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Zmiany klimatu bez wątpienia należą do najważniejszych wyzwań współczesnego świata. 
Te swoiste „ Grand Challenges ” są formułowane zarówno przez różne ośrodki naukowe, 
międzynarodowe i narodowe władze administracyjne, jak i poprzez ważne organizacje 
społeczne i środowiskowe. Za jedno z ważniejszych takich ciał należy uważać Internatio-
nal Council for Science (  I C S U  ), które w swoim raporcie podkreśla wagę zmian klimatycz-
nych na tle zmian globalnych i przedstawia metody działania w celu osiągnięcia zrówno-
ważonego rozwoju (  Earth System … 2010 ). Nic więc dziwnego, że termin ten jest jednym 
z najczęściej wymienianych w literaturze naukowej, w tym nauk o Ziemi, a zwłaszcza 
klimatologii. Zmiany klimatu są zagadnieniem powszechnie znanym, sądząc jednak po 
różnych artykułach, dyskusjach, doniesieniach mediów można mieć wątpliwość, czy ter-
min ten jest właściwie rozumiany. Istnieje bowiem dość duża dowolność w wyjaśnieniu 
tego pojęcia. Jak się okazuje, termin zmiany klimatu nie jest jednoznacznie pojmowany 
nawet według profesjonalnych źródeł. Wystarczy choćby przytoczyć Słownik meteorolo-
giczny (  2003 ), według którego za zmianę klimatu uważa się przekształcenie systemu kli-
matycznego odznaczającego się trwałością rzędu 1000 lat, natomiast zmiany klimatyczne 
uznaje się, że mogą trwać znacznie krócej, ale nie mniej niż 5–11 lat. Najbardziej znany na 
świecie słownik meteorologiczny Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego zaś 
za zmianę klimatu uważa każdą systematyczną zmianę w wieloletnim przebiegu elemen-
tów klimatu trwających kilka dekad lub dłużej ( Glossary… 2000 ).
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Reasumując należy stwierdzić, że pomimo nie w pełni jednoznacznego wyjaśnienia 
pojęcia zmiany klimatu, za takie należy rozumieć zmiany stosunkowo długotrwałe, trwa-
jące więc kilkadziesiąt lat, a niekiedy nawet kilkaset. Tak więc znacznie częściej obser-
wowane współcześnie ( w poszczególnych dekadach ) tzw. zmiany klimatu, de facto nie są 
nimi. Te krótkotrwałe wahania należy traktować jako zmienność klimatu, która jest jedną 
z jego immanentnych cech. W takich przypadkach termin zmiany klimatu jest naduży-
ciem, które często od razu wywołuje negatywne konotacje. Na koniec rozważań termino-
logicznych koniecznie trzeba dodać, że zmian warunków pogodowych nie należy mylić ze 
zmianami klimatu i zamiennie stosować tych terminów.

Zmiany klimatu stały się szczególnie istotnym tematem zaledwie 20–30 lat temu, kiedy 
rozgorzała dyskusja, co się dzieje z klimatem, co czeka ludzkość w najbliższej przyszłości, 
jak zmieni się nasze życie ze względu na zmiany klimatyczne. Tu i ówdzie podnosiły się 
i nadal są wygłaszane alarmujące opinie, że obecne zmiany klimatyczne są udowodnio-
nym faktem, że grozi nam swoisty paraliż cywilizacyjny. Niewątpliwie praprzyczyna tych 
pytań, dyskusji, niepokojów tkwi w samym człowieku w jego chęci „ poznania jutra ”. Ale 
bezpośrednią przyczyną są zatrważające informacje, które prawie każdego dnia dochodzą 
do nas z całego świata, a dotyczą groźnych zjawisk pogodowych. 

To właśnie one wywołują u nas lęk i rodzą pytania o najbliższą nawet przyszłość. Naj-
większy jednak wpływ na nasze zachowania i poglądy, co zresztą jest oczywiste, mają 
massmedia, które na początku XXI wieku poprzez szeroko rozbudowane systemy tele-
komunikacyjne informują dosłownie o wszystkim, co dzieje się na świecie, również 
w sferze wspomnianych zjawisk meteorologicznych i klimatycznych. Pośród wielu 
rzeczywistych faktów przekazują też niekiedy nieodpowiedzialne, „ pseudonaukowe ” 
wypowiedzi niektórych badaczy. Do tego dochodzą naciski różnych grup politycz-
nych, które podporządkowują im swoje interesy. I dlatego codziennie na całym świecie 
w różnych dziennikach, czasopismach i reportażach roi się od złowieszczych, naprawdę 
zatrważających tytułów jak choćby: Klimatyczna apokalipsa, Europę czekają wędrówki 
ludów , Będzie cieplej, coraz cieplej, gorąco  itd.  National Geographic  z października 2004 
również przedstawia katastroficzne wizje rychłego globalnego ocieplenia klimatu, które 
choć odległe są od scenariusza głośnego filmu  Pojutrze  (  The day after tomorrow” ), nie 
napawają optymizmem. Podobny ton możemy obserwować w poważniejszych doniesie-
niach naukowych czy raportach. Mam tu na myśli tzw. Raport Pentagonu opracowany 
przez P. Schwartza i D. Randalla i przedstawiony w październiku 2003 roku. Oprócz 
wielu katastroficznych wizji natury społeczno-ekonomicznej przedstawia on realny sce-
nariusz ochłodzenia klimatu w wielu regionach świata już w ciągu najbliższych kilkuna-
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stu lat. Dotyczy to też północnej Europy, gdzie średnia temperatura roku może obniżyć 
się o ponad 2°C. 

Na świecie notujemy bardzo dużo niepokojących ekstremalnych zjawisk meteorologicz-
nych. Czy zjawiska te można utożsamiać ze zmianami klimatu? Czy jednak mogą one być 
już symptomem klimatycznej katastrofy? Co to w ogóle jest klimatyczna katastrofa i czym 
się powinna przejawiać?

Klimatyczna katastrofa, tak bardzo podobnie brzmiąca w wielu językach oznacza po 
prostu katastrofę współczesnego klimatu. Czym więc jest katastrofa? Termin ten z grec-
kiego katastrophē ( co znaczy „ przewrót ” ), według Słownika wyrazów obcych ( 2003 ) ozna-
cza „ wydarzenie nagłe, doniosłe, przynoszące tragiczne skutki ”. W objaśnieniu tego ter-
minu zwraca się szczególną uwagę na „ nagłość ” jako zasadniczą cechę katastrofy. Można 
zatem postawić pytanie, czy przewidywane zmiany klimatu nastąpią nagle. Żeby jednak 
rozważyć to zagadnienie warto najpierw zwrócić uwagę, co działo się z klimatem w ciągu 
ostatnich 100–200 lat, o czym wiemy już stosunkowo wiele z obserwacji instrumental-
nych. Najprościej ocenę zmian klimatu można przeprowadzić śledząc zmiany średnich 
temperatur. Ryc. 1 przedstawia zmienność średniej temperatury powietrza zimy ( okres 
od grudnia do lutego ) na stacji meteorologicznej Kraków-Obserwatorium, która posiada 
najdłuższą nieprzerwaną serię pomiarową w Polsce i bardzo dobrze reprezentuje warunki 
klimatyczne panujące w całej południowej części kraju. Prezentowany przebieg tempera-
tury jednoznacznie wskazuje na dużą jej zmienność w ciągu ponad 200 lat oraz rosnący 
wieloletni trend. Nieco inaczej wygląda podobny wykres obrazujący przebieg średniej 
rocznej globalnej temperatury w latach 1861–2010 ( ryc. 2 ). Choć de facto przedstawia ona 
tylko odchylenia tej temperatury od średniej wieloletniej z okresu 1961–1990, dobitnie 
wynika zeń, że średnia roczna globalna temperatura powietrza w rozpatrywanym okresie 
wzrosła o około 0,7°C, co z punktu widzenia klimatycznego jest wartością dość zatrważa-
jącą. Można jednoznacznie stwierdzić, że gdyby taki trend utrzymywał się przez kolejnych 
100–300 lat, zmiany klimatyczne i ich reperkusje w wyniku globalnego ocieplenia byłyby 
katastrofalne ( gwałtowne topnienie lodowców, podniesienie się poziomu mórz, zmiany 
zasięgu stref klimatycznych i roślinnych, etc. ). 

Zmiany klimatyczne, w tym przede wszystkim wahania temperatury powietrza można 
też śledzić, aczkolwiek z mniejszą dokładnością, dzięki różnym danym pośrednim ( tzw. 
proxy data ). Badania wielu specjalistów: geologów, glacjologów, botaników czy też histo-
ryków i archeologów dostarczają bardzo cennych pośrednich informacji o klimacie 
w czasie historycznym czy też geologicznym. Dzięki tym danym można rekonstruować 
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klimat w przeszłości. Wyniki tych rekonstrukcji są na ogół powszechnie znane i dość 
jednoznaczne ( Burroughs 2009 ). Stwierdzają, że klimat podlegał znacznym wahaniom 
w minionych epokach, a średnia roczna globalna temperatura zmieniała się nawet o 10°C. 
Jednak zmiany te następowały bardzo wolno. Ocenia się, że nawet przy najbardziej gwał-
townych ociepleniach klimatu przyrost średniej rocznej temperatury nie przekraczał zale-
dwie kilku dziesiątych stopnia Celsjusza na 100 lat. 

Wszystkie informacje o klimacie jednoznacznie potwierdzają, że podlegał on zmianom 
i zmienności w ciągu dziejów Ziemi i dalej im ulega. Rekonstrukcje klimatu nakazują nam 
szukać przyczyn jego zmian i jednocześnie w następnym kroku pozwalają nam go mode-
lować. W związku z przedstawionymi faktami i historią klimatu w ciągu ostatnich 100, 
1000 czy 100 tys. lat zachodzi podstawowe pytanie, co będzie się działo dalej z klimatem? 
Czy w najbliższych latach w naszej strefie będziemy mieć do czynienia z ciepłym śród-
ziemnomorskim klimatem, czy też ( wprost przeciwnie ) z subpolarnym lub polarnym? 
Czy w naszych miastach będą mogły rosnąć ciepłolubne palmy, czy też zajmie je praw-
dziwa lodowa pustynia? Czy palma taka jak np. przy zbiegu ulic Nowy Świat i Alei Jerozo-
limskich w Warszawie będzie nadal sztucznym, dość kontrowersyjnym elementem, czy też 
palmy wyprą z krajobrazu nasze poczciwe wierzby, czy dęby? Dlatego też, zdaniem autora, 
dywagacje i działania dla zrównoważonego rozwoju powinny być czynione gdy uzyskamy 
większą pewność prognoz przyszłego klimatu. 

Zanim podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, co dalej z klimatem trzeba spoj-
rzeć na najważniejsze czynniki wpływające na zmiany klimatu. Choć poglądy na temat 
ich oddziaływania na klimat nie są jednoznaczne można wymienić dwie zasadnicze 
grupy: antropogeniczne i naturalne. Czynniki antropogeniczne na ogół utożsamiane są 
ze wzrostem intensywności efektu cieplarnianego wywołanego emisją gazów cieplarnia-
nych, w tym głównie przyrostem CO2 do obecnego poziomu, sięgającego prawie 390 ppm. 
Zwolennicy globalnego ocieplenia wywołanego wzrostem koncentracji gazów cieplarnia-
nych zwracają uwagę na szczególnie szybki przyrost koncentracji dwutlenku węgla w XX 
wieku. Jednak rekonstrukcje klimatu dostarczają dowodów, że w historii Ziemi bywał 
nawet wyższy poziom CO2, jeszcze przed pojawieniem się człowieka. Dlatego znaczna 
część klimatologów nie przywiązuje szczególnej wagi do działalności człowieka, uznając, 
że jego wpływ jest ograniczony do skali lokalnej, czyli miast i innych obszarów podda-
nych silnej antropopresji. Badacze ci zmiany klimatyczne wiążą z czynnikami natural-
nymi, które należy podzielić na wulkaniczne, solarne i astronomiczne. Z wymienionych 
czynników za najmniej istotny należy uznać działalność wulkaniczną, która choć poprzez 
erupcje wulkanów dostarcza do atmosfery dużych ilości gazów cieplarnianych oraz pyłów, 
nie oddziałuje na klimat w sposób trwały i w skali globalnej. Za znacznie poważniejszy 
uważa się czynnik astronomiczny, który przede wszystkim w wyniku precesji i nutacji kuli 
ziemskiej, charakteryzuje się cyklami o okresach około 23, 41 i 100 tysięcy lat ( tzw. teoria 
Milankoviča ). Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zmiany klimatu wydają się 
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jednak zmiany promieniowania słonecznego, które mają miejsce w kilku cyklach z najbar-
dziej znanym, choć nie najbardziej istotnym dla zmian klimatu, cyklem jedenastoletnim.

Powyżej przytoczono najważniejsze, główne praczynniki zmian klimatu. Nie znamy 
dokładniej skali ich wpływu, ale warto sobie uświadomić, że nie działają one samodziel-
nie i niezależnie. Zapewne oddziałują one łącznie i dopiero ich wypadkowa jest odpowie-
dzialna za określone zmiany klimatyczne. 

Co więcej, współcześnie, mimo znacznego postępu w całej nauce, w tym zwłaszcza 
w technikach pomiarowych i komputerowych, dalej istnieją problemy metodyczne doty-
czące opracowywania zmian klimatu. Dotyczą one jakości i tzw. jednorodności ( homo-
geniczności ) konstruowanych i badanych serii pomiarowych, które stanowią podstawę 
precyzyjnych badań klimatu w skali ostatnich 100–200 lat. Ze względu na szereg czynni-
ków ( ryc. 3 ), niektóre serie pomiarowe mogą być obarczone znacznymi błędami, wynika-
jącymi z niejednorodnych pomiarów. Zmiana lokalizacji stacji, zmiana przyrządów i czuj-
ników wraz ze zmianą ich dokładności to tylko przykłady czynników, które wpływają 
bezpośrednio na wyniki pomiarów. Innego rodzaju czynnikiem, który rzutuje na warto-
ści obliczane dla całego globu, jest liczba stacji, z których pochodzą dane. Zmieniała się 
ona znacząco w ciągu ostatnich 100–150 lat, co musiało rzutować na ostateczne wartości 
uwzględniane w analizach. Wydawać by się mogło, że zastosowanie w badaniach klimatu 
współczesnych technik teledetekcyjnych rozwiąże problem jednorodności ciągów klima-
tologicznych oraz pozwoli na detekcję klimatu obszarów trudno dostępnych, o rzadkiej 
sieci stacji meteorologicznych. W wielu aspektach meteorologicznych i klimatologicznych 
techniki te stają się już niezastąpione, jednak w badaniach zmian klimatu ciągle jeszcze 
pełnią rolę pomocniczą. Zresztą, obserwując postęp w ich rozwoju i udoskonalaniu, wraz 
ze zmianą dokładności i precyzji pomiarów ( abstrahując od rodzaju obiektów mierzo-
nych ), można mieć wątpliwość, czy aby problem jednorodności ciągów w zdecydowanie 
większym wymiarze nie będzie dotyczył tych właśnie pomiarów.

Warto jeszcze uświadomić sobie fakt, że mimo stosunkowo dobrej już znajomości pro-
cesów zachodzących w atmosferze oraz posiadania zaawansowanej techniki pomiarowej 
i badawczej z superkomputerami oraz procedurami modelowania włącznie, do dziś mamy 
kłopoty z prognozowaniem pogody na dłuższy horyzont czasowy niż kilka dni. A to prze-
cież nieporównywalnie łatwiejsza sprawa z uwagi na czas i przestrzeń, niż prognozowa-
nie klimatu w skali globalnej na 10 czy 100 lat, nie wspominając już nawet o dłuższych 
okresach. Obecnie dysponujemy tylko bardzo niepewnymi scenariuszami klimatu, któ-
rych podstawy i różnego rodzaju sprzężenia zwrotne są ciągle nie do końca znane. A jaka 
będzie sytuacja, jeżeli w którymś z tych czynników popełnimy choćby niewielki błąd?! 
Wtedy cały ten łączny proces ulegnie zupełnej zmianie! Dlatego też jakiekolwiek jedno-
znaczne i autorytatywne głosy poszczególnych badaczy muszą budzić wątpliwości. Jesz-
cze większe wątpliwości pojawiają się, gdy brzmią one w głosach polityków, decydentów 
poszczególnych państw, którzy niekiedy bezkrytycznie wypowiadają opinie. Trudno np. 
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zgodzić się z żoną byłego pretendenta do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych Teresą 
Heinz Kerry, która na Konwencji Demokratów w lipcu 2004 roku twierdziła: ( ... ) z Joh-
nem Kerry jako prezydentem, globalne zmiany klimatyczne zostaną powstrzymane ( ... ). 
Argumentu walki ze zmianami klimatu używał też w swojej kampanii wyborczej ponow-
nie wybrany na prezydenta U S A Barack Obama.

Biorąc pod uwagę znajomość procesów atmosferycznych, historię klimatu, główne 
czynniki wywołujące jego zmiany oraz wykorzystanie współczesnych technik pomia-
rowo-obserwacyjnych oraz możliwości obliczeniowych, wśród klimatologów zajmujących 

Ryc. 3. Czynniki wywołujące wieloletnie zmiany klimatu
Fig. 3. Long-term climate change factors

Źródło / Source : Heino 1994.
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się zmianami klimatu mamy obecnie dwie zasadnicze grupy poglądów. Pierwsza grupa 
to zwolennicy globalnego ocieplenia. Przedstawiciele tej opcji przewidują w najbliższych 
kilkudziesięciu latach katastrofalne ocieplenie ( wzrost temperatury o około 3–5°C ). Nie-
stety grupa ta nie stawia żadnych hipotez dotyczących przyszłych epok klimatycznych 
i przyszłości klimatu choćby za 100 lat, co ewidentnie świadczy o słabości teorii global-
nego ocieplenia. Znacznie poważniejsze przesłanki naukowe stoją obecnie za drugą grupą 
poglądów, która wiąże się z zakończeniem holocenu. Przedstawiciele tej opcji twierdzą, że 
nie ma wątpliwości, że następna epoka klimatyczna będzie epoką chłodną. Niestety bada-
cze ci niejednoznacznie stawiają prognozę, kiedy nastąpi to ochłodzenie, czy będzie to za 
10, 100 czy za 1000 lat. We współczesnej nauce światowej panują dwa poglądy na ten temat. 
Pierwszy, sugeruje powolne ochładzanie, którego efekty będą widoczne za co najmniej 
500 lat. Według tej teorii, zgodnej zresztą ze wspomnianą wcześniej teorią Milankoviča, 
temperatura będzie spadać o 1 – 2 °C na 1000 lat i w związku z tym na razie nie ma żadnego 
niebezpieczeństwa dla ludzkości. Jedynym powszechnie krytykowanym mankamentem 
tej teorii jest fakt, że jej twórcy nie doceniają roli cyrkulacji oceanicznej w kształtowa-
niu klimatu globalnego. Druga grupa badaczy prezentuje teorię szybkiego ochłodzenia. 
Opiera się ona na fakcie, że zasolenie arktycznej części Atlantyku już się zmniejszyło i cie-
pły Golfsztrom zaczyna zmniejszać swoje natężenie, co doprowadzić może do ochłodze-
nia nawet już w najbliższych kilku, czy kilkunastu latach ( spadek średniej rocznej tempe-
ratury rzędu 1 °C ). Największy spadek temperatury przewiduje się w Skandynawii, gdzie 
przy ochłodzeniu o 3 °C Góry Skandynawskie pokryłyby się lodowcami, a zasięg pokrywy 
śnieżnej w Europie znacznie by się zwiększył. Byłby to chłodny okres, który po kilku tysią-
cach lat przekształciłby się w okres lodowcowy. Zwolennicy tego szybkiego ochłodzenia, 
dość w sumie pesymistycznego, twierdzą jednak, że spadek temperatury nie musi być tak 
duży, a działalność człowieka i emisja CO 2 może go znacznie zmodyfikować i tym samym 
złagodzić spadek temperatury. 

Zupełnie inne podejście dotyczące prognoz zmian klimatu prezentowane jest współcze-
śnie. Polega ono na symulacji systemu klimatycznego z wykorzystaniem modeli ogólnej 
cyrkulacji atmosfery i oceanu ( G C Ms – General Circulation Models ), opartych na pod-
stawowych prawach fizyki z wykorzystaniem równań hydrodynamiki i termodynamiki. 
Numeryczne modele cyrkulacji globalnej, ze względu na swą złożoność i kosztochłon-
ność tworzone są w zaledwie kilku dużych ośrodkach naukowych na świecie. Obecnie ich 
pozioma rozdzielczość przestrzenna sięga około 100 km, co w porównaniu z pierwszymi 
próbami dokonywanymi 20 lat temu wydaje się być ogromnym krokiem naprzód. Stale 
wzrasta również liczba wykorzystywanych w modelach zmiennych. 

Scenariusze zmian klimatu – projekcja czy fikcja?
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Scenariusze zmian klimatycznych, oprócz opisanych modeli numerycznych uwzględ-
niają również różne scenariusze emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 
związanych tak z rozwojem społeczno-gospodarczym świata, jak i działaniami proekolo-
gicznymi. W Specjalnym Raporcie o Scenariuszach Emisji ( I P C C Special Report …  2001 ) 
szczególne miejsce zajmuje polityka zrównoważonego rozwoju, dzięki której możliwe są 
scenariusze stabilizacji emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku ( scenariusze B1 i B2 ). 
W zależności od przyjętego modelu oraz scenariusza emisji można prognozować przyszłe 
zmiany klimatu, które jednak na ogół obejmują prognozy sięgające po 2100 rok. Wyniki 
projekcji klimatu opierające się o konkretne modele i scenariusze są szeroko w literaturze 
klimatologicznej przytaczane i dyskutowane. W skali globalnej warto sięgnąć do raportu 4. 
I P C C ( Intergovermental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu; I P C C … 2007 ) czy fragmentów dopiero przygotowywanego raportu 5. Prezen-
towana w nich prognoza wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza nie jest zbyt 
optymistyczna. O ile dla 10-lecia 2020–2029 nie jest jeszcze zatrważająca i zakłada wzrost 
do ok. 1°C, to dla wielolecia 2090–2099 zakłada nawet kilkustopniowy wzrost tej wartości 
na całej kuli ziemskiej. Najwyższe wzrosty temperatury są prognozowane w obszarach 
polarnych. Oczywiście w obu tych okresach zakłada się inny rozkład temperatury w zależ-
ności od przyjętego scenariusza, co dobrze ilustrują wykresy średniej globalnej wartości 
temperatury ( ryc. 4 ). Nie wdając się w szczegółowe rozważania na temat powyższych sce-
nariuszy zmian klimatu należy zwrócić uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, większość sce-
nariuszy za podstawowy, a niekiedy jedyny element klimatu uważa temperaturę powietrza. 
Znacznie mniejszą wagę przykłada się do przedstawiania przewidywanego rozkładu opa-
dów, a o innych elementach klimatu nie dyskutuje się prawie w ogóle. Po drugie ( i może 
ważniejsze ), istnieje ogromna różnica pomiędzy rozpiętością skrajnie prognozowanych 
wartości w zależności od przyjętego modelu i scenariusza emisji, toteż coraz częściej 
podawane są wyniki pochodzące z tzw. scenariuszy wiązkowych, gdzie łącznie uwzględ-
nia się wartości przewidywane według różnych modeli.

Na koniec rozważań o scenariuszach zmian klimatu należy zwrócić uwagę na dużą 
niepewność uzyskiwanych wyników. W wielu przypadkach należy kierować się wła-
snym doświadczeniem i niekiedy nawet intuicją. Pomimo pozytywnych wyników testów 
i symulacji, należy mieć świadomość, iż modele prezentują jedynie pewne przybliżenie 
świata realnego i interpretacja ich wyników powinna być prowadzona z dużą ostrożnością. 
Przede wszystkim bowiem ciągle jeszcze słabe jest rozpoznanie przyczyn zmian klimatu 
i wzajemnych zależności pomiędzy elementami klimatu oraz klimatem i całym systemem 
klimatycznym, w tym zachodzącymi przemianami fizycznymi i chemicznymi. W tym 
miejscu warto przywołać wyniki wyrafinowanych prognostycznych ( numerycznych ) 
modeli mezometeorologicznych, które w niektórych sytuacjach znacznie różnią się od 
siebie lub są zupełnie nietrafione, mimo, że dotyczą horyzontu zaledwie kilkudniowego. 
W przypadku modeli klimatycznych sytuacja jest bardziej skomplikowana, ze względu na 
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skalę czasową i przestrzenną. Drugi powód, to prawie niemożliwa do przewidzenia sytu-
acja polityczno-gospodarcza świata. Nie trzeba nikogo chyba przekonywać, że jakiekol-
wiek globalne zmiany społeczno-gospodarcze, w tym np. związane z wybuchami różnego 
rodzaju kryzysów, radykalnie i skutecznie mogą zmienić nawet najstaranniej dopraco-
wane „ naturalne i racjonalne ” scenariusze. 

Trzeci powód to zmieniająca się wraz z rozwojem technik I T możliwość dokonywania 
bardziej skomplikowanych obliczeń wraz z uwzględnieniem coraz to nowych parametrów 
( czynników klimatycznych ), którym towarzyszą też zmiany rozdzielczości przestrzennej 
w skali całej atmosfery. Sytuację tą można obecnie już obserwować, porównując choćby 
wyniki pierwszego i czwartego raportu I P C C. Ostatni możemy już teraz weryfikować. 
Jeszcze kilkanaście lat temu tzw. krzywa hokejowa wzrostu globalnej temperatury powie-
trza wydawała się nie mieć końca. Od lat 80. obserwowany był gwałtowny i ciągły wzrost 
temperatury. Ostatnie kilka lat wskazuje, że wzrost ten wyhamował swój impet i być może 
kolejne lata pokażą tendencję odmienną.

Według wielu badaczy ze zmianami klimatu, w tym przede wszystkim globalnym ocieple-
niem, wiąże się występowanie tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych na świecie. 

To właśnie one wywołują u nas największy niepokój. Różnego rodzaju potężne wiry 
powietrzne, jak trąby powietrzne ( tornada ) oraz o wiele większe przestrzennie cyklony 
zwrotnikowe, nazywane w Ameryce Północnej huraganami, a w Azji południowo-

-wschodniej – tajfunami, pochłonęły setki istnień ludzkich i spowodowały trudne do 
oszacowania straty materialne. Pierwsze lata XXI wieku dostarczyły nam wielu spekta-
kularnych przykładów tych zjawisk, którymi bez wątpienia były huragany: Ivan, Jeanne 
i Katrina. Zresztą w ostatnich dniach października 2012 roku huragan Sandy ( nazywany 
też „ Frankenstorm ” ) przypomniał, że cyklony tropikalne nadal występują. Jednocześnie 
należy dodać, że były one i tak nieporównywalnie słabsze, niż te najgroźniejsze: huragan 
Andrew w 1992 roku czy też huragan Mitch w 1998 roku. Na szczęście, w Polsce tak groź-
nych w skutkach zjawisk nie notuje się, choć tu i ówdzie sporadycznie zdarzają się trąby 
powietrzne, lub wiatr o prędkościach przekraczających w porywach 50 m·s-1. W naszym 
kraju, podobnie jak i w innych częściach Europy, za najgroźniejsze zjawiska meteorolo-
giczne można uznać katastrofalnie wysokie opady atmosferyczne, które wywołują wez-
brania i powodzie, czego najdobitniejszym przykładem jest pamiętna powódź 1997 roku, 
czy też kolejne w maju i czerwcu 2010 roku. 

Wymienione zdarzenia należą do groźnych zjawisk pogodowych ( nie klimatycznych! ), 
niekiedy o wymiarze ekstremalnym. W ostatnich latach stwierdza się znaczny przyrost 
ich częstości, który tłumaczony jest zwiększeniem energii systemu atmosfery ziemskiej, 
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w związku ze zmianami klimatu. W mediach dało się nawet usłyszeć, że wspomniany 
huragan „ Sandy ”, który dotarł aż po Nowy Jork i spowodował spustoszenia na wschodnim 
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, też jest wynikiem globalnych zmian klimatu. Zostawmy 
jednak teraz rozważania o przyczynach zjawisk ekstremalnych i zwróćmy uwagę czym 
one tak naprawdę są. 

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się opinie, że ekstremalne zjawiska meteoro-
logiczne i klimatyczne są udowodnionym faktem, że grozi nam swoisty paraliż cywili-
zacyjny. Prawie codziennie media informują o niszczycielskich żywiołach pogodowych, 
które niszczą nie tylko wytwory materialne człowieka, lecz niekiedy bywają też bezpo-
średnią lub pośrednią przyczyną śmierci wielu ludzi. Trudno nie znaleźć takich przykła-
dów w poszczególnych częściach świata w ciągu całego roku. Do zdarzeń tych należą też te, 
do których doszło w 2012 roku, a które są przykładem dwóch różnych zjawisk ekstremal-
nych biorąc pod uwagę ich rodzaj, skalę przestrzenną, obszar wystąpienia a także wielkość 
strat i zniszczeń. Są to z jednej strony lokalne trąby powietrzne, które tu i ówdzie wystąpiły 
w Polsce, oraz z drugiej – katastrofalne skutki przejścia wspomnianego wyżej huraganu 
Sandy przez wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.  

Rozpatrując ekstremalne zjawiska meteorologiczne mamy do czynienia w zależności 
od regionu świata z różnym ich rodzajem oraz skalą. Do zjawisk tych w pierwszej kolej-
ności zaliczyć można różnego rodzaju wiry powietrzne, które począwszy od lokalnych 
perturbacji i zaburzeń w atmosferze, poprzez występowanie silnych wiatrów lokalnych, 
przechodzenie głębokich niżów barycznych, wywołujących gwałtowne wiatry, mogą 
przybrać bardzo groźne formy, na czele z cyklonami tropikalnymi. Mogą to być też 
przestrzennie mniejsze formy aczkolwiek o podobnej, a niekiedy nawet większej sile 
niszczycielskiej, jak na przykład trąby powietrzne, nazywane w Ameryce Północnej tor-
nadami. W zasadzie te zjawiska mają różne cechy indywidualne i w pewnym sensie są 
niepowtarzalne.

Jednocześnie na świecie istnieją inne zjawiska meteorologiczne, których występowanie 
jest powszechne i w efekcie uznawane za normalne. Jest to na przykład występowanie opa-
dów atmosferycznych w postaci deszczu czy też śniegu, bądź też występowanie określonej 
temperatury powietrza, którą ( jak wiadomo ) mierzy się w sposób ciągły. Czy w związku 
z tym można wymienione elementy uważać za ekstremalne? Odpowiedź jest tu dość jed-
noznaczna: wszystko zależy od intensywności i występowania określonych wartości tych 
elementów. Jeżeli na przykład opad ma wysokość 30 mm ( opad o  warstwie wody 30 mm, 
czyli 30 l na 1 m2 )  i spadnie w ciągu jednego czy dwóch dni, jego reperkusje dla człowieka 
i środowiska będą znikome. Jeżeli jednak opad taki będzie trwał kilkadziesiąt minut może 
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wywołać lokalne podtopienia i powódź. To samo w pewnym stopniu dotyczy temperatury 
powietrza, która dopiero wówczas może być uznana za element ekstremalny, gdy przekro-
czone zostaną określone wartości krytyczne. Jeszcze innymi przykładami mogą być: mgła, 
sadź, gołoledź. W każdym z tych przypadków o ich „ ekstremalności ” będzie decydowała 
skala i intensywność danego przypadku. Nawet długotrwała, kilkunastogodzinna mgła 
ograniczająca widzialność do kilkuset metrów będzie znacznie mniej uciążliwa i para-
liżująca działania ludzkie, niż kilkugodzinna bardzo intensywna mgła z widzialnością 
poziomą nie przekraczającą 50 m.

Na wstępie bardziej szczegółowych rozważań nad ekstremalnymi zjawiskami meteoro-
logicznymi należy określić, co rozumie się przez to pojęcie. O ile zjawiska meteorolo-
giczne nie budzą tutaj wątpliwości i rozumie się przez nie wszystkie zjawiska występujące 
w atmosferze ( z wyłączeniem chmur ), to samo słowo ekstremalny nie jest jednoznacznie 
pojmowane. Według Słownika Języka Polskiego ( 2003 ) a także Słownika wyrazów obcych 
( 2003 ) ekstremalny ( z łac. extremus ) oznacza wielkość skrajną, krańcową, a w odniesie-
niu do wielkości matematycznej – minimalną lub maksymalną. Dosłowne traktowanie 
tego słowa oznacza, że w przypadku zjawisk meteorologicznych można mówić tylko o ich 
skrajnych wielkościach, to jest najwyższej i najniższej. W rezultacie, z ekstremami mie-
libyśmy do czynienia tylko w sytuacji, gdy wcześniej określone wartości skrajne byłyby 
przekroczone. Takie jednak rozumowanie nie może być przyjęte przy rozpatrywaniu zja-
wisk meteorologicznych, które nie przekroczyły tych wartości skrajnych. Często przecież 
wywołują one różnego rodzaju perturbacje w środowisku przyrodniczym i są bezpośred-
nio uciążliwe dla człowieka. Dlatego ekstremalne zjawisko pogodowe lepiej definiować 
zgodnie z zaleceniami I P C  C ( I P C C… 2001 ), który zjawisko ekstremalne określił jako: 

„ zjawisko, które jest rzadkie z punktu widzenia rozkładu statystycznego w danym miej-
scu. Pojęcie „ rzadki ” jest zmienne, ale takie zjawisko pogodowe powinno występować 
z częstością mniejszą lub równą niż 10% ( lub 90% ) to jest 10 lub 90 percentyla ”. Oznacza 
to, że pojawienia się takich zjawisk należy oczekiwać co najwyżej raz w dziesięcioleciu. 
W związku z tym gospodarka i społeczeństwo muszą być przystosowane do takiej ewen-
tualności. Na osobną uwagę zasługują zjawiska wyjątkowe, za które można uznać wartości 
o prawdopodobieństwie przekroczenia mniejszym niż 1%, a więc zdarzające się raz w stu-
leciu. Tego typu charakterystyki są często stosowane przy szacowaniu stopnia zagrożenia 
budowli hydrotechnicznych, mostów itp. Do oszacowania probabilistycznych charaktery-
styk zjawisk ekstremalnych mogą też służyć tzw. prawdopodobieństwa empiryczne, bazu-
jące na danych co najmniej 50-letnich. Przy braku takich danych, omawiane wartości nie 
mogą być jednak rzetelnie wyznaczone.

Kryteria wyróżniania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych
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Niezależnie od charakterystyk uwzględniających częstość przekroczenia ściśle określo-
nych wartości granicznych lub ocen probabilistycznych, konieczne jest podanie bezwzględ-
nych ( tzw. absolutnych ) maksimów i minimów rozpatrywanych elementów meteorologicz-
nych na podstawie jak najdłuższych danych, najlepiej stuletnich lub co najmniej 50-letnich. 
Informują one użytkowników o skrajnych zakresach poszczególnych charakterystyk, do 
których powinna się przystosować gospodarka. Odniesienie do tych wartości może być 
wykorzystane w prognozowanych ocenach zmian warunków klimatycznych w XXI wieku. 

Przy rozpatrywaniu poszczególnych ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i klima-
tycznych warto przytoczyć kilka definicji, które wynikają z przeglądu literatury i są próbą 
pewnego podsumowania stanu wiedzy w tym zakresie:
 – ekstrema absolutne ( absolutne maksimum; absolutne minimum ): wartość najwyższa 

lub najniższa, jaka do tej pory została stwierdzona w charakterystyce  danego zjawiska,
 – zjawiska ekstremalne: zjawiska lub wartości bliskie ekstremom absolutnym danej 

charakterystyki ( pogody, klimatu ), których  prawdopodobieństwo przekroczenia jest 
mniejsze od 10%, czyli szansa ich wystąpienia ( tzw. okres powtarzalności ) wynosi naj-
wyżej raz na 10 lat,

 – zjawiska ekstremalne wyjątkowe: zjawiska lub wartości bliskie ekstremom absolut-
nym danej charakterystyki ( pogody, klimatu ), których prawdopodobieństwo przekro-
czenia jest mniejsze od 1%, czyli szansa ich wystąpienia ( tzw. okres powtarzalności ) 
wynosi najwyżej raz na 100 lat, 

 – klęska żywiołowa: katastrofa naturalna, lub spowodowana ingerencją człowieka, zdarza-
jąca się losowo i wywołująca duże zniszczenia, niekiedy nawet liczne ofiary śmiertelne.
Z ekstremalnymi warunkami meteorologicznymi wiąże się występowanie niektórych 

klęsk żywiołowych, takich na przykład jak: trąby powietrzne, burze gradowe, powodzie 
( Starkel 1999 ). Ich rozmiary są niekiedy ogromne, dlatego też przy O N Z ustanowiono 
w 1990 roku przy udziale Światowej Organizacji Meteorologicznej dziesięcioletni pro-
gram zwalczania skutków klęsk żywiołowych ( Międzynarodowa Dekada Redukcji Klęsk 
Żywiołowych; I D N D R – International Decade for Natural Disaster Reduction ). Głównym 
celem tego programu jest zmniejszenie strat ludzkich i ekonomicznych, spowodowanych 
przez katastrofalne zjawiska przyrody. Natomiast niemożliwe jest powstrzymanie zjawisk, 
powodujących klęski żywiołowe. 

Ekstremalne zjawiska klimatyczne można rozpatrywać w tych samych kategoriach co 
zdarzenia meteorologiczne. Jedynie zamiast oceny pojedynczych zjawisk pogodowych 
dokonuje się analizy różnych średnich charakterystyk poszczególnych zjawisk i proce-
sów atmosferycznych. Na ogół rozważania te dotyczą wieloletnich średnich wartości oraz 
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ich odchyleń. Przy analizie zmian ekstremalnych zjawisk klimatycznych rozpatruje się 
obok średniej arytmetycznej również parametry rozkładu statystycznego określonych 
zmiennych klimatu np. średniej rocznej temperatury, sumy rocznej czy sezonowej opa-
dów etc. Żeby dobrze zrozumieć zjawiska ekstremalne i wpływ wartości średniej na ich 
występowanie warto zwrócić uwagę na modelowe podejście do rozkładu statystycznego 
określonych elementów klimatycznych. Najczęściej poszczególne elementy charaktery-
zują się rozkładem zbliżonym do normalnego, gdzie jak wiadomo najwięcej przypadków 
koncentruje się wokół średniej, najmniej na krańcach rozkładu ( w tzw. ogonach ) ( ryc. 5 ). 
Oznacza to, że przypadki, których wartości są znacznie odchylone od średniej są nieliczne. 

Istnieje kilka hipotez na temat zmian ekstremów klimatycznych. Najczęściej, zwłaszcza 
w przypadku rozważania globalnego ocieplenia, pisze się o zmianie spowodowanej tzw. 
efektem średniej ( Katz, Brown 1992 ). Zmiana w częstości oraz wartości występowania 
ekstremów jest związana z przesunięciem krzywej całego rozkładu w stronę wartości wyż-
szych ( ryc. 5 ). W sytuacji takiej dochodzi do wystąpienia nowych rekordów dodatnich 
oraz zmniejszenia czy też zaniku ekstremalnych wartości ujemnych. Najczęściej przypa-
dek ten wykorzystuje się w wyjaśnieniu występowania nowych dodatnich rekordowych 
wartości temperatury powietrza, które wynikają z wyższych średnich wartości. Hipoteza 
ta ma wielu zwolenników, ze względu na swoja logikę i prostotę. Jednak w badaniach 

Ryc. 5. Schemat zmiany występowania zjawisk ekstremalnych ze względu na wzrost wartości średniej 
Fig. 5. Model of extreme phenomena changes according to the mean value increase

Źródło / Source : IPCC … 2007.
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ekstremów klimatycznych rozważa się też inne hipotezy, nieco bardziej skomplikowane, 
które mogą być związane z innymi zmianami rozkładu częstości poszczególnych zdarzeń. 
Nie wdając się w szczegóły, mówi się o zmianie wariancji, średniej i wariancji czy też zmia-
nie strukturalnej kształtu rozkładu częstości ( Stephenson 2002 ).

Oczywiście oprócz tych statystycznych rozważań związanych z rozkładem częstości 
występowania poszczególnych wartości elementów klimatycznych można też ekstremalne 
zjawiska klimatyczne rozważać ze względu na skalę przestrzenną i czasową. W tym przy-
padku przyjmuje się określone, zwykle arbitralnie dobrane kryteria graniczne. 

Zagadnienie zmian i tendencji występowania ekstremalnych zjawisk należy do najtrud-
niejszych w całej problematyce tychże zjawisk. Dotychczas nigdzie jednoznacznie nie 
wykazano i udowodniono, że ich liczba bezwzględnie wzrosła, aczkolwiek wiele takich 
opinii krąży nawet wśród badaczy. Oczywiście wzrost ten jest rejestrowany, czego nie 
należy utożsamiać z występowaniem. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że współczesne 
metody detekcji ekstremów są nieporównywalnie większe niż nawet jeszcze kilkanaście lat 
temu. Wystarczy spojrzeć na rozwój komputeryzacji, sieci teleinformatycznych czy choćby 
badań i monitoringu satelitarnego. W efekcie zastosowania tych zupełnie nowych technik 
w ostatnich latach nie można wnioskować o liczbie występowania zdarzeń ekstremalnych 
przed wejściem ich w użycie. Dane te nie są jednorodne i dlatego nie mogą być wzajemnie 
porównywalne ze współczesnymi danymi. Również gęstość rozmieszczenia stacji mete-
orologicznych w XIX czy na początku XX wieku powoduje, że dokładność przestrzenna 
obserwacji ( punktowa ) niewiele ma wspólnego ze współczesnymi pomiarami, często opi-
sującymi charakterystyki przestrzenne w dodatku z bardzo dużą rozdzielczością czasową. 
Dlatego przy formułowaniu wniosków o ich wzroście, a także ich bezpośrednich reperku-
sjach na życie człowieka i jego środowisko należy być niesłychanie ostrożnym. 

W tym świetle warto jeszcze spojrzeć na występowanie klęsk żywiołowych na świecie 
w XX wieku ze względu na ich przyczyny. Największy wzrost liczby tych zjawisk związany 
jest ze zdarzeniami meteorologicznymi. Dotyczy to silnych wiatrów oraz powodzi, które 
w decydującym stopniu uwarunkowane są opadami atmosferycznymi. Również warunki 
klimatyczne, reprezentowane przez średnią globalną temperaturę powietrza jednoznacz-
nie wskazują na jej wzrost w XX wieku o około 0,7°C ( ryc. 2 ). Nie poddając w wątpliwość 
tych danych należy zdawać sobie sprawę, że wiele długoletnich stacji meteorologicznych, 
z których zaczerpnięto dane pomiarowe, z czasem znalazło się w zasięgu oddziaływania 
dużych miast i skupisk ludzkich, gdzie wytworzył się specyficzny lokalny klimat, z tzw. 
wyspami ciepła. Dobitnie fakt ten zaznacza się również na przykładzie historycznej stacji 
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meteorologicznej Kraków-Obserwatorium. Średnia roczna temperatura według danych 
z niej uzyskanych znacznie w XX wieku wzrosła, aczkolwiek ekstremalnie wysokie i niskie 
wartości notowane już były w latach 20. XIX wieku ( ryc. 1 ).

Również w Polsce rozpatrywane zagadnienie nie doczekało się jednoznacznych i wiary-
godnych ocen, głównie z uwagi na wyżej przedstawione przyczyny. Istota i rola ekstre-
malnych zjawisk meteorologicznych i klimatycznych w życiu społeczeństw jest jednak tak 
duża, że rządy poszczególnych krajów i mniejszych jednostek administracyjnych przy-
kładają do nich szczególną wagę. Również w Polsce znaczenie poznania tych zjawisk oraz 
określenie ich wieloletnich tendencji a także oddziaływania na człowieka i gospodarkę 
znajduje się w kręgu zainteresowania kilku ministerstw oraz wielu instytucji naukowych 
i badawczych. Większość uwzględnionych elementów wywołanych przyczynami mete-
orologiczno-klimatycznymi nawiązuje do efektów i skutków hydrologicznych, geomorfo-
logicznych a także społeczno-gospodarczych. Podział ten jest dostosowany do warunków 
polskich, choć wiele wskaźników nawiązuje do listy europejskiej, stosowanej m.in. przez 
European Climate Assessment i zalecanej przez ekspertów CCl/CLIVAR ze Światowej 
Organizacji Meteorologicznej. 

Wyniki większości badań prowadzonych w Polsce i na świecie wskazują na zwiększe-
nie liczby ekstremalnych zjawisk w ostatnich latach. Niekiedy jednak tendencje te nie są 
jednoznaczne ( Ustrnul, Czekierda 2009; Ustrnul i in. 2012 ). Tu i ówdzie pojawiają się róż-
nego rodzaju spekulacje, pozbawione naukowych, wnikliwych badań i przesłanek, które 
niekiedy nawzajem się wykluczają. Często powtarzana opinia o wzroście częstości ekstre-
malnych zjawisk, wiązana z globalnym ociepleniem klimatu, pozostaje tylko pustym slo-
ganem pozbawionym jednoznacznych ilościowych wyników badań. Na ogół wynika ona 
z subiektywnych ocen dokonywanych przez poszczególne osoby, które wyciągają wnio-
ski na podstawie własnych obserwacji i wedle własnej, jakże subiektywnej skali ocen. Nie 
wdając się w polemikę z tymi opiniami, chciałbym zaznaczyć, że wiele z nich zasługuje na 
rozpatrzenie na gruncie szeroko pojętych uwarunkowań psychologiczno-socjologicznych. 

Powyższe rozważania z konieczności, dotyczą tylko wybranych wątków dotyczących 
współczesnych zagadnień zmian klimatu. Poszczególne zagadnienia są przedmiotem 
setek poważnych, profesjonalnych doniesień, które często jednak nieco odmiennie  przed-
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stawiają obecny stan wiedzy. Potwierdza to jednak fakt, że zagadnienia zmian klimatu, 
zrównoważonego rozwoju oraz wpływu tych zmian na środowisko i człowieka są wciąż 
nierozstrzygnięte. W bardzo wielu sferach stan wiedzy, niewątpliwie znacznie szerszy niż 
nawet jeszcze kilkanaście lat temu, nie pozwala na jednoznaczne konkluzje. Krytyczne 
spojrzenie na niektóre z tych zagadnień, zawarte w tym przyczynku, nakazuje na przed-
stawienie najważniejszych wniosków, które wynikają z poruszonych kwestii, jak też i ist-
niejących w literaturze poglądów.

Zmiany klimatyczne są fascynującym zagadnieniem naukowym, ale wymagają rozle-
głej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz rozważnego i wnikliwego podejścia. 

W ostatnich latach nastąpił wzrost globalnej temperatury powietrza, z którym według 
opinii większości badaczy wiąże się częstsze występowanie tzw. ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i klimatycznych. Pogląd na temat tych zdarzeń nie może być jednak w pełni 
zweryfikowany i potwierdzony ze względu na brak wiarygodnych, jednorodnych danych 
z okresu historycznego.

Niewątpliwie istotny wpływ na pogląd o znaczących zmianach klimatu i wzroście czę-
stości ekstremalnych zjawisk klimatycznych w ostatnich latach ma niezmiernie szybki 
przepływ i wymiana informacji na świecie.

W systemie klimatycznym zmiany i zmienność klimatu nie są niczym nadzwyczajnym, 
lecz naturalną, immanentną jego cechą potwierdzoną w skali historycznej i geologicznej.

Istota i waga społeczno-ekonomiczna zmian klimatycznych nakazuje ich badanie i cią-
gły monitoring mimo dużej niepewności uzyskiwanych wyników. 

Dotychczasowy stan wiedzy, ilość i jakość informacji nie pozwala na wiarygodną pro-
gnozę zmian klimatu. Wszystkie istniejące scenariusze cechują się dużym stopniem nie-
pewności i pozostają w sferze teorii i hipotez. 

Większość scenariuszy klimatycznych, niezależnie od stopnia przewidywanego zrów-
noważonego rozwoju, zakłada znaczące podwyższenie średniej rocznej temperatury 
powietrza na koniec obecnego stulecia. Największy wzrost, sięgający nawet kilku stopni 
Celsjusza, prognozowany jest w Arktyce.

Obecna znajomość procesów atmosferycznych oraz wiedza na temat systemu klima-
tycznego i środowiska nakazują daleko posuniętą powściągliwość co do ewentualnych 
przyszłych zmian klimatu. Wszystkie powyższe fakty potwierdzają  jednak, że ludzkości 
nie grozi klimatyczna katastrofa. 

Powyższe stwierdzenie nie dotyczy jednak sytuacji, którą może wywołać sam człowiek 
w wyniku niekontrolowanych, nieprzewidywalnych działań, powodujących na przykład 
globalną katastrofę nuklearną. 

Reasumując, można stwierdzić, że w Europie Środkowej, zwłaszcza przy założeniu 
zrównoważonego rozwoju świata, możliwość wystąpienia krajobrazów znanych z obsza-
rów polarnych oraz tropikalnych, jest niewielka. Co najwyżej mogą one zaistnieć w fil-
mach science fiction. Warto zawsze jednak pamiętać sentencję wypowiedzianą łaciną prze-
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łomu XX i XXI wieku, którą w pewnym sensie stanowi język angielski:  Man can believe 
the impossible, but man can never believe the improbable” – Oscar Wilde ( Człowiek może 
wierzyć w niemożliwość, ale nie może uwierzyć w nieprawdopodobieństwo ).
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tematy dyskusji
Rola człowieka w zmianach klimatu. 
Zmiany klimatu a zrównoważony rozwój.

Zadania
Przedstaw czynniki odpowiedzialne za zmiany klimatu. 
Podaj przykłady ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, które wpłynęły na 
rozwój społeczno-gospodarczy w skali ponadlokalnej.

pytania sprawdzające
Czym są ekstremalne zjawiska meteorologiczne?
Czym są klęski żywiołowe? 
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