, mogą także mieć problemy ze znalezieniem
finansowanych z budżetu państwa programów zdrowotnych (w sytuacji gdy większość
środków przeznaczonych jest na służby ratownicze i naprawy szkód), w czasie klęski
żywiołowej mogą nie mieć dostępu do leków psychotropowych. Ponadto, jeśli leki te
jednak są przyjmowane, podczas upałów mogą wywoływać poważniejsze skutki
uboczne.
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x

Sytuacja życiowa: osoby mieszkające w zagrożonych szczególnie rejonach, biedne,
samotne, bez wsparcia społecznego, rodzice małych dzieci, których los w przyszłości
może być zagrożony, opiekunowie osób starszych i chorych z uwagi na ich
pogarszający się stan i obciążenie opieką oraz osoby o niskich dochodach, nie mające
możliwości sfinansowania kosztów związanych z ochroną przed upałami, czy innymi
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi,

x

Zawód: Szczególnie narażoną grupą są wojskowi i członkowie ich rodzin, narażeni na
stres związany z prowadzonymi działaniami wojskowymi i destabilizacją kraju,
wymagającą uruchomienia sił bojowych (van Susteren, Coyle, 2012), służby
mundurowe a także naukowcy, specjaliści i laboranci, mający codzienny zawodowy
kontakt z niepomyślnymi informacjami,

x

Osoby należące do mniejszości rasowych i etnicznych, migranci, ludność napływowa,
którzy w obliczu deficytu dóbr i konfliktów społeczno-politycznych mogą jako inni,
odmienni, zostać zaatakowani, uznani za winnych trudności w mechanizmie „kozła
ofiarnego”.

Indywidualne oddziaływania psychologiczne
Podstawą prewencji narastania zagrożeń dla zdrowia psychicznego ze względu na
zmiany klimatyczne, wydaje się przede wszystkim wsparcie społeczne o szeroko rozumianym
charakterze. Może ono obejmować: (1) wsparcie informacyjne, w postaci rzetelnego przekazu
informacji oraz uprzystępnienia odbiorcom hermetycznego języka naukowego, (2) wsparcie
instrumentalne, które w połączeniu z psychoedukacją, dotyczącą zachowań poprawnych
ekologicznie, dostarczy narzędzi do dbania o środowisko i zwiększy poczucie sprawstwa i
skuteczności. Warto zachęcać do krytycznego, samodzielnego wyszukiwania i analizowania
informacji, refleksji nad nimi, co ograniczyć może lękotwórczy wpływ sensacji medialnych.
Odrębny rodzaj to (3) wsparcie emocjonalne, pomocne w odreagowaniu emocji, lepszym
radzeniu sobie z lękiem i gniewem klimatycznym, realizowane w kontakcie indywidualnym, jak
również dzięki organizowaniu grup wsparcia czy grup dyskusyjnych. Oddziaływania
psychoedukacyjne warto kierować do wszystkich grup społecznych, w tym dzieci. Ekologiczna
edukacja dzieci pomaga w budowaniu trwałych, korzystnych nawyków. Aby wsparcie mogło
być skutecznie realizowane, ważne jest tworzenie osobistej sieci społecznej, wiążącej z
osobami bliskimi, udział w dostępnych - organizowanych przez proekologiczne i
proklimatyczne organizacje społeczne oraz zaangażowanych psychologów - formach
wsparcia, a także rozbudowa struktur grupujących specjalistów z zakresu zdrowia
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psychicznego, pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, interwencji kryzysowej,
umożliwiającej udzielanie wsparcia instytucjonalnego.
Wspieranie ofiar pożarów buszu w Australii pozwoliło wskazać kilka dróg skutecznego
radzenia sobie. Zgodnie z nimi należy dbać o własne potrzeby emocjonalne i starać się
pogłębiać samoświadomość i umiejętności samoregulacji (lub skorzystać w tym zakresie z
pomocy profesjonalnej). Ważna jest samoopieka, współczucie i ciepła troska o siebie oraz
zaakceptowanie przeżywanych uczuć, nawet tych bolesnych. Zacieśnianie więzi społecznych
i poszukiwanie różnorodnych instruktaży do działania oraz pozytywnych przykładów pomaga
w walce z bezradnością. Jednak trzeba również ustalać osobiste limity zaangażowania, aby
nie ulec zniechęceniu lub wyczerpaniu. Model odporności transformacyjnej (The Resilient
Growth Model), definiowanej za pomocą akronimu GROWTH (WZROST), obejmuje szereg
umiejętności psychologicznych:
G: Ground and centre your nervous system (ugruntuj się w swoich doznaniach, uświadom
sobie doznania ze strony zmysłów i układu nerwowego),
R: Remember your personal strengths, skills, resources, and social support network (pamiętaj
o swoich mocnych stronach, umiejętnościach, zasobach i sieci wsparcia),
O: Observe your reaction to and thoughts about the situation with self-compassion (obserwuj
swoją reakcję i przemyślenia na temat sytuacji, przyjmując postawę współczucia),
W: Watch for new insights and meaning in life (otwórz się na wglądy i poszukiwanie sensu
życia),
T: Tap into core values, how you want to be in the face of climate adversity (odwołaj się
do podstawowych wartości, określających, jak chcesz funkcjonować w obliczu przeciwności
klimatycznych),
H: Harvest hope for new possibilities by making choices that increase personal, social, and
environmental wellbeing (kultywuj nadzieję wobec nowych możliwości, poprzez dokonywanie
wyborów, które zwiększają osobisty, społeczny i środowiskowy wymiar dobrostanu).

Psychoterapia klimatyczna
Osobom, które cierpią z powodu emocji klimatycznych, może okazać się w przypadku
większego nasilenia problemów psychicznych, niezbędna psychoterapia, którą można określić
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mianem „klimatycznej”. Psychoterapia, jako metoda leczenia, odnosi się do zidentyfikowanych
problemów na podłożu emocjonalnym, zaburzeń psychosomatycznych i psychicznych. Na
wstępie powinien zostać między psychoterapeutą a pacjentem (klientem) określony cel
postępowania, zawarty kontrakt dotyczący współpracy terapeutycznej; proces leczenia
powinien być monitorowany przez korzystanie terapeuty z superwizji. Metody psychoterapii
mogą być stosowane zgodnie z wykształceniem terapeuty i jego preferencjami, także
eklektycznie, jednak w sposób zamierzony, świadomy i kontrolowany, zgodnie z
zakontraktowanym celem. Zadaniem psychoterapii w sytuacji zmian klimatycznych jest
dostarczenie ram, które pomogą w zrozumieniu emocji własnych i innych ludzi oraz umożliwią
budowanie relacji i efektywne, satysfakcjonujące pacjenta (klienta) działanie.
Bednarek (2019) zwraca uwagę, że niepokój i lęk to w pełni uzasadnione reakcje na
przerażającą sytuację klimatyczną. Zachęca do zaprzestania używania terminów klinicznych,
lokalizujących zdrowe reakcje w obszarach psychopatologii. Nie jest celem leczenie osób
przeżywających te stany, ani eliminowanie niepożądanych uczuć, lecz stymulowanie wzrostu
i rozwoju, w sytuacji urazów wynikających z niesprzyjających okoliczności. Mogą do nich
należeć otwartość na wiedzę o sytuacji, połączona z budowaniem więzi społecznych,
wspólnotowości, kooperacji i zaangażowania. Przeżycia emocjonalne mogą otwierać wrota do
podejmowania znaczącego działania, dlatego nie chodzi o ich neutralizację, lecz o przekucie
w aktywność na rzecz celów pozaosobistych. Odgrywanie aktywniejszej roli w społeczności,
większa tolerancja niepewności, akty zaangażowania i uczciwości klimatycznej, wydają się
być istotnymi wytycznymi psychoterapii. Obszarem szczególnie ważnym jest wzmacnianie
umiejętności budowania i utrzymywania osobistej nadziei, przez koncentrację na pozytywnych
przykładach, działaniach, małych sukcesach; planowanie w dostępnym zakresie czasowym,
realizowanie planów metodą małych kroków i osiąganie cząstkowych satysfakcji;
podtrzymywanie i przywoływanie pewnej ilości „adaptacyjnych złudzeń”, pozwalających
wierzyć w przetrwanie i zmiany na lepsze. Istotne jest też ciągłe rozwijanie umiejętności i
strategii zaradczych, korzystanie z dostępnych, pozytywnych wzorców reagowania i
postępowania.
W odniesieniu do oddziaływań związanych z emocjami klimatycznymi, pojawiło się
nowe określenie – ekoterapia (ecotherapy) (Hasbach, 2015). Ekoterapia wymaga poszerzenia
kontekstu terapeutycznego o wiedzę o systemie ekologicznym, w jakim klient rozwijał się,
wzrastał i żyje obecnie oraz o jego ewoluowanie. Wymaga zrozumienia, na ile klient czuje się
częścią swojego ekosystemu i jak mocno jest z nim związany, jak spędzał czas jako dziecko i
obecnie, na ile korzysta z kontaktu z przyrodą. W trakcie sesji mogą pojawić się uczucia
rozpaczy, apatii czy bezradności, ale także przynależności i poczucie „zakorzenienia”. W celu
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wzbogacenia dialogu terapeutycznego możliwe jest korzystanie z obrazów i metafor
związanych z naturą. Ekoterapia pozwala na oszacowanie, na ile przyroda stanowi dla klienta
wartość, w jakie działania jest skłonny się zaangażować. Sesje mogą odbywać się na łonie
natury, co pozwala na uważne jej doświadczanie, a zadania formułowane dla klienta mają
dotyczyć jego związku z przyrodą, na przykład samotnego spędzania czasu na zewnątrz,
oderwania się na ten czas od technologii, kontemplacyjnych spacerów, wsłuchania w głosy
ptaków czy szum liści. W ekoterapii istotne wydaje się także używanie języka odwołującego
się do bezpośredniej relacji z naturą (jak: „gotować na ogniu”, „siedząc pod nocnym niebem”),
co uzupełnia oddziaływania. Ideą ekoterapii jest rekonstrukcja naturalnego dla człowieka
związku z przyrodą, przy założeniu, że wszelkie zmiany i próby „uzdrowienia świata” muszą
rozpoczynać się od wewnętrznych przeżyć, wzbudzenia i zintegrowania naturalnego,
związanego z przyrodą Ja jednostki z warunkami współczesnego świata.
Pojęcie ekoterapii odnosi się do wielu programów terapeutycznych, które mają na celu
poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego klienta przez kontakt z naturą.
Dobroczynny wpływ natury jest znany od dawna, można tu na przykład wskazać silvoterapię
(rodzaj terapii zajęciowej, przez kontakt z przyrodą, dla osób prowadzących statyczny tryb
życia – Baum, 2008), shinrin yoku, czyli kąpiel leśną, terapie z udziałem zwierząt (Baum,
2008), które koją, uspokajają, redukują poczucie stresu. Podobne podejście lansowane jest
od tysięcy lat w medycynie chińskiej czy ajurwedyjskiej. Summers i Vivian (2018) komentują
to następująco – natura bezpłatnie świadczy ludziom usługi lecznicze, czego jednak ludzie
dotychczas nie doceniali w pełni. Jednak brak tego oddziaływania może znacznie pogorszyć
zdrowie ludzkości i jakość życia na planecie. Zdrowie człowieka musi być postrzegane w
kontekście zdrowia Ziemi. Kontakt z przyrodą może być pomocny w wielu chorobach,
rekonwalescencji, sprzyjać rozwojowi funkcji poznawczych, relaksacji.
Konieczne jednak jest odróżnienie różnych form oddziaływań, w których zbawienny
wpływ natury na stan psychiczny wspomaga leczenie różnych dolegliwości, od oddziaływań,
skierowanych do osób, doświadczających emocji klimatycznych. Dla tych ostatnich,
zapewnienie jedynie kontaktu z resztkami dzikiej przyrody, bez dalszej pracy terapeutycznej,
może okazać się jeszcze bardziej przygnębiające, gdyż uświadamiające wielkość straty.

Społeczności…
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Każda społeczność, nieprawidłowo zarządzana, mało spójna, zmagająca się z
różnorodnymi problemami, na które nakładają się wątki klimatyczne, może być szczególnie
narażona na ich konsekwencje. Wśród tych szczególnie narażonych należy wymienić:
x

Społeczności o małych zasobach, zamieszkałe w rejonach dotkniętych katastrofami
klimatycznymi, ponoszące wieloaspektowe ich konsekwencje - nie tylko związane z
zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi, ale także z problemami ekonomicznymi i
gospodarczymi, najczęściej silnie uzależnione od ekosystemu, czerpiący zyski na
przykład z rybołówstwa, upraw, którym zagraża susza, czy turystyki w dobie
zdegradowanych plaż i krajobrazów.

x

Społeczności objęte niepokojami społecznymi, konfliktami, zamieszkami, wojnami,
problemami związanymi z niestabilnością polityczną, słabo przygotowane do radzenia
sobie ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, o niskim poziomie organizacji
wewnętrznej, często jednolite etnicznie i kulturowo.
O wielostronnym dostosowywaniu procesów społeczno-gospodarczych do warunków

klimatycznych w Polsce traktuje m.in. dokument Instytutu Ochrony Środowiska BIP (2013),
wskazujący na działania adaptacyjne w wielu dziedzinach, które - częściowo wdrożone,
zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej - mogą przygotować społeczności do nadchodzących
zmian. Inicjatywy klimatyczne na poziomie lokalnym zawarte są w m.in. dokumencie pt. “Dobry
klimat dla powiatu” (Kassenberg, 2014). Realizowanych jest także wiele kampanii
społecznych, uświadamiających problemy klimatyczne i aktywizujących do podjęcia
koniecznych działań, jak aktualnie obecna w mediach kampania “Stop suszy”. Opracowano
wiele dokumentów na poziomie międzynarodowym, państwowym lub sektorowym, jednak w
żadnym z nich nie wyszczególniono wskazań odnośnie rozbudowy infrastruktury
umożliwiającej poradnictwo psychologiczno-psychiatryczne również prowadzonego zdalnie
czy tworzenia bazy dla podejmowania zorganizowanych psychologicznych interwencji,
chociaż stanowić mogą one ważne ogniwo w procesie adaptacji klimatycznej.

Oddziaływania wobec grup i społeczności
Dla bardziej konstruktywnego funkcjonowania społeczności w kontekście ekosystemu,
podstawowym zagadnieniem jest określenie, jak skutecznie wpływać na zmiany społecznych
postaw i zachowań. Van Lange i współpracownicy (2018) wskazują na różne możliwe
przyczyny trudności w powszechnej mobilizacji na rzecz klimatu. Wśród nich zwracają uwagę
na kwestię abstrakcyjności zagadnienia, trudności w podejściu do problemów o tak szerokim,
globalnym charakterze, niejasno określonych ramach czasowych, wysokiej niepewności,
dylematach społecznych, w których interesy indywidualne ścierają się ze zbiorowymi. Rolę
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psychologii upatrują w ułatwianiu przekraczania trzech granic - granic myśli, czasu i
przestrzeni. Granice w sposobie myślenia o klimacie, niekiedy opartego nie na faktach, a na
mitach klimatycznych oraz związanych ze skupieniem na własnych interesach, można
przekroczyć, używając perswazji, opartej na konkretnych faktach, dostosowanej do lokalnych
warunków oraz podkreślając informacje o wysiłkach innych ludzi na rzecz interesu wspólnego.
Przekonania dotyczące klimatu mogą wówczas ulec zmianie. Granice czasu można
przekroczyć, odwołując się do myślenia o przyszłości, wydłużając perspektywę czasową,
używając wskazówek pokrewieństwa i odwołując się losu do kolejnych generacji.
Przekraczanie granic przestrzeni jest związane z promowaniem działań wspólnych, działań na
rzecz innych, również spoza własnej grupy etnicznej czy społecznej, budowanie systemów
nagradzania czy wyrażania uznania za publiczne działanie i przywództwo. Zatem nauki
psychologiczne mogą zaoferować szerokie, oparte na dowodach rozwiązania, pomagające w
zmianie postaw i zachowań klimatycznych.
Dla uzyskania pożądanego efektu, ważne jest akcentowanie znaczenia każdego kroku,
który - w połączeniu z krokami innych - robi istotną różnicę w skali globu. Warto apelować o
etyczne postępowanie, przywoływać wartości i normy moralne, kształtować proekologiczne
postawy, pamiętać, iż aktualizacja norm zachowań społecznych może zwiększyć poziom
jednostkowego dostosowania. Budowanie wspólnej tożsamości, opartej na podzielanych
wartościach, sprzyja wzmocnieniu spójności i wspólnotowości. Przejrzystość informacji o
korzystaniu z zasobów przez gospodarkę danego kraju czy lokalną, zwiększa motywację
poszczególnych konsumentów. Transparentne systemy nagród i egzekwowanych kar
sprzyjają kontroli, ale też porządkują sytuację i tworzą wyraźne ramy postępowania.
Pobudzanie konkurencji lokalnej może także zachęcać do osiągania celów klimatycznych.
Społeczna kontrola zachowań obejmuje tworzenie odpowiednich uregulowań, nadzór,
egzekwowanie oraz system kar za łamanie przyjętych zasad. Wiedza z zakresu psychologii
społecznej może pomóc mobilizować do podjęcia działań w sytuacji globalnego ocieplenia,
toteż - dla wprowadzenia zmian zachowań społecznych - warto wykorzystać sprawdzone
metody i techniki wpływu społecznego. Przykładowe dwa sposoby (z dużej puli możliwych
oddziaływań o charakterze wpływu społecznego) zostaną przedstawione poniżej.
1. Strategia zmniejszania dystansu wobec konsekwencji zmian klimatycznych
Wydaje się, że przedstawianie zmian klimatycznych jako bliskich, zarówno czasowo,
jak i terytorialnie, a więc zagrażających bezpośrednio odbiorcy przekazu (strategia
zmniejszania dystansu), powinno ułatwić wyobrażanie sobie konsekwencji i zwiększyć
motywację do osobistego angażowania się w przeciwdziałanie globalnej katastrofie oraz
podejmowanie wysiłków łagodzących i dostosowawczych. Brügger i współpracownicy (2015)
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wyjaśniają jednak, że zmniejszanie dystansu nie zawsze będzie skuteczną metodą. Może
wywołać różne procesy psychologiczne – od zwiększania gotowości do podejmowania kroków
proekologicznych, przez obojętność, po reakcje obronne i sceptyczne nastawienia. Po
pierwsze, odwołując się do teorii poziomu konstrukcyjnego, autorzy opracowania wskazują, że
kiedy ludzie uważają przedmiot lub wydarzenie za bliskie lub odległe, tworzą różne mentalne
reprezentacje tego obiektu. Bezpośrednie doświadczenie (np. fali upałów) przynosi wiele
doznań sensorycznych, jest bogate w szczegóły i nie wymaga mentalnej interpretacji, podczas
gdy wyobrażenie nadciągającej fali upałów nie dostarcza żadnych szczegółów i wymaga
mentalnej ich konstrukcji. Im obiekt jest dalszy w czasie lub przestrzeni, tym więcej wysiłku
wymaga stworzenie takiej konstrukcji i tym bardziej jest ona uogólniona i abstrakcyjna. Jednak
myślenie o nadchodzących w bliskiej przyszłości zmianach klimatu pociąga za sobą
świadomość kosztów i niedogodności, przewyższających bezpośrednie korzyści, co może
zmniejszyć prawdopodobieństwo podjęcia adaptacyjnych kroków. Warto zatem skupić się na
sposobie tworzenia reprezentacji mentalnych zmian klimatycznych i na rodzaju danych, na
których ludzie opierają swoje decyzje o podjęciu lub nie, określonych działań. Po drugie,
skuteczność ukazywania zmian klimatu jako bliskich, zależy od tego, na ile miejsca zagrożone
niekorzystnymi zmianami są bliskie i ważne dla człowieka. Tylko wtedy, gdy czuje on silny
związek z miejscem, ukazywanie niekorzystnych zmian jako bliskich może motywować do
działania, zwłaszcza, jeśli oceni te działania jako możliwe, wykonalne i skuteczne. Ludzie
jednak bardzo się różnią poczuciem zakorzenienia w lokalnym środowisku, mogą też czuć się
obywatelami świata i troszczyć o obszary unikatowe, będące w znacznej odległości od miejsca
ich zamieszkiwania. Zagrożenie miejsca, z którymi jednostka się identyfikuje, prawdopodobnie
zmotywuje ją do działania, a brak takiego związku będzie związany raczej z obojętną reakcją.
Po trzecie, jeśli informacje o katastrofie klimatycznej są dla jednostki istotne (bliskie czasowo
i przestrzennie, związane z osobistym zagrożeniem), mogą być tak przytłaczające, że
uruchomią reakcje obronne, pomagające poradzić sobie z przykrymi emocjami, ale nie
redukujące rzeczywistego zagrożenia. Niewątpliwie, w pewnych okolicznościach strategia
zmniejszania dystansu może być skutecznym narzędziem do intensyfikowania działań w
zakresie zmian klimatu, jednak, by była skuteczna, wymaga zrozumienia indywidualnych i
sytuacyjnych czynników, które mogą modyfikować jej efektywność.
2. Wzbudzanie dysonansu poznawczego w celu zmiany postaw
Jedną ze skutecznych metod prowadzących do zmian zachowania w kierunku
proekologicznym, jest wzbudzenie dysonansu poznawczego. Wyniki badania Mordarskiej
(2019) pozwoliły pozytywnie zwerfikować hipotezę, iż wzbudzenie dysonansu poznawczego
może spowodować zmianę zachowania, przejawiającą się tendencją do zredukowania
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konsumpcji produktów odzwierzęcych. Opierając się na pracy Dickersona i współpracowników
(1992), autorka opracowania przeprowadziła procedurę eksperymentalną, dzieląc badanych
(122 osoby) na cztery grupy. Wszyscy badani dwukrotnie, przez tydzień, wypełniali dzienniczki
żywieniowe (w grupach eksperymentalnych przed i po manipulacji eksperymentalnej).
Pierwszą grupą była grupa kontrolna, nie poddana manipulacji eksperymentalnej a jedynie
wypełniająca dzienniczki żywieniowe. W drugiej grupie, kwestionariusz dotyczący postaw
związanych ochroną środowiska i spożywania produktów odzwierzęcych, miał za zadanie
zaktywizować świadomość problemu (warunek świadomości). W trzeciej z nich, badani
podpisywali ulotkę promującą ochronę środowiska i ograniczenie konsumpcji produktów
odzwierzęcych (warunek publicznego zaangażowania). Do czwartej grupy zostały włączone
osoby nie przejawiające postaw proekologicznych ani nie skłonne do ograniczania produktów
odzwierzęcych, wyłonione na podstawie kwestionariusza. Osoby te podobnie jak w grupie
drugiej, podpisywały proekologiczną ulotkę oraz wzięły udział w kampanii proekologicznej na
terenie uczelni (warunek hipokryzji). U nich został zatem wzbudzony dysonans poznawczy.
Zgodnie z przewidywaniami, w tej grupie (niezależnie od płci i wieku) znacząco zmieniła się
masa

konsumowanych

produktów

odzwierzęcych

po

przeprowadzonej

manipulacji

eksperymentalnej. Niestety sama wiedza i zwiększenie świadomości zagrożenia nie prowadzi
do pożądanych i trwałych zmian postaw. Natomiast wzbudzenie dysonansu może stanowić
efektywną metodę ich zmiany. Zabieg ten może być stosowany w modyfikowaniu zmian
postaw wobec wielu problemów ekologicznych, jak oszczędzanie wody (czego dotyczyły
oryginalne badania Dickersona i in., 1992) czy segregacji śmieci.
Wobec jednostek i społeczności bezpośrednio dotkniętych ekstremalnymi zmianami
klimatycznymi, konieczne jest podjęcie interwencji kryzysowej. Podstawowymi zasadami
interwencji kryzysowej są partnerska współpraca, współdecydowanie i współdziałanie z osobą
znajdującą się w kryzysie psychologicznym. Człowiek w kryzysowej sytuacji, jakkolwiek silnie
by na nią nie reagował, nie jest osobą chorą psychicznie i nie brakuje mu chęci samodzielnego
poradzenia sobie w niej, a jedynie wyczerpał znane sobie sposoby zaradcze. Dlatego
potrzebuje pomocy, jednak tylko do czasu, gdy zacznie sobie radzić samodzielnie. Ważne, by
po udanym wyjściu z kryzysu psychologicznego pozostał w przekonaniu, że zasoby, które
pozwoliły mu na konstruktywne rozwiązanie sytuacji, znalazł w sobie, z niewielką tylko pomocą
interwenta. Interweniujący powinien (Kubacka-Jasiecka, 2010) jak najszybciej podjąć
działanie, początkowo postępować aktywnie i dyrektywnie, potrafić zapanować nad chaosem
towarzyszącym kryzysowi psychologicznemu, dawać poczucie oparcia, koncentrować się na
głównym problemie i generować twórczo nowe rozwiązania. Każde z nich winno być
uzgodnione z osobą w kryzysie i przez nią zaakceptowane. W późniejszych fazach ważne jest
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towarzyszenie, wzmacnianie samodzielności i wiary w siebie osoby wychodzącej z kryzysu i
stopniowe wycofywanie pomocy.
Interwencje wobec społeczności dotkniętej ekstremalnymi wydarzeniami wymaga
identyfikacji osób, które poniosły najpoważniejsze konsekwencje psychologiczne i skierowanie
pomocy w pierwszej kolejności do nich. Nie muszą to być osoby o największych urazach
fizycznych czy stratach materialnych - lecz także obserwatorzy tragicznych zdarzeń czy ludzie
osieroceni wskutek utraty bliskich w wydarzeniu. Równocześnie jednak działaniami
zmierzającymi do odreagowania emocji, zwiększenia spójności i motywowania do wzajemnej
pomocy powinna być objęta cała społeczność. Interwencje psychologiczne muszą iść w parze
z działaniami innych służb, w tym medycznych, pożarniczych, porządkowych, by poczucie
bezpieczeństwa i ładu zostało jak najszybciej przywrócone.
W przypadku społeczności objętej kryzysem środowiskowym, najistotniejsze jest
prawidłowe zarządzanie kryzysowe. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego uwzględnia
szereg zagrożeń, które mogą występować w konsekwencji zmian klimatycznych, m.in.
powodzie, huragany, pożary lasów, susza, wskazując obszary w Polsce najbardziej zagrożone
i identyfikując zagrożenia dla ludności miejscowej oraz konsekwencje związane z degradacją
środowiska. Wskazuje również, jakie zadania mają poszczególne instytucje i służby społeczne
(na poziomie centralnym i lokalnym) w sytuacji zagrożeń w zakresie zapobiegania,
przygotowania do reagowania, reagowania i odbudowy. Przypisuje konkretne zadania
uczestnikom zarządzania kryzysowego na kolejnych szczeblach reagowania oraz wytycza
trajektorie współdziałania między instytucjami oraz współpracy z organami unijnymi i organami
innych państw. Procedury dotyczące zarządzania kryzysowego stanowią ramę ułatwiającą
opanowanie chaosu towarzyszącego katastrofom i kataklizmom.

Politycy i biznesmeni...
Oddziaływania skierowane do decydentów kształtujących politykę i gospodarkę, winny
koncentrować się na odpowiedzialności społecznej i etycznym postępowaniu w sprawowaniu
władzy, zwiększaniu zysków czy budowaniu marki. Z jednej strony nastawienie
przedsiębiorców na maksymalny zysk za cenę niszczenia środowiska, pogłębia trwającą
katastrofę. Z drugiej, bezczynność polityków i ich uwikłanie w interesy koncernów oraz
krótkowzroczne planowanie, głównie na okres kadencji wyborczej i populizm w podejmowaniu
decyzji,

powodują

ignorowanie

problemów

wymagających

podejmowania

trudnych,

niekoniecznie popularnych, dalekosiężnych decyzji. Jednak społeczeństwo ma prawo
rozliczać swoich przedstawicieli, kontrolować ich polityczną aktywność, punktować
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zaniedbania. Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR)
jest koncepcją akcentującą znaczenie uwzględniania interesów społecznych i związanych z
nimi aspektów środowiskowych w planowaniu i organizowaniu działań biznesowych. Jednak,
ponieważ odpowiedzialność ta jest ujmowana w różny sposób i ma rozmaity zasięg, a co do
jej zakresu istnieje wiele kontrowersji (Jurek, 2016), kluczowe wydaje się ujmowanie jej w
kategoriach zrównoważonego rozwoju i długofalowych konsekwencji.
Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (The
Organisation for Economic Co-operation and Development) utworzyła wytyczne, wskazujące
na zasady strategii środowiskowych i tworzące ogólne normy, sprzyjające prowadzeniu
działań

biznesowych

w

ramach

społecznej

odpowiedzialności.

Zgodnie

z

nimi

przedsiębiorstwa powinny:
1. Ustanowić i utrzymywać system zarządzania środowiskowego, który obejmuje
monitorowanie, ocenę i weryfikację wpływu działań i celów na środowisko, zdrowie i
bezpieczeństwo.
a)

Dostarczać

społeczeństwu

i

pracownikom

odpowiednich,

mierzalnych

oraz

weryfikowalnych informacji o potencjalnych skutkach.
b) Zaangażować się w odpowiednią i terminową komunikację i konsultacje ze
społecznościami bezpośrednio dotkniętymi politykami ochrony środowiska, zdrowia i
bezpieczeństwa.
2. Dokonywać oceny i zajmować się przewidywalnymi skutkami dla środowiska, zdrowia i
bezpieczeństwa związanymi z procesami, towarami i usługami przedsiębiorstwa w całym ich
cyklu życia, mając na względzie ich unikanie lub, w razie konieczności, łagodzenie ich. W razie
potrzeby należy przygotować ocenę oddziaływania na środowisko.
3. Nie powinny wykorzystywać braku pełnej naukowej pewności jako podstawy do odkładania
opłacalnych środków w celu zapobiegania lub minimalizacji szkód w środowisku.
4. Powinny utrzymywać plany awaryjne mające na celu zapobieganie poważnym szkodom
wyrządzonym środowisku i zdrowiu oraz ograniczanie ich skutków oraz mechanizmy
natychmiastowego zgłaszania właściwym organom.
5. Są zobowiązane do ciągłego dążenia do poprawy efektywności środowiskowej
przedsiębiorstw na poziomie przedsiębiorstwa i jego łańcucha dostaw, przez zachęcanie do
takich działań, jak:
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a)

przyjęcie

technologii

odzwierciedlających

normy

dotyczące

efektywności

środowiskowej;
b) rozwój i dostarczanie produktów lub usług, które nie mają niepożądanego wpływu na
środowisko; są bezpieczne zgodnie z przeznaczeniem; sprzyjają zmniejszeniu emisji
gazów cieplarnianych; efektywnie zużywają energię i zasoby naturalne; mogą być
ponownie użyte, poddane recyklingowi lub bezpiecznie usunięte;
c) promowanie wyższego poziomu świadomości wśród klientów na temat wpływu na
środowisko korzystania z produktów i usług przedsiębiorstwa, w tym przez dostarczanie
dokładnych informacji na temat ich produktów (na przykład na temat emisji gazów
cieplarnianych, różnorodności biologicznej, efektywnego gospodarowania zasobami lub
innych problemów środowiskowych);
d) badanie i ocena sposobów poprawy efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa w
dłuższej perspektywie, na przykład przez opracowanie strategii redukcji emisji, wydajnego
wykorzystania i recyklingu zasobów, zastępowania lub ograniczenia stosowania substancji
toksycznych lub strategii dotyczących różnorodności biologicznej.
6. Zapewnienie odpowiedniego kształcenia i szkolenia pracowników w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa środowiska.
7. Przyczynianie się do rozwoju przyjaznej dla środowiska i ekonomicznie wydajnej polityki
publicznej.

Oddziaływania wobec świata polityki i biznesu
„Ludzka twarz” polityki i biznesu, w której człowiek zajmuje nadrzędne - wobec dążenia
do władzy i zysku - miejsce, może okazać się trudna do osiągnięcia. Apelowanie i tworzenie
zasad związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i ich wdrażanie to jedno, ale
akcentuje się również rolę świadomych konsumentów, którzy niejako wymuszają decyzje
przedsiębiorców, a koszty ponoszone w związku z tym przez przedsiębiorstwa są
rekompensowane przez poprawę reputacji firmy i przyciągnięcie nowych klientów (Jurek,
2016). Dla społecznej kontroli działań polityków i biznesmenów ważna jest aktywność
obywatelska, a czasem również obywatelskie nieposłuszeństwo, wymuszające dokonywanie
zmian korzystnych dla środowiska, choć niekiedy kosztownych lub redukujących doraźne zyski
przedsiębiorców.
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Media...
Znaczenie prawidłowego przekazu medialnego na temat sytuacji klimatycznej jest
niepodważalne. Media są jednak często na usługach polityki i biznesu, siejąc dezinformację.
Z akademickiego punktu widzenia, badanie teorii spiskowych i plotek narosłych wokół zmian
klimatu może naświetlić mechanizmy ich kultywacji i rozprzestrzeniania. Teorie spisku, często
pojawiające się w czasach kryzysu, stanowią próbę odzyskania kontroli nad pełnym zamętu
światem. Zwłaszcza te grupy, które czują się najbardziej bezradne i ubezwłasnowolnione,
chętniej

przyjmują

spiskowe

wersje

wydarzeń.

Osoby

stojące

za

kampaniami

dezinformacyjnymi wykorzystują sytuację nie tylko do zmniejszania poczucia niepewności, ale
także do promowania własnej wersji wydarzeń, z korzyścią dla siebie. Korygowanie
nieprawdziwych wiadomości jest w tych warunkach bardzo trudne, a czasem może nawet
przynieść gorsze skutki, wzmacniając mity. Badacze zjawiska zastanawiający się, dlaczego w
różnych społecznościach mylne informacje potrafią zakorzenić się na stałe, wskazują głównie
na ludzką potrzebę nadania sensu światu. Toteż apelowanie do etyki mediów może przyczynić
się do rzetelnego informowania, sprzyjać zachowaniu równowagi psychicznej odbiorców oraz
promować inicjatywy proklimatyczne.
Doherty i Clayton (2011) sugerują, by w przestrzeni publicznej starać się przede
wszystkim minimalizować szkody psychologiczne, przez odpowiednie sterowanie przekazem
medialnym. Przekaz przedstawiający fakty naukowe (a nie doniesienia sensacyjne), mógłby
być wykorzystywany do zwiększania świadomości ekologicznej i edukowania. Interwencje
zaczerpnięte z wiedzy o sposobach pomocy ofiarom katastrof naturalnych, ułatwianie ekspresji
emocji, zwiększanie poczucia skuteczności, wsparcie, edukowanie, winny być kierowane nie
tylko do jednostek, ale także być związane z działaniami w społecznościach oraz na szerszych
płaszczyznach. Koger i współpracownicy (2011) podkreślają, że stosunek do działań na rzecz
klimatu oraz indywidualne i społeczne bariery w zachowaniach proekologicznych są mocno
zakorzenione w procesach psychologicznych. Dlatego w poszukiwaniu rozwiązań problemu
konieczne jest uwzględnianie wiedzy na temat różnych aspektów adaptacji psychologicznej
do kryzysowej sytuacji klimatycznej. Sugerują traktowanie zmian klimatycznych jako problemu
zdrowia publicznego, podkreślanie korzyści zdrowotnych z działań proekologicznych,
wskazywanie konkretnych kierunków zmian zachowań, promowanie sukcesów oraz
przywoływanie imperatywów moralnych, etycznych, religijnych i altruistycznych, stanowiących
niezbędne elementy efektywnego przekazu w przestrzeni publicznej. Zwracają uwagę na
możliwe skutki katastroficznego przekazu, przeciwskutecznego w motywowaniu do działań
proekologicznych,

wzbudzającego

lęk

i

sprzyjającego

minimalizowaniu

osobistej
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odpowiedzialności. Sugerują redefiniowanie problemu klęski klimatycznej jako problemu
behawioralnego, wymagającego zmian stylu życia, a nie środowiskowego, co mogłoby
zwiększyć nadzieję na pozytywne zmiany, podkreślanie natychmiastowości i lokalności
problemów, co zachęcałoby do podejmowania działań, które byłyby dla jednostek dostępne i
na które mogłyby mieć największy wpływ, przykładanie uwagi do propozycji konkretnych
zachowań i rozwiązań, zapewnianie zachęt (finansowych, społecznych) do podejmowania
pożądanych zachowań, zachęcanie do kontaktu z przyrodą, wskazywanie na jego znaczenie
zdrowotne, budowanie „tożsamości ekologicznej”. Ponieważ ludzie najczęściej reagują na to,
co jest dla nich wyraźnie widoczne, jednoznaczne, co dzieje się aktualnie i dotyczy danej osoby
bezpośrednio - a tych wskaźników na ogół brakuje przy indywidualnej ocenie sytuacji
klimatycznej (poza społecznościami zagrożonymi już ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi)
- toteż prawidłowy przekaz może mieć zasadnicze znaczenie dla włączenia się danej osoby w
działania zapobiegające narastaniu niekorzystnych zmian.

Rekomendacje dla mediów
Dla uzyskania konstruktywnych postaw społecznych i redukcji zagrożenia dla zdrowia
psychicznego odbiorców ważne jest przestrzeganie określonych zasad komunikowania o
zmianach klimatu. Obejmują one prawdziwość przekazywanych informacji, ich potwierdzanie
u źródeł naukowych i wiarygodnych, podawanie ich w formie rzetelnego, zrównoważonego
przekazu, a nie sensacyjnej i lękotwórczej, mobilizowanie do działania zamiast podwyższania
niepokoju i lęku. Na znaczenie używania odpowiedniego języka, wskazują badania Center of
Climate Change Communication. Komunikowanie o zmianach klimatu powinno uwzględniać
niejednolitość pojmowania takich terminów jak globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne.
Pierwsze pojęcie wywołuje żywszą reakcję emocjonalną, bardziej angażuje uwagę i skłania
do działania. U odbiorców pojawiają się skojarzenia z topniejącymi lodowcami, powodziami,
„dziurą ozonową”. Natomiast zmiany klimatu kojarzą się raczej ze zjawiskami pogodowymi. Te
dwa pojęcia generują różne interpretacje, co może wpływać na poziom postrzeganego
zagrożenia. Wyniki badań prowadzonych przez CRED wskazują, że aby informacja o klimacie
została przyjęta przez odbiorców, musi być przekazana za pomocą odpowiedniego języka, z
użyciem metafory i analogii, najlepiej w połączeniu z opowiadaniem narracyjnym i ożywiona
przez

wizualizacje

czy

scenariusze

eksperymentalne,

zrównoważona

informacjami

naukowymi, zaczerpniętymi z wiarygodnych źródeł. Zastanawiając się nad wysyceniem
emocjonalnym komunikatów klimatycznych łatwo zauważyć, że wiele z nich wzbudza
negatywne emocje. Należy jednak pamiętać, iż przekaz wzbudzający silne nieprzyjemne
emocje, może wyczerpać odbiorcę, przytłaczając go i pozbawiać poczucia posiadania wpływu.
W badaniach Bloodhart i współpracowniczek (2019) przetestowano preferencje i wpływ trzech
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negatywnych emocji wspólnych dla reakcji na zmiany klimatu: strachu, smutku i gniewu, w
porównaniu do wiadomości sformułowanych bez emocji. Okazało się, że co prawda większość
odbiorców preferuje komunikaty pozbawione ładunku negatywnych emocji, jednak,
odbierają nasycone negatywnymi emocjami wiadomości o zmianach klimatu jako bardziej
prawdopodobne. Ponadto wyniki badania wskazały, że komunikaty wywołujące negatywne
emocje nie utrudniają zaangażowania behawioralnego.
Etyka mediów obejmuje odpowiedzialność za skutki przekazu, a jej celem winno być
działanie na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej, dla której ważna jest współpraca,
wspólnotowość, mobilizacja, zamiast upubliczniania sensacyjnych doniesień w dążeniu do
wzrostu popularności, sprzedaży czy korzyści konkretnego dziennikarza. Upowszechnianie
mody na ekologię, publikowanie rzetelnych instruktaży postępowania czy ułatwiających
przestrzeganie zasad ekologicznych „tipów”, to konkretne wyzwania stojące obecnie przed
mediami.

Podsumowując…
Oddziaływania psychologiczne w obliczu kryzysu klimatycznego zależą od przyjętego
paradygmatu teoretycznego i sposobu konceptualizacji sytuacji przez psychologa. Jeśli
konsekwencje psychologiczno-psychiatryczne zostaną ujęte w paradygmacie stresu, kryzysu
psychologicznego i zaburzeń potraumatycznych, wymagają przede wszystkim rozwijania
zasobów, strategii zaradczych oraz interwencji kryzysowych wobec jednostek, szczególnie
wrażliwych grup oraz społeczności. Jeśli zostanie przyjęty paradygmat żałoby, pomoc w
dokonaniu pracy żałoby i transformacji związanej ze stratą stanie się priorytetowym celem
oddziaływań. Z perspektywy psychologii ekologicznej zwiększanie społecznej spójności i
budowanie zasobów społecznych, rozwijanie indywidualnej i grupowej prężności/odporności,
powinny

wysunąć

się

na

plan

pierwszy.

Niezależnie

jednak

od

przyjętego

paradygmatu, działania winny zmierzać do utrzymania nadziei i stymulowania rozwoju
osobistego w sytuacji ekstremalnie trudnego doświadczenia, które można traktować wręcz w
kategoriach sytuacji granicznej. Zwiększanie wachlarza interwencji i łączenie podejść,
prowadzone równolegle oddziaływania indywidualne i skierowane do społeczności oraz
ukierunkowane na media i decydentów gospodarczo-politycznych, może okazać się
najbardziej efektywną taktyką psychologiczną. Generalnie oddziaływania psychologiczne
powinny zmierzać do uzdrowienia i rekonstrukcji „korzeni” człowieka (na innych niż dotychczas
zasadach, jako mieszkańca planety, a nie lokalnego regionu) oraz rozwijania jego „skrzydeł”
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(budowaniu nadziei dzięki zmianie mentalności ludzi i wejściu w nową epokę odrodzenia
związków z naturą i poszanowania jej). Powinny być szeroko zakrojone, zaangażowane,
zmierzać do wypracowania form oddziaływań odpowiednich dla aktualnych, bieżących
problemów indywidualnych i społecznych.
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Zakończenie
Człowiek okazuje się być jedynie efemerydą w historii planety. Płoszajski (2020) w
popularnym artykule w Gazecie Wyborczej, trafnie wskazuje na krótkotrwałość istnienia homo
sapiens na Ziemi w porównaniu z innymi gatunkami, jednak to właśnie ten krótko obecny na
planecie gatunek dokonał największych zniszczeń ekosystemu. Mimo ogromnych osiągnięć
ludzkości w zakresie nauki, technologii, sztuki, medycyny, jego słabość i bezradność ukazał
atak prostego organizmu, jakim jest koronawirus. W obliczu globalnych zagrożeń (jakim jest
koronawirus, ale także efekt cieplarniany) potrzeba globalnych, skoordynowanych działań.
Inaczej, poszczególni „gracze rynkowi”, mający partykularne cele i interesy, nadal będą
szkodzić planecie i innym ludziom. Trzeba zatem nie tylko zjednoczonej Europy, ale
zjednoczonego świata, nie tylko apeli, ale też kontroli i nadzoru. Autor wspomnianego artykułu
przytacza postulat badacza superinteligencji, Bostroma (2003), który wymieniając zagrożenia
egzystencjalne, twierdzi, że „jedynie masowa inwigilacja i totalna władza zapobiegnie
zniszczeniu naszej cywilizacji przez technologię, gdyż ludzkość potrzebuje cyberwładcy”.
Można się z taką wizją nie zgadzać, ale trudno mieć wątpliwości, co do konieczności podjęcia
skoordynowanych działań na szeroką skalę, obejmujących całą planetę, a co więcej,
oczekiwanie na dobrą wolę i ograniczenia ze strony polityków i przedsiębiorców może okazać
się złudne lub trwać zbyt długo. Nikt nie chciałby żyć w Matrixie, jednak może okazać się to
jedyną drogą umożliwiającą przetrwanie ludzkości. Warto zatem pamiętać o niepewnym
miejscu naszego gatunku w ekosystemie i ewolucji. Płoszajski nazywa ludzkość „błyskotliwą
megacywilizacją”, która niestety okazuje się zdolna do samounicestwienia przez zniszczenie
własnego domu, jakim jest Ziemia, w imię zysków, chciwości, chwilowych mód czy rozrywki.

Biolożka i filozofka Haraway (2016), mówi o już trwającym, szóstym wielkim wyginięciu
(Sixth Great Extinction), przyspieszaniu przez człowieka procesu wymierania życia na
planecie, przeciążonym systemie adaptacyjnym Ziemi. Odwołuje się do pojęcia antropocenu
(wprowadzonego do literatury w latach 80. XX wieku, opisującego epokę geologiczną,
charakteryzującą się znacznym wpływem człowieka na ekosystem i geologiczny system
Ziemi), kwestionując je i zastępując pojęciem kapitalocenu, transformacji o globalnym
charakterze, w której drapieżny kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys klimatyczny.
Współczesny paradygmat gospodarczy stanowi zagrożenie dla stabilności ekologicznej i życia
na planecie. Podkreśla także rolę przeludnienia, wywierającego olbrzymią presję na planetę –
deficyty demograficzne mają miejsce tylko lokalnie, globalnie ludność Ziemi do roku 2100
zbliży się zaś do 11 miliardów. Przyszłość stanowi w jej przekonaniu epoka, której daje nazwę
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chthulucen – oznaczająca myślenie o Ziemi w kategoriach systemu naczyń połączonych, o
biosymbiozie,

sieciach

wzajemnych

powiązań,

bioróżnorodności,

rozmaitych

pokrewieństwach z ziemią, morzami, światem podziemnym, w której człowiek nie jest nikim
wyjątkowym a jedynie częścią większej całości. Rolą człowieka z tej perspektywy staje się
opieka nad innymi częściami systemu, wymagająca troski i współpracy, którą trudno pogodzić
z dotychczasowym utylitarnym indywidualizmem i poczuciem ludzkiej wyjątkowości.
Ratunkiem mógłby być nowy model „krewniaczych” relacji, współpraca człowieka ze
wszystkimi żywymi organizmami, współbrzmienie ze wszelkimi zjawiskami przyrody. Haraway
podkreśla, że na poziomie jednostkowym nie można zmienić sytuacji. Ziemia ma szansę się
odnowić dzięki systemowemu pojmowaniu życia na planecie. Zachęca do ograniczenia, nie
tylko konsumpcji, ale też liczebności ludzi na planecie. Nagrodą będzie, jak przekonuje,
większa, integracyjnie pojmowana wolność i lepsza jakość życia, wzajemna łączność w
dobrostanie wielogatunkowym, w ciągłości biologicznej i odnowieniu bioróżnorodności Ziemi.

Powaga i pilność sytuacji
W świetle wszystkich danych z przytaczanych w książce publikacji, sytuacja klimatyczna
pogarsza się w szybkim tempie i w drastyczny sposób zagraża życiu na planecie (por. kolejne
raporty IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change). Punkt krytyczny dalszego
ocieplenia to dwa stopnie Celsjusza powyżej temperatur sprzed epoki przemysłowej, według
niektórych specjalistów nawet mniej. Po przekroczeniu tego “punktu bez powrotu”
konsekwencje będą odczuwalne na całym świecie, mogą zachodzić szybciej niż dotychczas
przewidywano i wiele z nich będzie nieodwracalnych. Zagrożone będzie bezpieczeństwo w
miejscach zamieszkania, zdrowie i życie ludzkie, produkcja i dostawy żywności. Konieczne
jest więc pilne wdrożenie opcji systemowych zmian, redukujących niekorzystne zjawiska,
wzmacniających odporność i chroniących ekosystemy. Łagodzenie skutków zmian i działanie
na rzecz zrównoważonego rozwoju może zahamować konsekwencje ocieplenia pod
warunkiem, że zostanie szybko podjęte i będzie miało globalny charakter. Czas jednak się
kurczy, kolejne prognozy mówią o coraz szybszym nadejściu katastrofy. W atmosferze
ubędzie tlenu, podniesie się poziom oceanów i mórz, życie w nich będzie zamierać w związku
z brakiem tlenu i zanieczyszczeniami, zmniejszy się poziom wód w rzekach. Skutki są
nawzajem ze sobą powiązane i nasilają wzajemnie swoje szkodliwe działanie. W większości
raportów opartych na symulacjach klimatycznych, mowa jest o roku 2030 (wcześniej - 2050,
jednak sytuacja zmienia się dynamicznie), jako o roku krytycznym, po którym zatrzymanie
zmian nie będzie możliwe. Możliwe, że zostało już tylko kilkanaście lat, by powstrzymać
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katastrofę klimatyczną. Problematyka zmian klimatycznych i odpowiedniej reakcji na nie
tworzy obszar zagadnień wymagających współpracy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania
wszelkich zasobów związanych z wiedzą naukową i kompetencjami praktycznymi.
Niestety, większość obywateli i przedstawicieli instytucji państwowych, jak konstatują
Van Susteren i Coyle (2012) w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych (ale dotyczy to również
innych krajów), nie uważa globalnego ocieplenia za szczególnie ważny problem i nie sądzi, by
globalne zmiany klimatu miały realny wpływ na ich codzienne życie. Traktuje tę kwestię za
problem odległy od nich zarówno w przestrzeni (geograficznie), jak i czasie. Brak podstawowej
wiedzy o mechanizmach zmian klimatu i skutkach osiągnięcia „punktu bez powrotu” wraz z
oporem psychicznym przed zmianami są głównymi przeszkodami w pełnym zrozumieniu
powagi sytuacji. Klęski żywiołowe coraz częściej jednak nie są już postrzegane w kategoriach
zdarzeń naturalnych, wyjątkowych; budzą protest i gniew przeciwko bezmyślności ludzi, którzy
dla własnych zysków pogarszają sytuację planety oraz refleksję odnośnie możliwych
sposobów zatrzymania zbliżającej się katastrofy.

Aktywna rola środowiska specjalistów
z zakresu zdrowia psychicznego
Z punktu widzenia konsekwencji psychologicznych zmian klimatycznych właściwie nie
ma już czasu na odkładanie działania, gdyż skutki dla zdrowia psychicznego widoczne są już
teraz, obejmując populacje szczególnie narażone oraz osoby świadome powagi sytuacji
(naukowców, działaczy ekologicznych) oraz osoby o silnych związkach z ekosystemem i
wysokiej wrażliwości na jego degradację. Jednak stopniowo, wraz z narastaniem zmian
klimatycznych, konsekwencje psychologiczne dotyczą coraz większej liczby osób.
Z tego powodu oferta oddziaływań specjalistów zajmujących się zdrowiem
psychicznym, powinna być poszerzana o wątki klimatyczne. Ważne jest dostrzeganie
problemów związanych z bieżącą sytuacją i opracowywanie odpowiednich narzędzi
diagnozowania oraz scenariuszy oddziaływań. Aktywna i zaangażowana postawa wymaga
podejmowania działań w środowisku, wychodzenia poza gabinet, kontaktu z innymi
specjalistami czy mediami. Szczególnie obejmuje to interwencje kryzysowe w konkretnych
środowiskach, dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Warto wspomnieć o
konieczności przepracowania własnych trudności emocjonalnych będących odpowiedzią na
sytuację klimatyczną przez specjalistów - psychologów, psychiatrów - których zadaniem jest
udzielanie pomocy innym, a którzy, jako członkowie społeczeństwa, są również narażeni.
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Pomocna jest przy tym wymiana doświadczeń wśród specjalistów z zakresu zdrowia
psychicznego oraz korzystanie przez nich z superwizji.

Zestawienie propozycji działań
psychologicznych
Poniżej zostaną zebrane różne możliwości oddziaływań psychologicznych, których
prowadzenie na poziomie indywidualnym (MIKRO), grupowym i społecznym (MEZO) oraz
szerszym, obejmującym instytucje międzynarodowe, władze państwowe i lokalne, wielkie
koncerny i mniejszych przedsiębiorców oraz media (MAKRO), może znacznie przyczynić się
do powszechnej mobilizacji i poprawy sytuacji klimatycznej.
Tabela 1. Propozycje oddziaływań psychologicznych.

POZIOMY
ODDZIAŁYWAŃ

RODZAJ
ODDZIAŁYWAŃ

MIKRO

CELE

Oddziaływania indywidualne:
Prewencja psychologiczna
zaburzeń emocjonalnych,
„psychoterapia
klimatyczna”

x

x
x
x
x
x
x
x

Pomoc w kryzysach
psychologicznych

Zapobieganie narastaniu
negatywnych emocji na rzecz
wzmacniania poczucia
współodpowiedzialności
Budowanie więzi z naturą i
poczucia biosyntezy
Zwiększanie świadomości
ekologicznej
Motywowanie do działań
wspólnotowych i kooperacyjnych
Treningi uważności
Medytacja i relaksacja w celu
uwolnienia z napięć
Wsparcie (emocjonalne,
informacyjne, instrumentalne)
Podtrzymywanie nadziei

Interwencja kryzysowa obejmująca:
x Budowanie planów rozwiązania
sytuacji kryzysowych przez
udostępnianie dobrych praktyk
ekologicznych
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x

x

Psychoterapia zaburzeń
psychopatologicznych

x

x

MEZO

Wsparcie w kontakcie z
instytucjami i służbami mogącymi
pomóc w rozwiązywaniu
konkretnych trudności
Odreagowanie emocji, wsparcie i
towarzyszenie w kryzysie
Psychoterapia poznawczobehawioralna zaburzeń lękowodepresyjnych
Psychoterapia zaburzeń
związanych ze stresem, zgodnie
z dotychczas wypracowanymi
metodami stosowanymi wobec
osób z PTSD

Oddziaływania wobec grup i społeczności:
Ukierunkowane na sferę
poznawczą

x

Wzbogacanie rzetelnej wiedzy o
zmianach klimatycznych,
uprzystępnianie i urealnianie
modeli mentalnych

Ukierunkowane na sferę
emocjonalno-motywacyjną

x

Tworzenie i moderowanie grup
wsparcia, mających na celu
neutralizację negatywnych
emocji i wzmacnianie motywacji
do działań proekologicznych

Ukierunkowane na sferę
behawioralną

x

Organizowanie akcji o
charakterze wspólnych,
lokalnych skoordynowanych
działań
Nagradzanie i promowanie
wysiłków proekologicznych

x

Pomoc w kryzysach
Interwencja kryzysowa w społeczności:
x Identyfikacja osób szczególnie
dotykających społeczności
dotkniętych traumatycznymi
wydarzeniami
x Umożliwienie odreagowania
emocji i wsparcia
x Poszukiwanie zasobów
zachowanych w społeczności
x Pomoc w tworzeniu
bezpiecznych warunków do życia
x Wsparcie w samoorganizowaniu
się społeczności
x Identyfikacja osób mogących
pełnić rolę liderów
x Współpraca ze służbami
interwencyjnymi
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MAKRO

Oddziaływania wobec polityków, decydentów lokalnych,
biznesmenów i mediów
Politycy

x

x

x
x

Decydenci lokalni

x
x
x

x

x

Media

x
x

Organizacje społeczne i
pozarządowe

x
x

Uświadamianie
odpowiedzialności społecznej i
dominacji interesów publicznych
nad partykularnymi interesami
politycznymi
Wymuszanie drogą apeli i akcji
społecznych rzetelności w
informowaniu o sytuacji
klimatycznej i legislacji aktów
prawnych o charakterze
proekologicznym
Kontrola społeczna działań
polityków
Uwzględnianie podczas akcji
wyborczych realnych efektów
związanych z dotychczasowymi
działaniami na rzecz poprawy
sytuacji klimatycznej
Wspieranie inicjatyw lokalnych,
chroniących przyrodę
Promowanie inicjatyw
proekologicznych mieszkańców
Usprawnienie organizacji
segregacji odpadów, kontroli
palenisk itp.
Mini-akcje proekologiczne
(sadzenie roślin, udostępnianie
opakowań wielorazowych itp.)
Uwzględnianie podczas akcji
wyborczych realnych efektów
związanych z dotychczasowymi
działaniami na rzecz poprawy
sytuacji klimatycznej
Uświadamianie znaczenia języka
i formy w przekazie medialnym
Apelowanie o przestrzeganie
etyki mediów
Promowanie działalności tych
organizacji
Wsparcie finansowe przez
lokalnych decydentów oraz
mieszkańców (np. przekazanie
1% podatku)
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Zagadnienia etyczne
W sytuacji kryzysu klimatycznego konieczne jest zwrócenie uwagi na najsłabsze grupy
społeczne. Nie wszyscy mają możliwość przeprowadzenia się z zanieczyszczonego
środowiska lub środowiska zagrożonego kolejnymi katastrofami ekologicznymi. Nie każdego
stać na kupowanie zdrowej żywności ze sprawdzonych, certyfikowanych źródeł. Wielu ludzi
nie może pozwolić sobie na zakup oczyszczacza powietrza, nowych energooszczędnych
sprzętów domowych, paneli słonecznych czy izolowanie termiczne budynku. Inni są
wykluczeni cyfrowo, informacyjnie i nie docierają do nich apele i instrukcje dotyczące
korzystnych dla klimatu praktyk. Ochrona przed skutkami kataklizmu klimatycznego musi
uwzględniać pomoc dla najuboższych, mając na względzie ewentualne nierówności społeczne
i przeciwdziałać im. Niestety rozwarstwienie społeczne narasta, ludzie bogaci mają dostęp do
wszelkich udogodnień zabezpieczających przed odczuwaniem dyskomfortu klimatycznego (bo
ostatecznie prawdopodobnie dotknie on wszystkich), a biedniejsi, w środowiskach
bezpośrednio zależnych od zdegradowanych ekosystemów, już teraz ponoszą skutki
zdrowotne, gospodarcze i ekonomiczne. Dlatego nie wystarczy opieranie się na lokalnych
decyzjach i legislacji, konieczne jest interwencyjne działanie na poziomie państw, rządów i
rekomendacje organizacji międzynarodowych w obliczu globalnego problemu klimatycznego.
Byłoby dobrze, by możliwości udzielania pomocy i wsparcia przez specjalistów z zakresu
zdrowia psychicznego były wspierane odpowiednimi uregulowaniami, tworzącymi zaplecze
instytucjonalne i finansowe, pozwalające zwiększyć dostępność psychologów i lekarzy
psychiatrów. Psychologowie, najpełniej rozumiejący współzależności więzi osobistych,
społecznych i środowiskowych, powinni również zachęcać do polityki społecznej i budowania
instytucji, które uwzględniają interakcje ze światem przyrody, jako podstawowych dla
społeczeństwa. W tego typu działania powinny zostać włączone również formalne, jak i
nieformalne środowiska edukacyjne, organizacje zajmujące się ochroną przyrody, parki
miejskie i pozamiejskie oraz wszelkie inne, dostarczające ludziom wiedzy i doświadczeń
środowiskowych. Psychologowie powinni zatem przekazywać edukatorom, decydentom ds.
ochrony środowiska, klimatologom i ekologom swą wiedzę, wspierając ich pracę i
przyczyniając się w ten sposób do skutecznego chronienia środowiska naturalnego oraz życia
ludzi na Ziemi. Zrozumienie podstawowych czynników wpływających na zachowanie, może
pozwolić na wdrażanie pozytywnych interwencji, promujących zdrowe relacje między
człowiekiem a jego środowiskiem.
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PSYCHOLOGICZNY EKO-PORADNIK
Rozwijaj poczucie odpowiedzialności, a nie poczucie winy. Możliwe, że dokonywałeś
nieekologicznych wyborów, gdyż nie miałeś pełnej wiedzy o tym, jak one wpływają na
środowisko. Pamiętaj jednak, iż żaden człowiek w pojedynkę nie jest w stanie doprowadzić
do globalnych zmian klimatycznych. Nie rozpamiętuj zatem przeszłości, ale już od dziś zacznij
dokonywać zmian na lepsze. Znajdziesz wiele podpowiedzi, jakie modyfikacje stylu życia
Twojego i Twojej rodziny wprowadzić, aby nie były zbyt skomplikowane i skutecznie pomogły
planecie. W tym poradniku nie będziemy skupiać się zatem na szczegółach, lecz na sprawach
pryncypialnych.

1. Wywieraj presję na polityków, by swoimi decyzjami wspomagali przestawienie
gospodarki na zieloną energię. Możesz na przykład pisać petycje, chodzić na
proekologiczne marsze i spotkania, głosować na tych, którzy nie tylko obiecują zmiany,
ale mają już na tym polu jakieś osiągnięcia.

2. Wywieraj presję na przemysłowców. Możesz to robić poprzez swoje decyzje
konsumenckie. Jeśli nie będziesz kupował nadmiaru rzeczy, tanich, lecz słabej jakości
ubrań, pożerającego energię sprzętu, przywożonych z drugiego końca świata owoców
czy

pakowanych

w

plastik

towarów,

producenci

będą

musieli

dokonać

proekologicznych zmian. Pamiętaj, że popyt napędza podaż. Ty - swoimi wyborami
konsumenckimi

-

stworzysz zapotrzebowanie na mniejszą ilość rzeczy, lepszej

jakości, lokalnie produkowanych.

3. Wzbogacaj swoją wiedzę z zakresu ekologii. Czytaj, dowiaduj się, przyglądaj metodom
produkcji i składowi produktów. Będąc świadomym, nie zostaniesz wprowadzony w
błąd zachętami, reklamami i nie dasz się uwieść chwilowym modom.

4. Mimo, że zmiany klimatyczne nie są dziełem pojedynczego człowieka, a poprawa
sytuacji wymaga współpracy polityków wielu państw oraz przestawienia gospodarki na
nowe tory, wprowadź i bądź wytrwały w drobnych zmianach dotyczących życia
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Twojego i Twoich bliskich. Jeśli miliardy ludzi wprowadzą takie drobne zmiany, łączny
efekt będzie znaczący dla planety.

5. Pamiętaj, że zmiany oznaczają nie tylko konieczność ograniczania się i rezygnacji. To
także dbanie o rozwój osobisty – poznawanie bliskiego otoczenia, dostrzeganie
pozakonsumpcyjnych wartości, współpraca z sąsiadami, a przede wszystkim dzielenie
się dobrem – bo każde Twoje proekologiczne działanie jest dobre dla innych ludzi, dla
przyszłych pokoleń, dla zwierząt i roślin.

6. Staraj się informować i motywować innych, nie krytykuj, lecz chwal nawet drobne gesty,
zachęcaj do współpracy i angażuj we współdziałanie.

7. Bądź dumny z tego, co robisz. Podejmuj stopniowo kolejne wyzwania. Zmiany, których
dokonujesz, pozwalają zachować nadzieję nie tylko Tobie, ale i nam wszystkim.

8. Dbaj o swoją równowagę psychofizyczną. Odpoczywaj, wysypiaj się, inicjuj relacje
towarzyskie i rozrywki. Jeśli masz wystarczającą wiedzę o sytuacji klimatycznej, chroń
się przed nadmiarem budzących lęk wiadomości. Rób sobie czasem przerwę od
aktywizmu klimatycznego. Tylko będąc w dobrej formie, będziesz mógł efektywnie
działać i motywować innych.

9. Jeżeli decydujesz o przekazie medialnym, pamiętaj o rzetelności przekazywanych
informacji, weryfikuj ich poprawność, przekazuj je w formie motywującej do działania a
nie sensacyjnej.

10. Jeśli tego potrzebujesz, korzystaj z profesjonalnych źródeł wsparcia. Zrób to dla siebie
i po to, aby nie ulec wypaleniu i móc dłużej działać na rzecz klimatu - co oznacza
działanie niezbędne, by ocalić siebie, Twoich bliskich i innych ludzi oraz naturę krajobraz i całe życie na planecie Ziemia.
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Część II
Okiem klimatologa…

Krótka historia klimatu Ziemi
Licząca ponad cztery miliardy lat historia Ziemi jest jednocześnie historią jej klimatu.
Charakterystykę klimatu Ziemi w poszczególnych erach i okresach począwszy od Archaiku
(4,6 mld. lat temu) do czasów współczesnych znaleźć można przykładowo w podręczniku
Climate Change. Biological and Human Aspects – „Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg,
i skutki dla człowieka” (2009) w tłumaczeniu Joanny Wibig. Są to zmiany zwane
paleoklimatycznymi. Badania klimatyczne dla okresu przed instrumentalnego podejmuje
szereg dyscyplin naukowych – są to zarówno badania podstawowe jak i stosowane m.in.:
paleobotanika

wraz

z

palinologią,

dendrochronologia,

paleontologia

kręgowców

i

bezkręgowców, paleolimnologia, badania lessów, badania paleomagnetyzmu, badania termiki
skał przypowierzchniowych, analizy izotopów węgla i tlenu, badanie zawartości CO 2 i metanu
w atmosferze, datowania radiometryczne skał, analiza zapisu cykli orbitalnych Milankovicia,
paleogeografia, limatostratygrafia, cyklostratygrafia, stratygrafia sekwencji, sedymentologia,
rekonstrukcja paleośrodowisk sedymentacji, mineralogia, występowanie surowców skalnych
związanych ze strefami klimatycznymi, zmiany klimatyczne a chemizm wód podziemnych,
modele i symulacje komputerowe procesów paleoklimatycznych (Zmiany paleoklimatyczne
2011).
Odnośnie nowszej historii klimatu ostatniej ery kenozoicznej z okresu czwartorzędu w
powszechnej świadomości zakodowany jest plejstocen cechujący się ochłodzeniem klimatu,
wystąpieniem wielkoobszarowych zlodowaceń przedzielanych interglacjałami. Po ustąpieniu
ostatniego lodowca około 11700 lat temu nastała epoka holocenu. Dla tego okresu
geologiczny rejestr zmian klimatu może być dodatkowo weryfikowany przez wyniki badań
archeologicznych, historycznych i meteorologicznych. Dla ostatnich kilkuset lat interpretacje
zmian klimatu wspomagają dane historyczne, a od końca XVII w. – bezpośrednie pomiary
instrumentalne.

Holocen

charakteryzował

się

stosunkowo

stabilnymi

warunkami

klimatycznymi, chociaż występowały w nim również ocieplenia i ochłodzenia o różnej
wielkości. Nie wszystkie jednak holoceńskie epizody klimatyczne zaznaczały się jednakowo
na całej kuli ziemskiej, chociaż występowały zwykle w tym samym czasie na północnej części
Europy. Wykorzystywany do dzisiaj, lecz uzupełniony o skalibrowane wyniki datowania
radiowęglowego, jest podział holocenu na 5 okresów klimatyczno–roślinnych: okres
preborealny 11 700–10 200 lat temu, okres borealny 10 200–8900 lat temu, okres atlantycki
8900–5700 lat temu, okres subborealny 5700–2600 lat temu i okres subatlantycki ostatnie
2600 lat. Pomiędzy zimnymi wydarzeniami występowały w holocenie okresy o klimacie
szczególnie sprzyjającym rozwojowi społeczeństw ludzkich. W umiarkowanych szerokościach
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geograficznych półkuli północnej były to wyraźne ocieplenia, z których trzy ostatnie –
minojskie, rzymskie i średniowieczne były szczególnie istotne dla rozwoju cywilizacji
śródziemnomorskiej i europejskiej. W czasie ocieplenia średniowiecznego (950–1250 AD)
temperatura była wyższa o około 0,5–1,0°C od obecnej. Nastąpiła wówczas recesja lodowców,
umożliwiająca działalność rolniczą wysoko w Alpach, a w Niemczech winnice występowały
ponad 200 m wyżej niż obecnie. Zmniejszenie zasięgu lodu morskiego sprzyjało Wikingom w
kolonizowaniu Islandii i Grenlandii oraz w dotarciu do Nowej Funlandii. Ostatnie ochłodzenie
przypadające na lata 1300–1850 n.e. – to tzw. mała epoka lodowa, kiedy lodowce górskie
powiększały swoje zasięgi, a rzeki i kanały w Holandii – zamarzały zimą; powtarzające się
klęski głodu, wojny, zaraza były powodem drastycznego zmniejszenia zaludnienia w Europie.
Pokrywa lodu morskiego wokół Islandii ograniczała komunikację, co spowodowało
zaprzestanie osadnictwa Wikingów na Grenlandii, natomiast chronicznie niskie plony zbóż w
Europie doprowadziły w końcu XVIII w. do rewolucji francuskiej (Marks 2016).
O ile przedstawione w wielkim skrócie zmiany klimatu zachodziły na skutek działania
różnorodnych przyczyn naturalnych, to przy końcu holocenu działalność człowieka stała się
siłą sprawczą zmian środowiska Ziemi w tym i zmian klimatu (Mannion 2001). P.J. Crutzen –
holenderski chemik atmosfery, laureat Nagrody Nobla (1995) w dziedzinie chemii za pracę nad
zmianami ilości ozonu - zaproponował i spopularyzował ze współautorem Eugene F.
Stoermerem w artykule opublikowanym w biuletynie „Global Change Newsletter” w roku 2000
termin „antropocen” na określenie współczesnej trwającej od ponad 200 lat epoki, ponieważ
to ludzkość stała się siłą sprawczą zmian środowiska Ziemi na równi z naturalnymi siłami
geologicznymi. Tak więc za początek antropocenu autor proponuje przyjęcie drugiej połowy
XVIII w., kiedy to rozpoczęła się w Anglii rewolucja przemysłowa (Kundzewicz i Kowalczak
2008). Niektórzy uczeni proponują przesunąć początek antropocenu na wcześniejsze lata
intensywnego wylesiania przez starożytne cywilizacje Bliskiego Wschodu, czy w basenie
Morza Śródziemnego. Błoński (2015) powołując się na Anthropocene Review i badania
zespołu prof. Steffena wydziela w antropocenie okres, Wielkiego Przyspieszenia, który
rozpoczął się symbolicznie w 1950 roku. Niedźwiedź (2003) w swoim Słowniku
Meteorologicznym pod hasłem „zmiany klimatyczne współczesne” podaje, że są to „zmiany
klimatu zachodzące w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat”.

Naturalne przyczyny zmian klimatu
Pomijając mechanizmy zmian klimatu młodej Ziemi i koncentrując się na przyczynach
zmian zachodzących w ciągu ostatniego miliona lat, mechanizmy i przyczyny zmian klimatu
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można podzielić na 3 grupy: 1. Przyczyny wywołane czynnikami naturalnymi, 2. Przyczyny
antropogeniczne, 3. Sprzężenia zwrotne. Wśród przyczyn wywołanych czynnikami
naturalnymi zostaną omówione:
1.1. Wahania aktywności Słońca
1.2. Zmiany położenia i konfiguracji Ziemi na orbicie okołosłonecznej
1.2.1. Zmiany mimośrodu orbity Ziemi
1.2.2. Zmiany nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki
1.2.3. Zmiany precesji
1.3. Zmiany składu atmosfery w wyniku wybuchu wulkanów
1.4. Zmiany cyrkulacji atmosfery i cyrkulacji oceanicznej

Wahania aktywności Słońca
W przybliżeniu w 11–letnim cyklu aktywność magnetyczna Słońca zwiększa się i osiąga
maksimum 3–5 lat po okresie minimum. Następnie aktywność maleje przez około 6–7 lat i
wraca do małej aktywności. W czasie cyklu na Słońcu pojawia się duża liczba plam w
maksimum słonecznym. Ponieważ okresy zwiększonej liczby plam na Słońcu są równoczesne
z nieznacznym zwiększeniem wartości stałej słonecznej, klimatolodzy zastanawiają się nad
związkami zakresu tych zmian ze zmianami klimatu na Ziemi. Minimum Maundera to okres
trwający od 1645 do 1717 roku, podczas którego zaobserwowano znacznie mniej plam
słonecznych w porównaniu z pierwszą połową wieku. Okres ten pokrywa się w czasie ze
środkowym i najchłodniejszym okresem tzw. małej epoki lodowej. Mniej intensywne minimum
Daltona – okres zmniejszonej aktywności zaznaczył się w okresie od około 1790 do 1830 roku
(ryc. 1).

Rysunek 1. Cykliczność plam słonecznych na przestrzeni ostatnich 400 lat
Źródło: eternityandfingerprints.wordpress.com

Zmiany położenia i konfiguracji Ziemi na orbicie okołosłonecznej
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Milutin Milanković serbski geofizyk i astrofizyk w latach dwudziestych ubiegłego wieku
opracował teorię rekonstrukcji warunków klimatycznych panujących dawniej na Ziemi w
zależności od cykli astronomicznych w wyniku periodycznych zmian parametrów orbity
ziemskiej wokół Słońca i osi Ziemi. Na cykle Milankovicia składają się zmiany mimośrodu orbity
ziemskiej, zmiany nachylenia osi obrotu Ziemi i zmiany orientacji osi obrotu Ziemi (precesja).
Konkretnie – orbita ziemska staje się w pewnych okresach bardziej kolista, w innych bardziej
eliptyczna. Okres zmian wynosi około 96 tysięcy lat. Ma miejsce także zmiana nachylenia osi
ziemskiej w cyklu około 40 tysięcy lat, przy zakresie zmian 22,1–24,5o. Zjawisko precesji
polega na tym, że oś ziemska wykonuje długookresowy ruch po pobocznicy stożka, kreśląc
na tle gwieździstego nieba olbrzymi okrąg. Pełny cykl precesyjny trwa około 25 700 lat (ryc.
2).

Rysunek 2. Składowe zmian orbity Ziemi
Źródło: Popkiewicz i in. 2019

Zmiany składu atmosfery w wyniku wybuchów wulkanów
W odróżnieniu od cyklicznych zmian cykli astronomicznych krótkotrwałe ale znaczne
spadki

temperatury

mogą

być

wynikiem

trudno

przewidywalnych

dużych

erupcji

wulkanicznych. Najbardziej znane aberracje klimatyczne wystąpiły na skutek erupcji wulkanu
Tambora w dniach od 5 do 15 kwietnia 1815 na wyspie Sumbawa leżącej w Holenderskich
Indiach Wschodnich – dzisiejszej Indonezji, która wprowadziła olbrzymie ilości gazów, bomb
wulkanicznych i popiołu wulkanicznego do górnych warstw atmosfery. Objętość produktów
erupcji szacuje się na ponad 100 km sześciennych. Rok 1816 znany jest powszechnie jako
„rok bez lata”. W północno–wschodnich stanach USA, tzw. Nowej Anglii jeszcze w czerwcu
występowały w nocy przymrozki, a w niektórych miejscach spadło od 5 do 15 cm śniegu.
Natomiast odchylenia temperatury lata od normy w Europie zachodniej dochodziły do – 3oC.
Jako konsekwencje serii erupcji wulkanicznych, plony roślin uprawnych na wyżej
wspomnianych obszarach były bardzo niskie przez kilka kolejnych lat. O sytuacji na ziemiach
polskich świadczy powyższy cytat: „W latach 1816–1819 Królestwo Polskie doświadczyło
głodu. Poprawa sytuacji gospodarczej nastąpiła dopiero ok. 1820” (Morawski 2010).
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Zmiany cyrkulacji atmosfery i cyrkulacji oceanicznej
Intensywność cyrkulacji w danym regionie można mierzyć i wyrażać przy pomocy
wartości liczbowych ujmowanych w postaci różnorodnych wskaźników będących najczęściej
funkcją różnicy ciśnienia między określonymi punktami. Do najczęściej stosowanych
wskaźników należą: wskaźnik cyrkulacji południkowej, wskaźnik cyrkulacji strefowej, wskaźnik
cykloniczności, oscylacja południowa, oscylacja północnoatlantycka i inne. Przykładowo:
wskaźnik cyrkulacji strefowej na obszarze północnego Oceanu Atlantyckiego North Atlantic
Oscillation (NAO) obliczamy jako znormalizowaną wartość różnicy ciśnienia atmosferycznego
między wyżem azorskim i niżem islandzkim. W Europie Środkowej pozytywna faza NAO wiąże
się z nasileniem cyrkulacji strefowej (zachodniej) i napływem wilgotnych mas powietrza
polarnomorskiego. W zimie wiąże się to z ociepleniem, w lecie z ochłodzeniem. W obu
przypadkach następuje wzrost zachmurzenia. W czasie zim ostatnich lat XX w. zanotowano
występowanie dodatnich wartości wskaźnika wyraźnie wyższych, niż kiedykolwiek przedtem z
wyjątkiem zimy w roku 1996. Taka sytuacja przyczyniła się w dużym stopniu
do obserwowanego ocieplenia półkuli północnej w ciągu ostatnich dwóch dekad.
Jednym z ważnych czynników decydujących o wahaniach globalnego klimatu jest tak
zwana faza cyklu ENSO. Jest to skrót od określenia El Niño (hiszpańskie – chłopczyk) i
Southern Oscillations (angielskie Oscylacje Południowe). Nazwa El Niño (w znaczeniu Boże
Dzieciątko) pochodzi od występującego niekiedy w czasie Bożego Narodzenia stanu
ocieplenia górnej strefy wód wschodniego Pacyfiku u wybrzeży Ameryki Południowej
zamieszkiwanych przez ludność hiszpańskojęzyczną. Stan ten obejmuje znaczny obszar
Równikowego Pacyfiku.

Natomiast termin „oscylacje południowe” (SO) określa wahania

ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza między Północną Australią – bruzdą równikową
Darwin w Australii i środkowym Pacyfikiem (wyż podzwrotnikowy Tahiti). W połączeniu z El
Niño znany jest jako zjawisko ENSO. Fenomen ENSO jest przykładem istnienia telekoneksji
tj. połączeń różnych, oddalonych od siebie systemów i odzwierciedleniem tezy, że w systemie
ziemskim wszystko jest połączone ze wszystkim. Zjawiskiem ENSO kieruje dynamika
połączonego systemu atmosfery i górnych warstw oceanu (Kundzewicz i Kowalczak 2008).

Sprzężenia zwrotne
Prostym przykładem sprzężenia ujemnego jest wzrost koncentracji CO 2 w atmosferze.
Prowadzi to do wzrostu temperatury powierzchni ziemi i w konsekwencji do większego
parowania oceanów. Większa ilość pary wodnej w atmosferze sprzyja pojawieniu się chmur,
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które skutecznie blokują promieniowanie słoneczne dochodzące do powierzchni ziemi. W ten
sposób wzrost temperatury powierzchni ziemi zostaje zahamowany.
Jeśli rośnie temperatura paruje więcej wody z oceanów, a zatem rośnie atmosferyczna
zawartość pary wodnej silnego gazu cieplarnianego. W ten sposób efekt cieplarniany przybiera
na sile, powoduje dalszy wzrost temperatury powietrza. Jest to przykład sprzężenia zwrotnego
dodatniego (Kundzewicz i Kowalczak 2008). Jeśli rośnie temperatura, śniegi i lody topią się
intensywnie, uwolniona od lodu lub śniegu ciemna powierzchnia pochłania więcej
promieniowania słonecznego, nagrzewa się i powoduje dalszy wzrost temperatury.
Temperatura rośnie – Topi się wieczna zmarzlina – Północne mokradła emitują metan, co
prowadzi do dalszego wzrostu temperatury.

Antropogeniczne przyczyny współczesnych
zmian klimatu
Efekt szklarniowy
Zmiany klimatu następowały zawsze – dlaczego więc dopiero od niedawna tyle się o nich
mówi? Nowością tu jest fakt, że obecnie po raz pierwszy w dziejach świata klimat zmienia się
nie tylko pod wpływem czynników naturalnych, ale także w bardzo dużej mierze pod wpływem
działalności człowieka. Czwarty Raport Intergovernmental Panel on Climate Change –
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC w polskim tłumaczeniu tak to
określa: „Jest bardzo prawdopodobne (IPCC 2007), że za zachodzące obecnie zmiany klimatu
w dużej mierze odpowiedzialne są działania człowieka, które spowodowały wyraźną
intensyfikację efektu cieplarnianego”. V Raport IPCC (2013, 2014) stwierdza, że „za wzrost
średnich temperatur w okresie 1951–2010 odpowiada przede wszystkim aktywność
człowieka”.
Wyraźny wpływ człowieka na klimat rozpoczął się z rewolucją przemysłową w Anglii, a
później w innych państwach. Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych,
ekonomicznych, technicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII
i XIX wieku w Anglii. Istotą rewolucji przemysłowej było przejście od produkcji rzemieślniczej i
manufakturowej do produkcji fabrycznej na dużo większą skalę. Warto w tym miejscu raz
jeszcze wrócić do stwierdzenia IV Raportu IPCC z 2007 roku ze szczególnym zwróceniem
uwagi na termin „efekt szklarniowy”. Termin efekt cieplarniany albo szklarniowy powstał w
wyniku porównania zjawiska nagrzewania atmosfery planety Ziemi do nagrzewania się
szklarni. Szklarnia działa głównie poprzez ograniczenie wypromieniowania długofalowego
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nagrzanych urządzeń wewnątrz szklarni, roślin i gleby. Szklany dach i szklane ściany szklarni
przepuszczają krótkofalowe promieniowanie słoneczne, które absorbowane – powoduje
ogrzewanie wspomnianych urządzeń, roślin i gleby. Ogrzane urządzenia, są źródłem
promieniowania długofalowego, które jednak nie jest przepuszczane przez dach szklarni.
„Dachem” dla Ziemi jest atmosfera (ryc. 3).
Efekt cieplarniany jest to naturalne zjawisko podwyższenia temperatury planety
powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. W Układzie Słonecznym
występowanie efektu cieplarnianego stwierdzono na Ziemi, Marsie, Wenus oraz na księżycu
Saturna – Tytanie. Obecność gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi zmienia średnią
temperaturę jej powierzchni z ok. -17oC, którą by miała Ziemia bez atmosfery do obserwowanej
wartości około +15oC. Ciało niebieskie pozbawione atmosfery (np. Księżyc) pochłania i emituje
promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni. Obecność atmosfery zaburza ten proces
wymiany ciepła, głównie poprzez ograniczenie ilości energii cieplnej wypromieniowywanej z
powierzchni planety i dolnych warstw jej atmosfery bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną.
Proces ten jest wywołany przez atmosferę, gazy cieplarniane, pyły i aerozole zawieszone w
atmosferze.

Rysunek 3. Efekt szklarniowy – porównanie funkcjonowania atmosfery ziemskiej z działaniem
szklarni
Źródło: klimatdlaziemi.pl
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W warunkach równowagi radiacyjnej część energii zaabsorbowanej przez gazy
cieplarniane jest wysyłana w postaci promieniowania długofalowego z powrotem ku
powierzchni Ziemi, prowadząc do podniesienia się jej temperatury i ogrzania dolnej atmosfery.
W ten sposób osiągany jest nowy stan równowagi, odznaczający się wyższą temperaturą
powierzchni. Wzrost koncentracji gazów szklarniowych w wieku XIX–XXI związany ze
wzrostem uprzemysłowienia wzmaga naturalny efekt szklarniowy, co jest powodem
obserwowanego wzrostu temperatury (ryc. 4).

Rysunek 4. Zmiany emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w okresie 1751–2012
(czarna linia), Źródło: CDIAC (cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html).
Jasnoszara linia przedstawia funkcję wykładniczą, rosnącą w tempie 2,8% rocznie (czyli
podwajającą się w ciągu 25 lat)
Dotychczas
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najważniejszych zalicza się: para wodna, która jest najpowszechniejszym z gazów
cieplarnianych w atmosferze, dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), freony (CFC), podtlenek
azotu (N2O), halon, gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6). Do ważniejszych źródeł emisji
powodowanych gospodarczą działalnością człowieka zalicza się m. in. spalanie paliw
kopalnych, produkcja cementu i innych substancji z węglanów, użytkowanie lądu, szczególnie
wylesianie, rolnictwo, szczególnie uprawa ryżu i chów bydła. Całkowite stężenie skuteczne
gazów cieplarnianych w atmosferze w przeliczeniu na dwutlenek węgla wynosi obecnie 455
ppm.

Wymuszenie radiacyjne
W publikacjach naukowych udział gazów szklarniowych wyemitowanych przez człowieka w
ocieplaniu się Ziemi jest nazywany wymuszaniem promieniowania (ang. radiative forcing),
wymuszeniem radiacyjnym lub antropogenicznym wymuszeniem radiacyjnym. Mierzy się go
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w watach na metr kwadratowy (W/m 2). Od początku ery przemysłowej, czyli od około 1750 r.,
do czasów współczesnych zawartość gazów cieplarnianych w powietrzu znacznie wzrosła
wskutek działalności człowieka. Dane w postaci słupków pokazują wielkość wymuszania
promieniowania spowodowaną przez dodatkowe, wyemitowane wskutek działalności ludzi
gazy cieplarniane. Rycina 5 pokazuje udział poszczególnych gazów cieplarnianych w tym
procesie. Wymuszenia mogą być nie tylko dodatnie ale i ujemne.

Rysunek 5. Czynniki i wartości wymuszenia radiacyjnego
Źródło: Zmiana Klimatu 2013
Ryc. 5. przedstawia udział poszczególnych troposferycznych gazów cieplarnianych w tzw.
wymuszaniu promieniowania (ang. radiative forcing) w okresie od 1750 r. (czyli przed epoką
przemysłową) do 2000 r. Jest to miara dodatkowego antropogenicznego efektu
cieplarnianego. Jak widać CO2 ma na to największy wpływ. Widać też jak w kolejnych w
przybliżeniu okresach 30 letnich począwszy od połowy XX w. wzrasta wielkość wymuszenia
radiacyjnego. Na kolejnej rycinie przedstawiono wzrost zawartości dwutlenku węgla w
atmosferze na przestrzeni ostatnich 1000 lat.
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Rysunek 6. Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze w ostatnim 1000–leciu
Ryc. 6. przedstawia koncentrację dwutlenku węgla w cząsteczkach na milion dla ostatniego
tysiąclecia, w pęcherzykach powietrza uwięzionego w rdzeniach lodowych (do roku 1977)
i bezpośrednio w atmosferze (po roku 1958). Wygląda na to, że między rokiem 1800 a 2000
„coś” się zmieniło. Zaznaczony został rok 1769, w którym James Watt opatentował maszynę
parową (pierwsza działająca maszyna parowa została wynaleziona 70 lat wcześniej, w roku
1698, jednak silnik Watta był znacznie wydajniejszy).
Źródła: Siple Station Ice Core, CDIAC (cdiac.ornl.gov/ftp/trends/co2/siple2.013); Law Dome,
CDIAC (cdiac.ornl.gov/ftp/trends/co2/lawdome.combined.dat); Mauna Loa, NOAA Earth
System Research Laboratory
Od lat 60–tych XX w. nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć zachodzących zmian
klimatycznych w oparciu tylko o czynniki naturalne. Zgodność przebiegu temperatury
obserwowanej i symulacji modelowej uzyskujemy dopiero po uwzględnieniu w modelach
czynników antropogenicznych (ryc. 7). Współczesne ocieplenie wyraźnie zaznaczyło się w
czasie wyraźnego „rozejścia się” na dolnej rycinie koloru czarnego i granatowego a więc około
roku 1960.
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Rysunek 7. Porównanie anomalii globalnej temperatury średniej powierzchni Ziemi z wynikami
modelu AOGCM przy założeniu wymuszenia radiacyjnego naturalnego i antropogenicznego
(ryc. górna) i wyłącznie wymuszenia naturalnego (ryc. dolna)
Źródło: ziemianarozdrozu.pl i IV Raport IPCC

Projekcje zmian klimatu na przyszłość –
ekstrapolacja trendów
Rozpoczęliśmy nasze rozważania o zmianach klimatu od pobieżnej charakterystyki
klimatów epok minionych. W dawniejszych podręcznikach geografii w dziale dotyczącym
klimatu charakteryzowany jest klimat współczesny rozumiany jako norma klimatologiczna,
czyli umownie przyjęta średnia. Klimatologia średnich jest jednocześnie klimatologią
elementów – temperatury, opadów atmosferycznych, ciśnienia i innych (Kożuchowski 1998).
Według zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) klimat charakteryzujemy w
okresie 30 letnim przyjętym aktualnie za normę. Pomijając najstarsze normy, do niedawna był
to okres 1961–1990, nie tak dawno 1971–2000 a obecnie 1981–2010. Należy się spodziewać,
że po upływie drugiej dekady XXI w. będzie to okres 1991–2020. Można też zaryzykować
stwierdzenie, że w rozważaniach o zmianach klimatu oprócz badań nad paleoklimatem czyli
klimatem epok i okresów minionych, klimatem współczesnym, za który można uznać klimat w
okresie normowym 1981–2010 największe zainteresowanie i największe niepokoje budzi
przyszłość klimatu, zwłaszcza skutki zachodzących zmian i obawa odnośnie możliwości
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dostosowania się, czy przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian. Horyzonty badawcze
nad przyszłością klimatu sięgają bardzo często końca XXI wieku.
Projekcje klimatu na niedaleką przyszłość mogą być stawiane przez przedłużenie
(ekstrapolację) trendów znalezionych w szeregach czasowych wyników obserwacji (Górski i
Kozyra 2011). W sytuacji gdy w okresie normy klimatycznej temperatura systematycznie
wzrasta

słuszny

jest

postulat,

aby

wszystkie

kalkulacje

agrometeorologiczne

i

hydrometeorologiczne oraz inne opierać na nowych estymowanych charakterystykach klimatu
a nie na dotychczasowych „normach klimatycznych”, które w tej sytuacji są wartościami
średnimi z ubiegłych wieloleci. Mogą być to wartości na koniec normy lub estymowane na klika
(kilkanaście) lat naprzód. Przykładem metody jest poniższa rycina obrazująca jak różni się
powierzchnia i zasięg wydzielonych regionów agroklimatycznych Polski opartych na
wskaźnikach termicznych i wilgotnościowych. Rycina lewa przedstawia obraz regionów oparty
na dawniej obowiązującej normie klimatycznej 1971–2000, a więc przy obserwowanym
wzroście temperatury – stan na rok 1985. Ze względu na to, że badania zakończono w roku
2007, przedstawiono również obraz regionów na wspomniany rok, czyli na chwilę bieżącą
posługując się metodą ekstrapolacji trendu.
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Szrafura pionowa optymalnego uwilg. K = 1,3 – 1,6
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Zmiana zasięgów poszczególnych regionów
pluwiotermicznych Polski pomiędzy średnimi
wartościami temperatury i opadów z okresu
1971-2000 i wartościami estymowanymi na
Rok 2007 (zakończenie badań)

Obszary górskie pominięto

Rysunek 8. Porównanie zasięgu regionów pluwiotermicznych na obszarze Polski dla normy
1971–2000 i wartości estymowanych na rok 2007
Źródło: Ziernicka-Wojtaszek 2014

System klimatyczny Ziemi

Systemem nazywamy zbiór elementów, powiązanych ze sobą relacjami w taki sposób,
że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób lub system jest to zbiór
elementów i zachodzących między nimi relacji i relacji z otoczeniem (Bertalanffy 1984). W
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życiu codziennym spotykamy się z takimi wyrażeniami jak system społeczny, system
państwowy, system prawny, system represji, systemy filozoficzne, system polityczny czy
bankowy. Wracając do klimatu – nie są to tylko relacje zachodzące w atmosferze między
poszczególnymi elementami klimatu – przecież klimat zależy także od prądów morskich od
oddalenia od mórz i oceanów (klimat morski i kontynentalny). Klimat zależy także od gleby czy
gruntu, pokrycia terenu, które warunkują albedo. Szczególnie duże jest albedo śniegu. A w
atmosferze nie tylko zachodzą zjawiska fizyczne jak przykładowo promieniowanie słoneczne
czy kondensacja pary wodnej, ale także zjawiska chemiczne np. tworzą się kwaśne deszcze.
Tak dochodzimy do pojęcia systemu klimatycznego. W bardzo wąskim i dawnym znaczeniu
klimat to średnia pogoda panująca na danym obszarze (czy też średni przebieg warunków
atmosferycznych), zaś w bardziej ogólnym i współczesnym pojęciu klimat jest to pewien stan
systemu klimatycznego.
System klimatyczny jest wielce złożonym systemem, którego głównymi elementami są:
atmosfera, hydrosfera, kriosfera, powierzchnia lądów, biosfera oraz interakcje między nimi
(ryc. 9). System klimatyczny jest pod wpływem wewnętrznej dynamiki oraz zewnętrznych
zaburzeń (np. aktywność Słońca, wybuch wulkanu, wzrost zanieczyszczeń).

Rysunek 9. Zobrazowanie składowych systemu klimatycznego, procesów i wzajemnych
oddziaływań
Źródło: IV Raport IPCC

Modele zmian klimatu
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Narzędziami do badania zmian klimatu umożliwiającymi projekcje na przyszłość są
matematyczne modele klimatu. Model jest uproszczoną reprezentacją rzeczywistości.
Wszystkie modele łączy to, że upraszczają to co mają prezentować lub opisywać.
Jednocześnie model – podobizna oryginału, którego opracowanie czy skonstruowanie i
badanie pozwala otrzymywać informacje na temat rzeczywistości np. model samolotu, model
cząsteczki DNA. Budowa i analiza modeli matematycznych jest jednym z podstawowych
zadań nauk przyrodniczych, także meteorologii, która jest nauką o procesach i zjawiskach
fizycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej. Równania określające model wykraczają
poza informacje w nie włożone. Modele klimatu opierają się na podstawowych prawach fizyki,
uwzględniają również mechanizmy chemiczne i biologiczne. Są to układy równań
różniczkowych skonstruowane w oparciu o podstawowe prawa fizyki i chemii z
uwzględnieniem praw biologii zachodzące w systemie klimatycznym. Aby "uruchomić" model,
naukowcy dzielą planetę na 3–wymiarowe mniejsze przestrzenie (ryc. 10). Każda wydzielona
przestrzeń zawiera dane odnośnie wartości i zasobów, promieniowania, ciepła, wilgotności,
wiatru oraz charakterystyk hydrologicznych i innych oraz ocenę interakcji i sprzężeń zwrotnych
z sąsiadującymi ze sobą przestrzeniami.
Jeśli model potrafi poprawnie odtwarzać obecny klimat, zasila się go danymi
historycznymi, takimi jak zmiany orbity Ziemi, aktywność Słońca, koncentracja gazów
cieplarnianych czy wielkie wybuchy wulkanów (Modelowanie klimatu – ziemianarozdrożu.pl).
Wprowadza się stan początkowy, dziesiątki, setki, tysiące czy nawet setki milionów lat temu i
uruchamia się symulację. Od modelu oczekuje się, że poprawnie odtworzy wszystkie znane z
obserwacji cechy ówczesnego klimatu – temperatury, strefy klimatyczne, zasięg pokrywy
lodowej itp. Model powinien poprawnie odtwarzać zarówno klimat upalnego okresu
kredowego, jak i epoki lodowcowej, czy też zmiany klimatu w Holocenie. Ocean, podobnie jak
atmosfera, jest płynnym elementem systemu klimatycznego i musi być reprezentowany w
modelach klimatycznych. Ciepło i woda są przekazywane między oceanem i atmosferą, a te
procesy muszą być reprezentowane jak najdokładniej. Ponadto, prędkość wiatru na
powierzchni wpływa na sposób mieszania wody w górnej części oceanu.
Modele są używane do wybiegania nawet setek lat w przyszłość, tak abyśmy mogli
przewidzieć, jak klimat naszej planety prawdopodobnie ulegnie zmianie. Modele są bardzo
różne od najprostszych niejako „ jednowymiarowych” czyli modelujących promieniowanie czy
konwekcję, do dwu i wielowymiarowych modelujących interakcje i związki pomiędzy różnymi
elementami systemu klimatycznego. Najbardziej skomplikowane modele klimatyczne
wymagają komputerów dużej mocy, a dokonanie pojedynczej symulacji trwa czasami nawet
kilka miesięcy. Wyniki otrzymane za pomocą modeli nigdy nie są pewne i bezdyskusyjne.
Wyniki są porównywane z innymi modelami i wynikami pomiarowymi.
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Modele klimatu mają trzy wymiary przestrzenne i opisują każdy punkt na kuli ziemskiej
i w atmosferze oraz wymiar czasowy. Każdej wydzielonej przestrzeni przypisuje się szereg
parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, pokrywa chmur czy parametry
biosfery. Na tej podstawie komputer określa, jakie będą wartości w następnym kroku
czasowym.

Rysunek 10. Schemat siatki przykładowego modelu klimatu wykorzystującego dane zbierane
przez satelity geostacjonarne. Obliczenia obejmują całą kulę ziemską, siatka pozioma pokrywa
się z południkami i równoleżnikami, siatka pionowa zagęszcza się przy powierzchni Ziemi (jako
współrzędną pionową wykorzystuje się wysokość nad poziomem morza lub ciśnienie, które
zawsze spada z wysokością)
Źródło: NOAA
Modele klimatyczne rozpatrują klimat na kilkunastu poziomach. Model Netto ma 19
pionowych poziomów i 20 poziomów w oceanie. W odróżnieniu od poziomej siatki nie są one
równomierne. Zasada generalna jest taka aby w pionie znajdowały się jednakowe masy
powietrza. Ta na dole będzie o mniejszej grubości ze względu na nierównomierny rozkład
ciśnienia atmosferycznego.

Krok czasowy

Atmosfera niejako znajduje się w przestrzennych „pudełkach”, czas rozwija się również
w skończonych odstępach. W modelu klimatu Netto podstawowym krokiem czasu jest pół
godziny. Modelowanie zaczyna się od zbioru warunków początkowych dla atmosfery i oceanu,
a następnie wylicza się, co będzie, jak rozwinie się sytuacja po pół godziny, 1 godzinie, itp. do
wieku. Wybór kroku czasowego, nie jest łatwy. Jeśli chcemy uruchomić model, i źle
dobierzemy krok czasowy, w niektórych przypadkach model osiąga poziom krytyczny, model
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staje się niestabilny i przestaje działać. W bardzo dużym uproszczeniu, można to sobie tak
wyobrazić, że niektóre zjawiska w atmosferze zmieniają się szybciej niż inne. Tak, na przykład,
dynamika (w zasadzie ruchu powietrza) musi być obliczana co pół godziny, ale
promieniowania (bilans energii przychodzące i wychodzące) można obliczyć rzadziej. W
oceanie, stosunek poziomu wielkości sieci do długości kroku nie może przekroczyć wielkości
prędkości przepływu wody w oceanie. Można oczywiście zastosować bardzo małe kroki
czasowe ale wtedy równania bardziej się komplikują, czas obliczeń się bardzo wydłuża albo
najczęściej moc superkomputera jest za mała na taką ilość obliczeń.
Zmiany klimatu w skali regionalnej czy małych państw mogą być zupełnie inne od
średniej światowej. Mamy bardzo ograniczoną zdolność do oceny regionalnych właściwości
gruntów i lokalnych warunków hydrologicznych, ze względu chociażby na duże wymiary pól
siatki. Regionalne zmiany klimatu mogą się nieco różnić od zmian globalnych.

Historia modelowania klimatu

Modelowanie klimatu ma już długą historię. Po raz pierwszy zastosowano ten proceder
w 1920 roku do numerycznych prognoz pogody. Jednakże właściwy rozwój rozpoczął się w
roku dopiero w 1960, kiedy to komputery o większej mocy były w stanie zaspokoić duże
potrzeby obliczeniowe potrzebne w tego typu operacjach. Od tego czasu coraz więcej
elementów, było dodawane do modeli klimatycznych nie tylko procesy atmosferyczne ale i
grunty, oceany, lód morski, a ostatnio, dane dotyczące aerozoli atmosferycznych i chemii
atmosfery. Co więcej, znaczna część interdyscyplinarnych prac, potrzebnych do zrozumienia
zmian klimatycznych jest napędzana przez rozwój modelu klimatu. Wraz z doskonaleniem
metod numerycznych w klimatologii, wzrostem mocy obliczeniowej komputerów, a przede
wszystkim postępów w badaniach dotyczących poszczególnych komponentów układu
klimatycznego i danych historycznych tworzymy modele, które coraz dokładniej odtwarzają
świat rzeczywisty (ryc. 11).
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Rysunek 11. Zobrazowanie postępów w modelowaniu klimatu. Połowa lat 70. XX wieku: model
obejmuje promieniowanie słoneczne, efekt cieplarniany, podstawowe zjawiska
meteorologiczne, takie jak opady. Połowa lat 80. XX wieku: dochodzi powierzchnia lądowa z
roślinnością, pokrywa lodowa i zachmurzenie. FAR (1. Raport IPCC): dochodzi ocean
traktowany jako nieruchomy zbiornik wodny. SAR (2. Raport IPCC): dochodzą aerozole
siarczanowe i wulkany. TAR (3. Raport IPCC): dochodzą inne aerozole, cykl węglowy, rzeki i
cyrkulacja oceaniczna. AR4 (4. Raport IPCC): dochodzi dynamiczne reagująca roślinność,
reakcje chemiczne w atmosferze oraz lodowce i lądolody. Zmiany w kolejnych latach (5. Raport
IPCC) dotyczyły przede wszystkim ulepszeń algorytmów oraz poprawy rozdzielczości modeli.
Źródło: Popkiewicz i in. 2019
Główne rodzaje instytucji, w których prowadzone są prace nad modelowaniem klimatu:
National Center for Atmospheric Research (NCAR, w Boulder, Colorado, USA), Geophysical
Fluid Dynamics Laboratory (GFDL, w Princeton, New Jersey, USA), Hadley Centre for Climate
Prediction and Research (w Exeter, Wielka Brytania), Max Planck Institute for Meteorology (w
Hamburgu, Niemcy) lub Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE, we
Francji), gdyby wymienić tylko kilka.

Scenariusze zmian klimatu

Każdy scenariusz musi uwzględniać kilka podstawowych czynników:
- wzrost liczby ludności: większość modeli zakłada wzrost liczby ludności świata, która
osiągnie maksimum w połowie stulecia a następnie zacznie maleć,
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- technologie: wprowadzanie nowych i bardziej efektywnych technologii może przebiegać w
różnym tempie,
- energia: scenariusze najczęściej zakładają, że wzrośnie zapotrzebowanie na energię, ale
może ona pochodzić ze spalania paliw kopalnych albo z innych źródeł energii,
- rozwój ekonomiczny: gospodarka może albo rozwijać się regionalnie, wykorzystując lokalne
inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, albo zostanie wzmocniona współpraca
międzynarodowa na poziomie społecznym i kulturowym co pozwoli na bardziej efektywne
wspólne tworzenie nowych możliwości rozwoju.
W zależności od przyjętego scenariusza spodziewane są różne wartości wzrostu temperatury
(ryc. 12).

Rysunek 12. Prognozowane globalne ocieplenie wg różnych scenariuszy klimatycznych
Źródło: pl.wikipedia.org
Dobrym podejściem jest przeciwstawienie „optymistycznych“ i „pesymistycznych"
scenariuszy przyszłości. W scenariuszu optymistycznym tempo wzrostu liczby ludności świata
jest niskie, tempo wzrostu gospodarczego i dochody rosną, zmniejsza się zanieczyszczenie
środowiska i degradacja gleby. Scenariusz pesymistyczny przewiduje wysokie tempo wzrostu
liczby

ludności,

niskie

tempo

wzrostu

gospodarczego

i

dochodów,

zwiększenie

zanieczyszczenia środowiska i przyspieszenie degradacji gleby. Należy jeszcze uwzględnić
scenariusz, który nie przewiduje żadnych zmian (tj. zostają zachowane warunki obecne).
Następnie można oceniać różne skutki zmian klimatu w zależności od obranego scenariusza.
Skutki te niekiedy, zwłaszcza w przyszłych bliskich latach mogą być i pozytywne jak np. wzrost
możliwości uprawy roślin ciepłolubnych w średnich szerokościach geograficznych (ryc. 13).
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Rysunek 13. Prawdopodobieństwo dojrzewania kukurydzy FAO290 w Polsce kiedyś i obecnie
Źródło: Adaptacja do zmian klimatu w Polsce, Ministerstwo Środowiska, 2014
Rycina poniżej jest przykładem zmian średniej rocznej temperatury powietrza na
obszarze Europy przewidywanej na ostatnie trzydziestolecie XXI w. wg jednego z modeli
klimatycznych w stosunku do wartości obserwowanych w trzydziestoleciu 1961–1990. Dla
większości obszaru Polski jest to wzrost rzędu 3–6oC.

Mapa po lewej stronie pokazuje średnie roczne
wartości temperatury powietrza, na podstawie
pomiarów termometrycznych, w okresie 19611990. Mapa po prawej stronie pokazuje jakie mogą
być średnie wartości temperatury w latach 20712100, według jednego z modeli klimatycznych.
Dane te nie są pewne i inny model klimatu mógłby
wyliczyć inne wartości.

Rysunek 14. Przewidywane zmiany temperatury powietrza w okresie 2070–2100 w
porównaniu do okresu 1961–1990
Źródło: ziemianarozdrozu.pl
Odnośnie opadów atmosferycznych obserwowane trendy wzrostu rocznej ich sumy w Europie
północnej i zmniejszenie się w Europie południowej utrzyma się nadal (ryc. 15).
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Rysunek 15. Obserwowane i przewidywane zmiany rocznych sum opadów atmosferycznych
Źródło: klimada.mos.gov.pl
Wyniki otrzymane za pomocą modeli nigdy nie są pewne i bezdyskusyjne. Nie tylko
dlatego, że modele upraszczają rzeczywistość, lecz również dlatego, iż istnieją pewne
mechanizmy w systemie klimatycznym, których jak dotąd wciąż do końca nie rozumiemy. Na
przykład, naukowcy wciąż nie są całkowicie pewni roli jaką w globalnym ociepleniu odgrywają
cząstki stałe znajdujące się w powietrzu, chmury oraz oceany. Jest to niewątpliwie jedna z
przyczyn, dlaczego modele klimatu nie są w stanie przewidzieć przyszłego klimatu w sposób
całkowicie pewny. Innym ważnym powodem jest to, że możemy jedynie szacować jak wysokie
będą w przyszłości emisje gazów cieplarnianych oraz cząstek stałych do atmosfery. Im
bardziej szczegółową prognozę pragniemy sporządzić, tym bardziej jest ona niepewna. Na
przykład o wiele trudniej jest uzyskać prognozy dotyczące zmian klimatu w określonym kraju,
niż przewidzieć te zmiany dla całej planety. Podobnie, model może nie być w stanie
przewidzieć dokładnie, w którym roku zmiany będą mieć miejsce, ale za to z większym
prawdopodobieństwem może określić przedział czasu, kiedy możemy się ich spodziewać.
Wiarygodność prognoz modeli klimatu zależy bezpośrednio od każdego z nich.

Obserwowane zmiany temperatury na świecie i w Polsce

Temperatura globalna generalnie mimo pewnej cykliczności systematyczne wzrasta.
Odchylenie globalnej temperatury od normy w XX wieku rośnie od wartości -0,4 do prawie
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+0,6oC, a więc przyrost temperatury szacować można na wartość 1 oC. Szczególnie wyraźny
wzrost zaznacza się w dwu ostatnich dekadach XX w. i na początku wieku XXI.

Rysunek 16. Odchylenia globalnej temperatury od średniej 1880–2005
Źródło: globalneocieplenie.pl
Jest to faza gwałtownego, niemal skokowego wzrostu temperatury powietrza jaki miał
miejsce w dwu ostatnich dekadach XX w. (ryc. 17). I chociaż wzrost temperatury globalnej
następuje systematycznie od ponad stu kilkudziesięciu lat, w porównaniu z okresem
poprzednim 1931–1980 kiedy to zmiany międzydekadowe nie przekraczały 0,1 oC, to
począwszy od przedostatniej dekady XX w. są to systematyczne przyrosty rzędu 0,2 oC na
dekadę.

Rysunek 17. Zmiany temperatury globalnej w okresie 1881–2010 w ujęciu dekadowym
Źródło: WMO Report: The global climate 2001–2010: A decade of climate extremes. July 6,
2013
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Dziesięć najgorętszych lat na świecie przypada praktycznie na początek XXI w. (ryc. 18).

Rysunek 18. Dziesięć najgorętszych lat na świecie
Źródło: climatecentral.org
Dla obszaru Polski, Żmudzka (2004) podaje wartości dekadowe średniej obszarowej
temperatury powietrza w II połowie XX wieku. W poszczególnych dekadach począwszy od
dekady 1951–1960 wartości temperatury wynosiły odpowiednio: 7,7, 7,5, 7,7, 8,0 i 8,3 oC.
Zaznacza się jak na wykresie wzrostu globalnego skokowy wzrost temperatury począwszy od
przedostatniej dekady XX w. o 0,3oC. Ostatnia dekada o temperaturze 8,3oC jest także
cieplejsza od poprzedniej o 0,3oC. W stosunku do przyrostów temperatury globalnej 0,17 i
0,14oC jest to przyrost dużo większy. Podobne wartości podaje Wójcik i Miętus (2014) dla
poszczególnych dekad i obszaru całej Polski w kolejnych dekadach od 1951–1960 do dekady
2001–2010. Wartości te wynoszą: 7,6, 7,4, 7,6, 8,0, 8,3 i 8,6 oC. Wyraźny wzrost temperatury
powietrza zaznacza się w trzech ostatnich dekadach począwszy od dekady 1981–1990.
Wartość przyrostu temperatury na dekadę jest rzędu 0,3 oC.
Bardzo wyraźny wzrost temperatury powietrza na obszarze Polski widoczny jest na
poglądowym wykresie przedstawionym w pracy Kożuchowskiego i Żmudzkiej (2001). Autorzy
przedstawili na rycinie odchylenia od średniej 1951–2000 wyrównane filtrem dwumianowym
5–punktowym i zaznaczyli krzywą trendu. Owa krzywa przez pierwszą połowę badanego
okresu utrzymuje się na stałym poziomie około 7,5 oC a w drugiej połowie zwłaszcza w
ostatnich dwu dekadach XX w. zaczyna się wyraźnie wznosić osiągając pod koniec wieku
wartość około 8,7oC. Przyrost temperatury można szacować na wartość 0,3 oC w ostatnich dwu
dekadach XX w.
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Rysunek 19. Średnie roczne wartości temperatury na obszarze Polski w okresie 1951–2000.
Odchylenia od średniej 1951–1980 wyrównane filtrem dwumianowym 5–punktowym.
Zaznaczono krzywą trendu
Źródło: Kożuchowski i Żmudzka 2001
Praca Michalskiej (2011) na temat współczesnych tendencji zmian temperatury powietrza w
Polsce obejmuje nieco dłuższy okres 1951–2005. W przypadku 6 stacji meteorologicznych
Ustki, Szczecina, Białegostoku, Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa wydłużono szeregi o 3 lata, tak
aby uzyskać możliwie najdłuższy okres. Badania te potwierdzają wyraźny wzrost temperatury
na obszarze Polski począwszy od przedostatniej dekady XX w.
Tabela 2. Średnie roczne wartości temperatury powietrza w kolejnych 10–leciach okresu
1951–2008 na wybranych stacjach w Polsce
Stacja
Ustka
Szczecin
Białystok
Łódź
Wrocław
Rzeszów

1951–1960
7,4
8,3
6,9
7,6
8,3
7,7

1961–1970
7,4
8,1
6,6
7,4
8,1
7,5

1971–1980
7,7
8,4
6,5
7,6
8,3
7,6

1981–1990
8,1
8,8
7,0
8,1
8,7
8,0

1991–2000
8,3
9,0
7,3
8,3
9,1
8,2

2001–2008
8,9
9,7
7,6
8,8
9,5
8,8

Źródło: Michalska 2011
Jeśli chodzi o sezonowe zróżnicowanie zmian, a praktycznie wzrostu temperatury
powietrza na obszarze Polski to, według Żmudzkiej (2004) za okres II połowy XX wieku –
istotny wzrost temperatury stwierdzono wiosną, co znacząco wpłynęło na zmianę czasu
trwania

termicznego

okresu

wegetacyjnego.

Złagodzeniu

uległy

także

zimy.

Charakterystyczne było również pewne oziębienie w czerwcu oraz jesienią (przyspieszenie
końca okresu wegetacji). Wysokość opadów nie wykazała istotnego trendu zmian. W ostatnim
20–leciu XX wieku stwierdzono przyrost tempa ocieplenia; zaznaczyło się ono nie tylko w
sezonie zimowo–wiosennym (I–V), ale także w ciepłej porze roku. Wartości trendów dodatnich
temperatury powietrza wynosiły na wiosnę od 0,5 oC na północy Polski do 0,4 oC na wschodzie,
w lecie na wschodzie Polski od 0,0 nawet do -0,1oC, w środkowej Polsce izolinie o przebiegu
południkowym miały wartości od 0,1 do 0,3 oC i na północy Polski 0,3oC. W jesieni większość
obszaru Polski nie wykazywała żadnego trendu jedynie jej część południowo–wschodnia trend
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-0,1oC, w zimie południowo–wschodnia część Polski wykazywała trend poniżej 0,2 oC a
pozostała część powyżej tej wartości. Wysokie wartości temperatury w okresie letnim w
połączeniu z niedostatkiem opadów (przede wszystkim w latach 1981–1994) przyczyniły się
do wystąpienia okresów posuchy, a nawet suszy.
Za okres obowiązującej normy 1981–2010 trendy były zróżnicowane i generalnie
wyższe. I tak w październiku i grudniu były one ujemne i statystycznie nieistotne, w styczniu,
lutym, marcu, maju, wrześniu i listopadzie dodatnie lecz statystycznie nieistotne. Statystycznie
istotne trendy o wysokich wartościach stwierdzono w kwietniu 0,73 oC na dekadę, w czerwcu
0,57oC na dekadę, w lipcu 0,81oC i w sierpniu 0,48oC (Ziernicka-Wojtaszek i Krużel 2016).
Tabela 3. Miesięczne, sezonowe i roczne wartości współczynników trendu (°C na 10 lat)
średniej temperatury powietrza w poszczególnych regionach i Polsce w wieloleciu 1951–2010
Okres
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Zima
Wiosna
Lato
Jesień
Rok

Pobrzeża
0,28
0,53
0,41
0,39
0,35
0,08
0,31
0,28
0,10
0,02
0,10
0,04
0,33
0,38
0,22
0,07
0,24

Pojezierza
0,30
0,56
0,44
0,37
0,30
-0,04
0,28
0,28
0,09
0,02
0,07
0,01
0,35
0,37
0,17
0,06
0,28

Niziny
0,31
0,55
0,45
0,31
0,29
-0,03
0,26
0,26
0,07
0,07
0,07
-0,03
0,34
0,35
0,17
0,07
0,26

Wyżyny
0,27
0,47
0,39
0,28
0,29
-0,02
0,24
0,24
0,04
0,02
0,02
-0,12
0,26
0,32
0,15
0,02
0,24

Podkarpacie
0,33
0,49
0,46
0,29
0,36
0,10
0,29
0,24
0,01
0,05
0,06
-0,10
0,30
0,37
0,21
0,04
0,24

Sudety
0,20
0,44
0,31
0,26
0,32
0,07
0,25
0,30
0,05
0,07
0,01
-0,11
0,25
0,30
0,20
0,04
0,30

Karpaty
0,32
0,46
0,40
0,32
0,41
0,18
0,33
0,30
0,03
0,09
0,10
-0,07
0,29
0,38
0,27
0,08
0,30

Polska
0,30
0,52
0,42
0,33
0,32
0,02
0,28
0,27
0,07
0,04
0,07
-0,03
0,32
0,36
0,19
0,06
0,27

Źródło: Wójcik i Miętus 2014

Zależność trendów od okresu badań

W literaturze dotyczącej wielkości trendów temperatury występują bardzo zróżnicowane
wartości zależnie od wybranego przez autora okresu badań. Dobrym przykładem jest wykres
zamieszczający wartości trendów temperatury globalnej za ostatnie 150, 100, 50 i 25 lat (ryc.
19). Wartości trendów wzrastają w zależności od tego czy okres jest krótszy i obejmujący
najbliższe czy najnowsze lata. I tak wartość globalnego trendu za 150 lat wynosi tylko 0,045 ±
0,012oC/dekadę, za 100 lat wartość ta wynosi już 0,074±0,018oC, za 50 lat wzrasta do wartości
0,128±0,026oC/dekadę,

aby

za

ostatnie

25

lat

osiągnąć

najwyższą

wartość

0,177±0,052oC/dekadę.
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Trend liniowy średniej temperatury lądów i powierzchni oceanów dla okresu 1880–2012
(dla którego dostępnych jest wiele niezależnie skonstruowanych zbiorów danych) wskazuje na
ocieplenie o 0,85 [od 0,65 do 1,06]°C. Całkowity wzrost średniej temperatury od wielolecia
1850–1900 do wielolecia 2003–2013, obliczony na podstawie najdłuższego dostępnego zbioru
danych wynosi 0,78 [od 0,72 do 0,85]°C (V Raport IPCC 2013). Są to wartości nieco wyższe
niż w akapicie poprzednim odnośnie rozważań wielkości ocieplenia w 4 okresach czasowych
dla 25, 50 100 i 150 lat (ryc. 20).

Rysunek 20. Trendy wzrostowe temperatury globalnej w zależności od okresu badań
Źródło: Trenberth i in. 2007
Dla obszaru Polski bez uwzględnienia zróżnicowania regionalnego i sezonowego dla
okresu I połowy XX w. Żmudzka (2004) podaje wartość trendu na 10 lat 0,17°C, w pracy
Michalskiej (2011) dla okresu 1951–2005 po uśrednieniu danych dla 19 branych przez Autorkę
stacji meteorologicznej wartość tę szacować można na 0,19°C, natomiast Wójcik i Miętus
(2014) dla okresu 60–letniego 1951–2010 podaje wartość 0,22°C. Autorzy podają wartości
temperatury średnie obszarowe dotyczące obszaru Polski dla kolejnych dziesięcioleci 1951–
1960 do 2001–2010 wynoszące odpowiednio: 7,6, 7,4, 7,6, 8,0, 8,3, i 8,6°C. Warto zauważyć,
że trzy pierwsze dekady nie wykazują wzrostu temperatury, wzrost ten zaczyna się od czwartej
dekady a temperatury dekadowe wzrastają w kolejnych dekadach o wartości rzędu 0,3 do
0,4°C.
Okres intensywnego wzrostu temperatury powietrza 1981–2010 jest jednocześnie
nową obowiązującą wskazaną przez WMO normą klimatyczną. Obliczony dla tego okresu
trend temperatury statystycznie istotny za wspomniane 30 lat wynosi 0,33oC na dekadę. W
miesiącach takich jak: kwiecień, czerwiec, lipiec i sierpień trendy są istotne statystycznie i
wynoszą odpowiednio 0,79, 0,57, 0,81 i 0,48°C na dekadę. Trend w lutym o wartości 0,85°C
na dekadę jest statystycznie nieistotny. W październiku i listopadzie

wartości trendów

odpowiednio -0,19 i -0,20°C na dekadę są statystycznie nieistotne (Ziernicka-Wojtaszek i
Krużel 2016).
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Opady atmosferyczne

Globalne zmiany klimatu utożsamiane są potocznie z globalnym ociepleniem, ze
wzrostem temperatury powietrza. Jednak inne elementy klimatyczne w tym szczególnie opad,
parowanie, zachmurzenie, wiatr – też ulegają zmianom. Zmiany zasobów wody słodkiej
wydają się, z punktu widzenia konsekwencji globalnych zmian klimatu równie znaczące i
ważne jak wzrost temperatury (Kundzewicz i Kowalczak 2008).
Roczne sumy opadów atmosferycznych w Polsce, uważane za standardy klimatyczne
i obejmujące okresy 1891–1930, 1931–1960, 1961–1990, zostały porównane w artykule
Zawory i Ziernicka (2003). Porównanie obejmowało również ostatnią dekadę 1991–2000.
Badanie zostało oparte na opublikowanych danych pomiarowych zebranych z 35 stacji
meteorologicznych regularnie rozmieszczonych w całej Polsce. Analiza danych wykazała, że
sumy

opadów

obliczone

jako

średnie

arytmetyczne

z

uwzględnionych

stacji

meteorologicznych nie zmieniły się i osiągnęły wartości: odpowiednio 604, 600, 600 i 601 mm,
w kolejnych okresach. W badanym okresie na północy Polski opady wykazywały tendencję
wzrostową, podczas gdy w środkowej Polsce tendencję spadkową.
Wzrasta natomiast współczynnik zmienności opadów. Wartość współczynnika
zmienności podniosła się w okresie 1860–1990 z 10 do 16%, (Kożuchowski 1996) natomiast
za okres 1971–2000 wynosiła już 16,8% (Ziernicka-Wojtaszek 2006). Powoduje to wzrost
częstości ekstremalnych zjawisk opadowych – opadów o dużym natężeniu i susz.

Zagrożenia związane z wodą

Zagrożenia związane z wodą można podzielić na trzy kategorie: wody mamy czasem za
dużo, czasem zbyt mało, a czasem jest ona w znacznym stopniu zanieczyszczona
(Kundzewicz i in. 2010). W perspektywie globalnej zasadniczym i ciągle zaostrzającym się
problemem jest chroniczny brak wody w krajach strefy klimatu suchego i półsuchego.
Nawadniane rolnictwo, umożliwiające wyższą wydajność w porównaniu z rolnictwem
zasilanym tylko opadami atmosferycznymi, jest największym konsumentem wody w skali
świata. Zajmując 20% światowego areału upraw (w Polsce – tylko 0,43% krajowych gruntów
rolnych), nawadniane rolnictwo zapewnia 40% światowych plonów. Nawodnienia rolnicze są
odpowiedzialne za 70% światowych poborów wody, ale w niektórych krajach wartość ta
przekracza 90% ((WWAP – World Water Assessment Programme 2009) The United Nations
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World Water Development Report 3: Water in a Changing World. Paris: UNESCO; London:
Earthscan).
Ekstremalne zjawiska hydrologiczne – susze i powodzie – stały się częstsze i bardziej
niszczące w wielu regionach świata. Rosną opady intensywne (Kundzewicz i Juda-Rezler
2010), ale rośnie także liczba dni bez opadów – zanotowano wzrost zakresu występowania
susz, które stały się częstsze, bardziej intensywne i dłuższe. Dai i in. (2004) pokazali, że
globalna powierzchnia obszarów bardzo suchych wzrosła ponad dwukrotnie od lat 70. XX w.
Według projekcji klimatycznych, w przyszłości należy się spodziewać wydłużenia
okresów suchych (bez opadów lub z opadami znacznie poniżej wartości średnich), a także
wydłużenia okresów suchych i jednocześnie gorących, co z uwagi na spotęgowane parowanie
jeszcze bardziej przyspieszy wystąpienie stresu wodnego. Spodziewać się także możemy, że
w przyszłości deficyty wodne występować będą na znacznie większych obszarach i będą
bardziej intensywne. Globalna powierzchnia terenów objętych silną suszą może ulec
znacznemu zwiększeniu: 10–30–krotnie do końca wieku (Kundzewicz i in. 2010).
Polska ma stosunkowo niewielkie zasoby wodne w porównaniu z innymi krajami
Europy. Mnożąc roczny średni opad atmosferyczny na obszar kraju (np. 640,3 mm w roku
2008) przez powierzchnię Polski (tzn. (312 000 km 2), otrzymujemy kubaturę 199,7 km3 wody.
W latach suchych opad jest jednak znacznie mniejszy. Najpowszechniej stosowanym
porównawczym wskaźnikiem zasobów wód powierzchniowych jest ilość wody przypadająca
na jednego mieszkańca obliczana jako stosunek średniego rocznego odpływu rzecznego do
liczby mieszkańców. Wskaźnik ten wynosi w Polsce ok. 1600 m 3/osobę/rok, a więc niemal
trzykrotnie mniej niż średnia europejska (4560 m3/osobę/rok), plasując Polskę na jednym z
ostatnich miejsc w Europie (Kundzewicz i Kowalczak 2008).

Wzrost częstości ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych

Jednym ze skutków zachodzących zmian klimatycznych jest wzrost częstości
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych hydrologicznych takich jak fale upałów, susze,
pożary lasów, powodzie, osuwiska, silne wiatry, sztormy, cyklony i burze. Na kolejnych
przykładowych rycinach widoczny jest ich wzrost w miarę upływu czasu. Rycina ostatnia
przedstawia ich podział na kategorie. Największy udział mają powodzie i osuwiska oraz
cyklony i burze.
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Natural disasters reported between 1900 and 2010 across the globe (with key EM–DAT
dates) by the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2011). The
OFDA/CRED International Disaster Database–EM–DAT, Brussels, Belgium.
Rysunek 21. Zgłoszone klęski żywiołowe na świecie w okresie 1900–2010
Źródło: cred.be

Rysunek 22. Liczba dużych katastrof naturalnych z podziałem na kategorie w latach 1980–
2017
Źródło: Popkiewicz i in. 2019
Przykładowy wzrost liczby największych powodzi w Europie w latach 1985–2009 pod
względem niszczycielskiej siły (severity) oraz wielkości (magnitude) przedstawia poniższa
rycina.
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Rysunek 23. Największe powodzie w Europie w latach 1985–2009 zestawione pod względem
niszczycielskiej siły (severity) oraz wielkości (magnitude)
Źródło: Kundzewicz i in. 2013

Dla obszaru Polski wzrost ekstremalnych zjawiska meteorologicznych ilustruje przykładowo
poniższe zestawienie:
Ekstremalne zjawiska pogodowe – tornada w Polsce
Rok wystąpienia tornada
1991
1996
2001
2005
1996

Liczba zanotowanych tornad
1
7
8
29
52

Źródło: European Severe Weather Database (Europejska Baza Danych o Gwałtownych
Zjawiskach Atmosferycznych), eswd.eu

Wzrost poziomu wód morskich

Wzrost poziomu wód morskich jest obok wzrostu temperatury powietrza drugim pod
względem ważności czynnikiem zmian spowodowanych globalnym ociepleniem (Kundzewicz
i Kowalczak 2008). Wzrost temperatury powoduje topnienie lodowców i lodów i w
konsekwencji jest przyczyną podnoszenia się i ekspansji wód morskich. W strefie wybrzeży
położonych poniżej 10 m n.p.m. żyje 634 milionów ludzi co stanowi 10% populacji światowej
(McGranahan i in. 2007). W ostatnich latach wzrost poziomu morza szacować można na 4,4
mm na rok (ryc. 24)
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Rysunek 24. Tempo zmian światowego poziomu morza w XXI w.
Źródło: Popkiewicz i in. 2019, aviso.altimetry.fr
Studium przypadku wielkości zalewu wybrzeża Holandii przy założonym wzroście poziomu
morza o 1 m przedstawia poniższy ryc. 25.

Rysunek 25. Wybrzeże Holandii przy obecnym średnim wieloletnim stanie morza i przy
założonym stanie morza o 1 m wyższym
Źródło: Kundzewicz i Kowalczak 2008

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu stały się udokumentowanym faktem. W zależności od założonego
scenariusza

zmian klimatu można się spodziewać, że zmiany te będą następowały w

wolniejszym lub szybszym tempie. Zmian klimatu nie da się powstrzymać, jesteśmy na nie
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skazani. „Co można zrobić?” to tytuł jednego z końcowych rozdziałów w podręczniku
Kundzewicza i Kowalczaka (2008). Działania ludzkości na różnych szczeblach, począwszy od
szczebla międzynarodowego, regionalnego w sensie makroregionów czy związku państw –
przykładowo Unia Europejska, na szczeblu poszczególnych państw i ich regionów do
najniższych jednostek administracyjnych typu województw powiatów czy gmin, a także
działania sektorowe np. w sektorze rolniczym, przemysłowym, energetycznym, rolniczym
transportowym, mieszalniczym, handlowym czy usługowym mieszczą się generalnie w dwu
kierunkach bardzo ogólnych przedsięwzięć – są to: mitygacja i adaptacja.
Mitygacja

to

ograniczanie,

hamowanie,

spowalnianie,

niwelowanie

przyczyn

zachodzących zmian klimatycznych. Przykładowo może to być ograniczanie emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery poprzez redukcję spalania paliw kopalnych, korzystanie z
alternatywnych ekologicznych źródeł energii, podnoszenie efektywności energetycznej czy
oszczędzanie energii. Działania mitygacyjne uzupełniane są działaniami adaptacyjnymi albo
inaczej mitygacja i adaptacja to dwa równoczesne czy równoległe działania. Adaptacja to
przystosowywanie do nowych zaistniałych i spodziewanych warunków klimatycznych, tak aby
zminimalizować, czy przynajmniej zmniejszyć ryzyko negatywnego ich wpływu na sposób
funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki i społeczeństwa.
I chociaż w większości zachodzące i spodziewane zmiany klimatyczne niosą ze sobą
skutki raczej negatywne, to w niektórych regionach i sektorach mogą być to niekiedy chwilowo
zmiany pozytywne np. na obszarze Polski wydłużenie okresu wegetacyjnego czy większa
możliwość uprawy roślin ciepłolubnych. Działania mitygacyjne i adaptacyjne pociągają za sobą
duże a może i olbrzymie koszty. Nie zawsze znaleźć można widoczne źródła finansowania.
Ale też i narzuca się pytanie – jakie są koszty zaniechania potrzebnych przedsięwzięć i
inwestycji. Przykładowo tylko Kundzewicz i Kowalczak (2008 za Kemfert 2005) podają, że
koszty ochrony klimatu w Europie w roku 2050 wyniosą 17,79 mld USD, natomiast zniszczenia
klimatyczne aż 140,76 mld USD.
Nie sposób z braku miejsca i charakteru niniejszego wprowadzenia w problematykę
zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem wielkości zachodzących i przewidywanych
zmian wymienić konkretne obecne działania mitygacyjne i adaptacyjne na różnych szczeblach
i w różnych sektorach. Można tylko przykładowo nie wyczerpując zagadnienia wymienić
przykładowe i ważniejsze takie jak:
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Międzyrządowy Zespół ds.
Zmian Klimatu. Organizacja powstała w roku 1988 z inicjatywy Światowej Organizacji
Meteorologicznej

(WMO)

oraz

Programu

Środowiskowego

Organizacji

Narodów

Zjednoczonych (UNEP). IPCC nie prowadzi własnych obserwacji, pomiarów ani badań,
natomiast swą działalność opiera na opublikowanych już badaniach naukowych z całego
świata. Co kilka lat publikuje kolejny raport z badań, których dotychczas ukazało się 5. Oprócz
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tego organizacja ta opublikowała kilkanaście raportów specjalnych. Raporty IPCC są
wykorzystywane

przy opracowywaniu międzynarodowych

i narodowych programów

klimatycznych a także polityki finansowania badań zmian klimatycznych.
COP – Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej
Zmian Klimatu. Jest to umowa międzynarodowa określająca założenia konkretnej
międzynarodowej

współpracy

dotyczącej

ograniczenia

emisji

gazów

cieplarnianych

odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas
Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej
„Szczytem Ziemi” w 1992 w Rio de Janeiro. Począwszy od roku 1995 odbyło się 25 tego typu
konferencji w tym 3 w Polsce – przedostatnia w roku 2018 w Katowicach. W 2015 roku miała
miejsce w Paryżu ważna 21 coroczna sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (1992) oraz 11. sesja Spotkania Stron Protokołu z
Kioto (1997). Celem konferencji było zawarcie umowy i powszechnego porozumienia w kwestii
klimatu między wszystkimi państwami świata.
Z dokumentów Unijnych przykładowo tylko wymienić można fragment Decyzji Rady
(UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej,
porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu. Porozumienie określa między innymi cel długoterminowy zgodny z
dążeniem do utrzymania światowego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C w stosunku
do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz do kontynuowania wysiłków na rzecz utrzymania
tego wzrostu na poziomie 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Aby
osiągnąć ten cel, strony będą przygotowywać, ogłaszać i utrzymywać kolejne ustalane na
szczeblu krajowym wkłady. W dniu 6 marca 2015 r. Unia i jej państwa członkowskie ogłosiły
zaplanowany, ustalony na szczeblu krajowym wkład, w którym zawarto zobowiązanie do
przyjęcia wiążącego celu zakładającego ograniczenie wewnętrznych emisji gazów
cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990; cel
ten wyznaczono w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 23 października 2014 r. na temat ram
polityki klimatyczno–energetycznej do roku 2030… (sip.lex.pl).
ISAP Internetowy System Aktów Prawnych – przekładowo tylko – hasło
„alternatywne źródła energii” zawiera treść blisko 30 obowiązujących ustaw, hasło „klęski
żywiołowe” około 100.
Z dokumentów o zasięgu krajowym można zasygnalizować zamieszczone poniżej tytułowe
okładki dwu dokumentów adaptacyjnych dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany
klimatu w Polsce do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 i do roku 2070.
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Zagrożenia klimatyczne 44 miast w Polsce na podstawie miejskich planów adaptacji do zmian
klimatu. „W 2013 roku w Polsce przyjęto opracowany przez Ministerstwo Środowiska
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030. Kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej
uwzględniającej zmiany klimatu uznano w nim za jedno z kluczowych działań. Mają one swoje
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uzasadnienie ekonomiczne, gdyż brak podjęcia działań adaptacyjnych w Polsce od 2012 roku
może skutkować stratami na poziomie 86 mld zł do roku 2020 oraz dodatkowo 119 mld zł w
latach 2021–2030 (w cenach z 2010 r.) (Dubiel 2017). W związku z tym Ministerstwo
Środowiska podjęło decyzję o przygotowaniu planów adaptacji do zmian klimatu dla 44
największych ośrodków miejskich, w których mieszka aż 30% ludności Polski. Celem
realizowanego w latach 2017–2019 projektu Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do
Zmian Klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców (projekt MPA2) było zwiększenie
odporności miast – uczestników Projektu – na zagrożenia klimatyczne, a tym samym
przygotowanie tych miast do nowoczesnego kształtowania polityki lokalnej w odpowiedzi na
rozpoznane i przewidywane negatywne konsekwencje związane ze zmianami klimatu”
(Dumieński i in. 2019). Oprócz wstępnego omówienia założeń wspomnianego projektu
zasygnalizowanego w przytoczonym cytacie istniejące obszerne indywidualne operaty dla
wspomnianych 44 miast na temat adaptacji do zmian klimatu.
Inicjatywy lokalne – przykłady.
SMOG – Bezpłatna komunikacja w dniu 13.12.2018 r.
„Ze względu na prognozowane w dniu jutrzejszym wystąpienie warunków granicznych tj.
przekroczenia średniego poziomu stężeń pyłów PM 10 w przedziale 100–150 μg/m3 i powyżej,
na powierzchni Miasta Krakowa równej lub większej od 50%, zgodnie z Uchwałą NR
CVII/2761/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r., Centrum Zarządzania Kryzysowego
Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w dniu 13.12.2018 r. od
godz. 00.00 do godz. 24.00 dla wszystkich pasażerów korzystających z Komunikacji Miejskiej
w Krakowie. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach
sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w
celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.”
(Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kraków z dnia 12.12.2018)

UCHWAŁA Nr XVIII/243/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Sejmik
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§1
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko,
wprowadza się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków ograniczenia
określone niniejszą uchwałą.
§2
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Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to
instalacje, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego
powietrza.
§3
Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje
wskazane w § 2.
§4
W instalacjach wskazanych w § 2 dopuszcza się wyłącznie stosowanie następujących
rodzajów paliw:
1) gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu
ziemnego), propan–butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego,
2) lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn.
zm.).
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§6
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
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Posłowie

Podczas pisania tej książki w marcu 2020 r., wydarzyły się rzeczy nieoczekiwane i
bardzo dla ludzkości trudne. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa.
Bardzo wielu ludzi ciężko choruje, niestety liczni umierają, a znakomitej większości towarzyszy
strach i poczucie zagrożenia. Już teraz wiadomo, że pandemia nie skończy się szybko,
naruszy gospodarkę, finanse i bezpieczeństwo publiczne w wymiarze światowym. Granice
wielu państw są zamknięte, obywateli wielu krajów zalecono pozostanie w kwarantannie, by
zapobiegać dalszej transmisji wirusa. Nagle okazało się, że ograniczeniu uległ transport
lotniczy, zaniechano przemieszczania się na duże odległości, zaprzestano zakupów poza
spożywczymi

i

medykamentami.

Galerie

i

punkty

usługowe

świecą

pustkami.

Najbezpieczniejsze opcje to przejazd własnym autem w pojedynkę, zamawianie cateringu do
domu, ograniczanie innych potrzeb poza podstawowymi. Zmieniło się prawie wszystko, świat
nagle się zatrzymał. Jednak w dobie koniecznego fizycznego dystansowania się społecznego,
dzięki Internetowi, podtrzymywane są więzi, wzmacniana nadzieja i udzielana wzajemna
pomoc.
Mimo istniejących ograniczeń w poruszaniu się i zawieszeniu działalności produkcyjnej,
powietrze pozostaje ekstremalnie zanieczyszczone3, a śmieci nieustannie przybywa4.
Globalny kryzys dotyczy obecnie wielu obszarów - zdrowia i bezpieczeństwa, gospodarki i
ekonomii, polityki i zagrożeń dla demokracji oraz wciąż - klimatu. W Polsce panuje
najpoważniejsza od wielu lat susza5, płonie Biebrzański Park Narodowy6, na świecie padają
rekordy temperatur7.

Tragiczne skutki pandemii i nakładanie się wielu dramatycznych

3

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/6477329,powietrze-smog-gios-ostrzezenie.html, data
dostępu 24.04.2020
4 https://innpoland.pl/159141,plastikowe-smieci-podczas-epidemii-koronawirusa-gdzie-wyrzucac-rekawiczki,

data dostępu 24.04.2020
5

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Susza-2020-w-Polsce.-Eksperci-ostrzegaja-przed-druga-plaga-pokoronawirusie, data dostępu 9.04.2020

6

https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,25887789,biebrzanski-park-narodowy-najwiekszy-pozar-whistorii.html#s=BoxWyboImg2 data dostępu 22.04.2020
7

https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/nauka,2191/rekordy-temperatury-i-fala-upalow-naantarktydzie,319062,1,0.html, data dostępu 6.04.2020, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacjepogoda/swiat,27/naukowcy-podsumowali-marcowa-temperature,319173,1,0.html, data dostępu 8.04.2020.
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wydarzeń osłabiają mobilizację do walki o środowisko. Zasięg i konsekwencje obecnej
pandemii są tak poważne, że po jej przeminięciu wiele spraw trzeba będzie poddać refleksji i
przewartościować, a inne rozpocząć od nowa. Naukowcy z Instytutu Badań nad Klimatem w
Poczdamie (Potsdam Institute for Climate Impact Reaserch) wskazują8, że kryzys wywołany
pandemią oraz kryzys klimatyczny mają wspólne podłoże – są związane z drastyczną
ingerencją

człowieka

w

ekosystem

planety,

którego

równowaga

jest

warunkiem

bezpieczeństwa wszelkich form życia. Naruszenie jego stabilności, nieprzestrzeganie zasad
zrównoważonego rozwoju, obniża odporność współzależnych organizmów bytujących na
Ziemi, toteż wymaga natychmiastowego wprowadzenia zasad zdrowej gospodarki, odejścia
od paliw kopalnych i powstrzymania globalnego ocieplenia. Obecna sytuacja daje ludzkości
szansę na wyznaczenie nowych priorytetów, uwzględniających respektowanie granic
bezpieczeństwa, kluczowych dla zdrowia planety.
Nowe początki nie będą łatwe, lecz w końcu sytuacja się unormuje. Zaczynając
odbudowę, pamiętajmy o szacunku dla siebie nawzajem, ale i o szacunku dla planety.
Kroczący kryzys klimatyczny nadal trwa.
Skorzystajmy z możliwości refleksji w sytuacji, która dotyczy nas wszystkich.

Autorki

8

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,127561,25898925,naukowcy-koronakryzys-i-kryzysklimatyczny-sa-wyrazem-tejsamej.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta, data
dostępu 26.04.2020
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O Autorkach:
Bożena Gulla
dr, specjalista I i II stopnia psychologii klinicznej, absolwentka szkolenia w psychoterapii
Katedry Psychoterapii Coll. Med. UJ. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka i współautorka kilku książek oraz artykułów w
czasopismach naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii
klinicznej - problematyki zdrowia i choroby, psychopatologii, psychoterapii i psychologii
sądowej.
Kontakt: bozena.gulla@uj.edu.pl

Kinga Tucholska
dr,

adiunkt

w

Instytucie

Psychologii

Stosowanej

Uniwersytetu

Jagiellońskiego,

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Autorka i współautorka dwóch monografii z
zakresu psychologii czasu, licznych opracowań publikowanych w czasopismach naukowych
oraz popularyzujących wiedzę psychologiczną. Interesuje się problematyką z zakresu
psychologii

osobowości,

podnoszenia

jakości

życia

i

skutecznością

oddziaływań

terapeutycznych.
Kontakt: kinga.tucholska@uj.edu.pl

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
dr hab. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jest kierownikiem Katedry Ekologii,
Klimatologii i Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie.
Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji prac naukowobadawczych i pracy dydaktycznej związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska,
gospodarką wodną i zmianami klimatu. Zajmuje się problematyką badawczą i dydaktyczną
obejmującą zagadnienia takie jak: regionalizacja rolniczo-klimatyczna Polski, zmienność
temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Polski, ocena walorów i
zasobów środowiska atmosferycznego dla celów kształtowania środowiska, potrzeby wodne
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roślin uprawnych, wpływ pogody i klimatu na działalność agrotechniczną oraz plonowanie
roślin uprawnych, ekstremalne i szkodliwe dla rolnictwa zjawiska meteorologiczne,
współczesne zmiany klimatu i agroekologiczne skutki globalnego ocieplenia, klimat miasta i
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