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ANNA MIRECKA

Instytut Ekologii i Bioetyki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

O interdyscyplinarności problemu zmian klimatycznych
Niniejsza publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu”. Konferencja
odbyła się 25 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Jej organizatorem było Koło Naukowe Sozologów UKSW.
Konferencja dotyczyła bardzo aktualnego problemu zmian klimatycznych, jakie mają miejsce w ostatnich czasach na Ziemi. Zmiany klimatu
są zagadnieniem interdyscyplinarnym i wywołują wiele burzliwych dyskusji i rozważań wśród naukowców, polityków i dziennikarzy.
Naukowe obserwacje klimatu trwają od końca XVIII wieku, kiedy to
została opracowana teoria naukowa tzw. efektu cieplarnianego. Zaczęto
się uważniej przyglądać temu zjawisku. Stwierdzono, że w dużej mierze
jego przyczyną jest działalność człowieka, który nadmiernie wykorzystuje środowisko naturalne do własnych potrzeb: przemysłowych, transportowych i rolniczych. Jednocześnie w ostatnich dziesięcioleciach miało
miejsce wiele katastrof ekologicznych i naturalnych, takich jak powodzie,
tsunami, susze czy tornada, które wcześniej nie występowały tak często
i z tak dużą siłą. Pojawił się problem zmian i ochrony klimatu, który stał
się tematem wieloaspektowych dyskusji.
W 1979 r. odbyła się w Genewie pierwsza Światowa Konferencja Klimatyczna, w trakcie której uczestniczące kraje przyjęły deklarację dotyczącą określenia i powstrzymania potencjalnych i niekorzystnych dla
ludzkości zmian klimatu wywołanych przez człowieka.
W 1988 r. powołano Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatycznych, którego zadaniem była ocena skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wywołanych przez zmiany klimatu oraz
stworzenie strategii do ich zwalczania. Do 2013 roku odbyło się 19 konferencji klimatycznych. Ostatnia miała miejsce w listopadzie 2013 roku
w Warszawie.
Jednakże wielu naukowców uważa, że obarczanie winą za zmiany klimatu wyłącznie człowieka jest błędem. Obserwując dzieje zmian klimatu
Ziemi na przestrzeni milionów lat, można zauważyć, że Ziemia przechodzi
7

okresowe fazy ocieplenia i ochłodzenia klimatu, są to naturalne jej cykle.
W historii Ziemi wielokrotnie dochodziło już do globalnych zlodowaceń,
a zawartość CO2 w atmosferze kilka razy wzrastała bez udziału czynników
antropocentrycznych. Obecnie znajdujemy się w kolejnej fazie cyklicznego
ocieplenia.
Gaz cieplarniany jakim jest CO 2 emitują głównie wulkany i oceany,
ale ten fakt jest przez wielu naukowców pomijany. Wśród gazów cieplarnianych dominuje nie CO 2, lecz para wodna. Według wielu naukowców
teoria globalnego ocieplenia to tylko propaganda mająca na celu korzyści
finansowe i polityczne w wielu wpływowych kręgach.
Niezależnie od tego, czy globalne ocieplenie jest faktem, czy mitem
warto zauważyć, że podjęto wiele interdyscyplinarnych dyskusji i konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Niezaprzeczalnym faktem
jest niepokojąca degradacja środowiska naturalnego w ostatnim stuleciu.
Wycinanie lasów, coraz więcej zagrożonych wyginięciem gatunków flory
i fauny, zanieczyszczenia wód i gleb to skutek nadmiernej ekspansji człowieka i jego nierozważnego działania. Efektem tego jest także zakłócenie
równowagi ekologicznej ekosystemów, co prowadzi na przykład do zakłóceń stosunków wodnych w atmosferze Ziemi.
Konferencja, która odbyła się 25 listopada 2013 r. na UKSW pokazała, że
problem dotyczący zmian i ochrony klimatu wymaga interdyscyplinarnego
rozpatrzenia i przemyślenia. Młodzi naukowcy zwrócili uwagę na konkretne
fakty jakie mają miejsce w wielu dziedzinach naszego życia, myślenia i działania. Pokazała także, że zmiany klimatu to zagadnienie zarówno dla ekologa,
psychologa, jak i filozofa. Uczestnikami konferencji były osoby zajmujące
się filozofią, ekologią, etologią, przyrodoznawstwem, historią, medycyną,
ekonomią, etyką, psychologią, polityką, transportem, energetyką.
Efektem Konferencji „ Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu”
jest niniejsza praca zbiorowa dziesięciorga autorów pod redakcją Magdaleny
Terleckiej. Zapraszamy do zapoznania się z interesującą lekturą dotyczącą tego,
jak problem zmian klimatycznych wpływa między innymi na awifaunę Polski,
zdrowie i psychikę ludzi, edukację ekologiczną i transport w Warszawie, jak
ciekawe rozwiązania wprowadzono np. w eko-mieście Ełk, a także o etycznych
aspektach zmian klimatu.

***
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About interdisciplinary problem of climate changes
On 25th November 2013 The Scientific Circle Sozology organized
Polish Scientific Conference, which was concerning "Interdisciplinary
changes and climate protection". The conference took place at the University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw. During this conference
young scientists paid attention to the specific facts which concerned many
fields, such as: philosophy, ecology, ethology, natural science, history,
medicine, economics, ethics, psychology, politics, transportation, energy.
Conference showed that the problem of climate change and it’s protection
requires an interdisciplinary consideration.
Key words: conference, climate change, conservation, interdisciplinary.

***
Anna Mirecka, absolwentka Wydziału Zootechniki SGGW – AR
w Warszawie oraz Wydziału Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Doktorantka Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. Praca doktorska dotyczy filozoficznych koncepcji w etologii
w oparciu głównie o dokonania naukowe Konrada Lorenza. Zainteresowania badawcze: etologia, ekologia, psychologia zwierząt, obserwacje etologiczne w terenie. Współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN
im. M. Nenckiego.

***
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MACIEJ SIERAKOWSKI

Instytut Ekologii i Bioetyki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ditlenek węgla jednym z czynników zmian klimatu
Wstęp
Problem zmiany klimatu na świecie jest od kilku lat często poruszanym tematem. A że nie jest to kwestia, obok której można przejść obojętnie, pokazuje nam Szczyt Klimatyczny, który odbył się w Warszawie
w dniach 11 – 22 listopada 2013 roku.
W chwili obecnej nie mamy wątpliwości, że klimat na Ziemi zmieniał
się w okresie historycznym. Ziemia niejednokrotnie przechodziła przez
długie okresy zlodowacenia, po których następowały okresy charakteryzujące się znacznie wyższą temperaturą. Jedynie w ostatnim tysiącleciu temperatura powietrza na Ziemi zmieniała się istotnie. Początek drugiego
tysiąclecia był ciepły, ponieważ temperatura powietrza była około pół stopnia wyższa niż obecnie. Okres ten zwany jest „optimum klimatycznym”
i trwał około dwa wieki, po czym warunki meteorologiczne załamały się.
W kronikach historycznych odnotowano, że w Europie nasiliły się powodzie i huraganowe wiatry. W średniowieczu temperatura powietrza obniżyła
się do tego stopnia, że w okresie zimowym Morze Bałtyckie zamarzało
w całości. Ta zmiana klimatu zwana jest epoką małego zlodowacenia, ponieważ na obszar północnej Europy nasunął się lodowiec1 .
Począwszy od połowy XIX wieku temperatura zaczęła się stopniowo
podwyższać i dodatni trend utrzymuję się do obecnych czasów2.
1. Czym jest klimat, a czym pogoda
Jedną z definicji klimatu jest: „[gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’], charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych (warunków pogodowych), kształtujący się pod wpływem
właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji i pomiarów meteorologicznych”3.
Natomiast pogoda to: „stan atmosfery ziemskiej w danym miejscu
i czasie; jest określona zespołem elementów i zjawisk meteorologicznych,
tj. wartościami ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza, rodzajem
i ilością opadów, wielkością zachmurzenia i innymi”4.
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Czynniki klimatyczne stanowią najważniejsze wielkości opisujące
warunki zewnętrzne, czyli pozaziemskie i planetarne, inaczej ziemskie,
a także warunki fizyczne lub geograficzne (niebędące elementami klimatu), decydujące o stanie systemu klimatycznego.
Można podzielić je na czynniki astronomiczne, radiacyjne, cyrkulacyjne, geograficzne, ekologiczne i antropogeniczne. Głównymi energetycznymi czynnikami, które wpływają na klimat są: stała słoneczna,
pojemność cieplna i energia ruchu oceanów, bilans promieniowania i bilans cieplny, energia ruchu ogólnej cyrkulacji atmosfery, prądy morskie
i wybuchy wulkanów. Czynniki astronomiczne i solarne powodują generowanie cyklu rocznego i dobowego w przebiegu zjawisk klimatycznych,
a także określonych cykli wieloletnich, takich jak 11-letni cykl słoneczny,
czy też cykle o okresach dłuższych: 22 i 76 lat5 . W 1920 roku jugosłowiański astronom M. Milanković wyjaśnił cykliczność niektórych zjawisk klimatycznych, m.in. występowanie dużych zlodowaceń, trzema
cyklami astronomicznymi6.
Działalność człowieka, inaczej czynniki antropogeniczne coraz silniej
wpływają na klimat poprzez emisję do atmosfery pyłów i gazów, jak również poprzez zmianę tzw. powierzchni czynnej (zabudowa terenu, wycinanie lasów itp.).
Do opisania klimatu danego miejsca stosuje się różnorodne metody statystyczne, przypisujące wartości średnie, najczęstsze i ekstremalne poszczególnych składowych klimatu (tj.: ciśnienie atmosferyczne, temperatura
i wilgotność powietrza, wiatr, opady), rozkłady częstości i prawdopodobieństwa ich występowania. Klimat stanowi jeden z ważnych elementów środowiska geograficznego. Ze względu na zróżnicowanie temperatury na kuli
ziemskiej obserwuje się strefy klimatyczne. W obrębie tych stref klimatycznych wyróżnia się natomiast typy klimatyczne, zależnie od cech rocznego
przebiegu temperatury i opadów7.

2. Znaczenie CO2 w zmianach klimatu

Docierające do Ziemi, a następnie odbite od powierzchni promieniowanie emitowane jest w przestrzeń kosmiczną pod postacią promieni podczerwonych, czyli energii cieplnej. Promieniowanie podczerwone nie może
jednak wydostać się z atmosfery tak łatwo jak promieniowanie świetlne,
ponieważ zatrzymywane jest przez tzw. gazy cieplarniane. Naturalnymi gazami cieplarnianymi są: para wodna, ditlenek węgla, ozon, metan oraz tlenki azotu, a ich łączna zawartość w atmosferze ziemskiej wynosi mniej niż
1% 8. Ta niewielka ilość wystarcza, aby utrzymać na powierzchni Ziemi
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temperaturę, która umożliwia istnienie tu życia. Zjawisko to potocznie
zwane jest efektem cieplarnianym lub efektem szklarniowym, jego działanie zostało przedstawione na rys. 1.
Rys. 1 . Zjawisko efektu cieplarnianego
Ciepło
wypromieniowane
Atmosfera
Gazy cieplarniane
Ciepło
słoneczne

Promieniowanie
zwrotne

Powierzchnia Ziemi

Źródło: Opracowanie własne

Ditlenek węgla (CO2), który występuje w atmosferze w stosunkowo
dużych ilościach, jest najważniejszym spośród gazów cieplarnianych
związanych z aktywnością człowieka. Źródłem większości jego emisji do
atmosfery są procesy pochodzenia naturalnego, np. oddychanie, wybuchy
wulkanów i rozkład organizmów żywych. Jednak to emisje powodowane
przez człowieka potrafią zaburzać panującą w przyrodzie równowagę.
Ponad 75% emitowanego przez ludzi ditlenku węgla pochodzi ze spalania
paliw kopalnych. Człowiek przyczynia się do wzrostu poziomu CO2
w atmosferze także na inne sposoby, za przykład niech posłuży karczowanie pochłaniających nadmiar gazu lasów.
Gigantyczne rdzenie lodowe z Antarktydy i Grenlandii zawierają bardzo
wyraźny zapis zmian klimatu ostatnich setek tysięcy lat. Rekordowy rdzeń lodowy EPICA z Antarktydy, o długości 3 kilometrów, sięga 740 000 lat wstecz.
13

W bąbelkach uwięzionego w lodzie powietrza znajdują się gazy atmosferyczne,
w tym gazy cieplarniane – ditlenek węgla, metan i tlenek azotu, dzięki czemu
można określić ich zawartość w ówczesnej atmosferze. Ale to nie wszystko –
w każdej warstwie można znaleźć inkluzje, takie jak przywiany pył, popiół czy
izotopy radioaktywne9. Wyniki badań ukazuje wyk. 1.
Wyk. 1 . Koncentracja CO2 w atmosferze w latach 1 000 – 1 975

Zawartość CO2 w atmosferze
[ppm]

Źródło: T. Webb, Global Paleoclimatic Data for 6000 Yr B.P.,
http://cdiac.ornl.gov/climate/paleo/paleo_table.html, 02.01 .201 4

Od 1958 roku na szczycie góry Mauna Loa na Hawajach, na wysokości około
4000 m n. p. m. wykonywane są pomiary stężenia ditlenku węgla w atmosferze10.
Wyniki prowadzonych na przestrzeni 50 lat badań przestawia wyk. 2.

Obserwatorium Mauna Loa, zdjęcie Steven Ryan, NOAA
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Wyk. 2. Stężenie CO2 w atmosferze, krzywa Mauna Loa, średnia roczna

Stężenie CO2 w atmosferze
[ppm]

Źródło: NOAA, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide; Mauna Loa, Hawaii,
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/, 02.01 .201 4.

Wyniki pomiarów dokonywanych w miejscu oddalonym od lokalnych
źródeł zanieczyszczeń wyraźnie wykazują wzrost stężenia CO 2 w atmosferze. Należy także dodać, że wulkan Mauna Loa jest obecnie nieczynny.

3. Wybrane skutki zmian klimatu

Obserwacja tempa i skali zmian klimatycznych, które zaszły w minionym stuleciu nasuwa pytanie o przyszłość naszego klimatu. Czy zmiany klimatyczne, które miały miejsce w XX wieku, będą się dalej nasilać?
Pojawiające się niekiedy alarmujące prognozy mówią o serii nadchodzących katastrof, wywołanych zmianami klimatu. Inne diagnozy nie są tak
katastroficzne, a zdaniem niektórych klimatologów, widoczne ostatnimi
czasy ekstrema pogodowe są zjawiskiem typowym dla okresów ocieplenia, przeplatających się cykliczne z okresami chłodu.
15

3.1 Wzrost średnich temperatur

Najbardziej znanym przejawem zachodzących zmian jest wzrost średnich temperatur na Ziemi. Najczęściej mówi się właśnie o globalnym
ociepleniu, dopiero potem wymieniając inne związane z nim zjawiska.
W XX wieku przeciętna globalna temperatura podniosła się o 0,6°C, ale
wzrost ten był większy na średnich i dużych szerokościach geograficznych: np. na terenie Arktyki w latach 1966 – 1995 średnia roczna temperatura zwiększała się o 1°C na każde dziesięciolecie11 . Zmiany średnich
temperatur przedstawia wyk. 3.
Wyk. 3. Zmiany średnich globalnych temperatur na przestrzeni XX w.

Zmiany średnich globalnych temperatur
[°C]

Źródło: University of East Anglia, Global air temperature,
www.cru.uea.ac.uk, 02.01 .201 4

Wszystko wskazuje na dalszy wzrost średnich temperatur – większy
aniżeli w XX w. i prawdopodobnie największy od 10 tysięcy lat. Przed
końcem obecnego stulecia średnia globalna temperatura podniesie się
o ok. 1,4 – 5,8°C w stosunku do 1990 roku, przy czym wzrost ten będzie
szybszy na lądzie, szczególnie zaś w północnej części globu. Już w minionym stuleciu temperatury w niektórych rejonach Alaski wzrosły
o 3°C12.
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Zauważono także większy wzrost temperatur w nocy i na powierzchni lądu, która ogrzała się średnio o 0,7°C. Na Arktyce odnotowano największy wzrost temperatur, gdzie w niektórych miejscach temperatury
podskoczyły o 2°C. Natomiast Europa ociepliła się o 1-1,2°C. W pierwszej połowie XX w. Ziemia ogrzała się o 0,3°C., później temperatury
nieznacznie spadły (o 0,1°C), by od połowy lat 70. znowu zacząć rosnąć.
Im przesuwamy się bliżej końca XX w., tym cieplej: na okres od lat 80.
przypada aż 19 spośród 20 rekordowo gorących lat, a z tego najcieplejszą dekadą stulecia były lata 90., zaś najcieplejszym rokiem był 1998.
Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku temperatury nadal będą rosły,
bowiem lata 2002 – 2004 były niewiele chłodniejsze od najcieplejszego
roku XX w., natomiast rok 2005 był prawdopodobnie najgorętszym od
kilku tysięcy lat13 .
3.2 Topnienie lodowców
Kolejnym skutkiem zachodzących zmian jest topnienie lodowców.
Można zauważyć, że coraz krótszy jest okres, w którym rzeki i jeziora
skute są lodem, coraz mniejsze połacie Ziemi pokrywa w czasie zimy
śnieg. Cieńszy staje się lądolód pokrywający obszary Arktyki, a także powszechnie następuje redukcja lodowców znajdujących się poza rejonami
polarnymi. Na przykład na Kaukazie w ciągu ostatnich stu lat – podobnie
jak w Hiszpanii od 1980 roku – zniknęła niemal połowa wszystkich tamtejszych lodowców, natomiast z sześciu lodowców, które w 1972 roku istniały jeszcze w wenezuelskich Andach, do chwili obecnej pozostały już
tylko dwa. Zaś w argentyńskich Andach jeden z największych tamtejszych lodowców – lodowiec Upsala – cofa się o co najmniej 55 m rocznie. Redukcja lodowca jest tak duża, że przewodnicy górscy malują na
skałach specjalne znaki, informujące turystów o tym, jak daleko sięgały
niegdyś granice lodu14.
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio opublikowali w 2002 r.
wyniki trwających dwa lata badań nad kondycją pokrywy lodowej na
szczycie najwyższej góry Afryki – wulkanu Kilimandżaro. Dzięki wynikom tych badań, przekazywanych przez zainstalowaną na szczycie Kilimandżaro automatyczną stację meteorologiczną, jesteśmy w stanie
stwierdzić, że jedyny lodowiec Afryki topnieje w coraz szybszym tempie,
a jego powierzchnia, wynosząca w początkach XX wieku jeszcze około
12 km2 jest obecnie pięć razy mniejsza. Lodowiec cofa się o pół metra
rocznie, kurczy od góry, a opady śniegu na Kilimandżaro są coraz mniejsze15 . Różnice w rozmiarze lodowca przedstawia rys. 2.
17

Rys. 2. Stan lodowca na Kilimandżaro między rokiem 1 993 a 2000

Źródło: NASA, Snow and Ice on Kilimanjaro,
http://www.earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=3054, 04.01 .201 4
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Z czasem stopnieją wszystkie lodowce Grenlandii i choć do ich zupełnego zaniku pozostało jeszcze niejedno tysiąclecie, to topnienie będzie
najszybciej postępować na przestrzeni najbliższych stuleci. W tej chwili
grenlandzkie lodowce topnieją w ponad dwukrotnie szybszym tempie, niż
miało to miejsce jeszcze w latach 90.: na przykład w 2006 roku do morza
trafiło 220 km3 wody z topniejących lodowców Grenlandii, podczas gdy
w roku 1996 było to 90 km3 16.

3.3 Podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach
Globalny wzrost temperatur powoduje topnienie lodowców, a co za tym
idzie podnoszenie się poziomu wody w morzach i oceanach.
W XX w. przeciętny poziom morza w skali globalnej podniósł się o 1020 cm, co skutkowało utratą znacznych połaci lądu w niektórych częściach
świata. Na Samoa Zachodnim, przez ostatnich 90 lat ocean zagarnia średnio
46 cm lądu rocznie. Jeśli w obecnym stuleciu klimat ociepli się o 2°C, to poziom wody w morzu wzrośnie o blisko 0,5 m. Należy zauważyć, że przez
ostatnie 2-3 tysiące lat poziom morza nie podnosił się w takim tempie i tak
wielu ludzi (prawie jedna trzecia ludzkości) nie zamieszkiwało obszarów
przybrzeżnych17.
Podnoszenie się poziomu wody zaobserwowano np. w Liverpoolu. Wyniki badań przedstawione na wyk. 4 jednoznacznie pokazują skalę problemu.
Wyk. 4. Zmiana poziomu morza w Liverpoolu w latach 1 858 – 2003

Zmiana poziomu morza [mm]

Źródło: UoL, Sea level change, http://www.liv.ac.uk/climate/research/sea-level/, 04.01 .201 4
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3.4 Ekstremalne zjawiska pogodowe
Opisane wyżej skutki zmian klimatu łączą się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Na skutek globalnego ocieplenia zwiększyła się np.
częstotliwość i intensywność susz, które występują w niektórych rejonach
Afryki i Azji. Z kolei wzrost temperatury powierzchni oceanów w tropikach o 1,5°C po 1970 r. może odpowiadać za wzrost liczby najsilniejszych huraganów18. Wyniki prowadzonych badań pokazuje wyk. 5.
Wyk. 5. Liczba huraganów 4 i 5 kategorii

Północny Atlantyk
Wschodni Pacyfik
1 975 – 1 989
Ocean Indyjski

1 990 – 2004

Zachodni Pacyfik

Źródło: J. Kluger, Global Warming: The Culprit?, „Time”, 2005, nr 1 66, s. 1 5

Zakończenie
Dni, kiedy to stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wynosiło poniżej
400 części na milion (ppm) dobiegają końca. Wkrótce z impetem przekroczymy tę granicę, prawdopodobnie po raz pierwszy od 3.2 do 5 mln lat19.
I jak donosi Global and Planetary Change, każda cząsteczka dwutlenku węgla w atmosferze od 1980 roku pochodzi z emisji ludzkich20. Aby nie wypaść
gorzej, poziomy metanu osiągnęły średnią 1800 części na miliard (ppb) 16
czerwca 2013 21 , a wycieki pojawiają się w wielu miejscach na wschodnim
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych22. Liczba ta jest o 1100 ppb wyższa niż
szczytowy poziom sprzed epoki przemysłowej. Uwalnianie metanu pozostaje
20

w bliskiej relacji ze wzrostem temperatury w dziejach Ziemi – w szczególności istnieje bezpośrednie powiązanie między uwolnieniem arktycznego metanu oraz gwałtownym wzrostem globalnej temperatury – nawet o blisko 1°C
rocznie w ciągu jednej dekady, co ujawniły dane z rdzeni lodowych23.
Projekt LCA podobnie jak inne inicjatywy z 2005 roku potwierdza, że
globalny rozwój może stać się rzeczywistością, tylko jeśli zajmiemy się
czynnikami wywołującymi podatność na zmiany klimatyczne. Wydaje się,
że wszyscy są tego świadomi, ale koniecznych działań jest wciąż za mało.
Jednak nowe zagrożenia klimatyczne zmuszają do przyspieszenia tempa
prac, jeśli chcemy, żeby społeczności były odpowiednio chronione, a proces rozwoju pozostał niezagrożony.
W centrum zainteresowań muszą się znaleźć interesy społeczności i to,
co one same postrzegają jako swoją podatność na zmiany klimatu. A żeby
wydajniej użytkować zasoby przeznaczone na cele rozwojowe, trzeba doprowadzić do synergii różnych działań i procesów, które dziś poruszają się
po torach równoległych.
Projekty badawcze zbyt często kończą się listą pytań dodatkowych, które wymagają dalszych badań. Może należy wykazać, że idee społeczne
i przyszłe możliwości stają się więźniami struktur politycznych i instytucjonalnych, które dzielą i uniemożliwiają realizację wspólnych zadań. Są to
struktury, które sami stworzyliśmy i które możemy zbudować na nowo.
Rok 2005 dał unikalną okazję, by skorzystać z tej władzy. Porozumienia
z Kobe i wejście w życie Protokołu z Kioto wzmocniły nasze przekonanie,
że jeżeli zjednoczymy siły, by walczyć z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, możemy stworzyć struktury polityczne i instytucjonalne zdolne działać na rzecz wspólnego dobrobytu.

***
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Carbon dioxide – one of the factor in climate change
Much is heard lately about climate change. This includes global warming and extreme weather events. What is the significance in climate
change is an increase in carbon dioxide caused by human activity. What
are the effects of excessive amounts of carbon dioxide in the atmosphere.
Key words: Carbon dioxide, climate change, human activity, weather events.
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Wpływ zmian klimatu na awifaunę Polski
Celem niniejszego artykułu jest zanalizowanie negatywnego wpływu
zmian klimatu na populacje awifauny Polski. Zostaną omówione najważniejsze efekty negatywnego oddziaływania zmian klimatycznych, takie
jak: zmiany zasięgu występowania, lęgów i zimowania, zmiany terminów
migracji i rozrodu, zmiany składu gatunkowego awifauny oraz wpływ na
rozprzestrzenianie się chorób i gwałtownych zmiany pogody.

1. Zmiany klimatyczne
Globalny klimat ulega zmianom – to stwierdzenie nie podlega dyskusji. Zmiany klimatu utożsamia się ze wzrostem temperatury, natomiast
dotyczą one także: zmian elementów sprzężeń zwrotnych systemów zasobów wodnych i klimatu, za tymi zmianami podążają modyfikacje w systemach ekologicznych, fizycznych i antropologicznych (ekonomicznych,
gospodarczych i społecznych) 1 . Skutki zmian klimatycznych można odnieść do kilku najważniejszych grup:
• kriosfery i opadów śniegu: kurczenie się kriosfery na skutek topnienia
pokrywy śnieżnej i lodowców, tworzenie się cieńszej warstwy lodu na
zbiornikach wodnych, mniejsze opady śniegu na niższych wysokościach geograficznych, skrócenie okresu zlodzenia rzek i jezior na półkuli północnej;
• zasobów wodnych i opadów deszczu: wzrost poziomu wód w zbiornikach
wodnych, wzrost ryzyka powodziowego, wzrost intensywności opadów
na jednych obszarach Ziemi, a na innych coraz dłuższe okresy suche oraz
zmiany wilgotności powietrza;
• fauny i flory: zmiany faz fizjologicznych roślin – zmiany okresów wegetacji, wydłużenie okresów aktywności fauny, zmiany okresów rozrodu, snu
zimowego, migracji zwierząt, pojawianie się nowych gatunków fauny i flory na terenach wcześniej dla nich nieodpowiednich oraz obumieranie raf
koralowych;
• bezpieczeństwa ludzi oraz gospodarki: np. rolnictwo, leśnictwo czy
rybołówstwo 2.
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Według Międzyrządowej Komisji ds. Zmian Klimatu (IPCC), globalne
ocieplenie klimatu jest zjawiskiem bezdyskusyjnym i jednoznacznym3.
Z długoletnich obserwacji wynika, że temperatura globalna rośnie od 50 lat.
Od lat 60 XX w. każda kolejna dekada była cieplejsza, wzrost ten jest nieregularny zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Ocieplenie globalne za okres
od 1906 r. do 2005 r mierzone trendem liniowym, wynosiło 0,74°C, czyli
0,074°C na dekadę. Badania wzrostu temperatury mierzone w latach 1956 –
2005 pokazały średni jej wzrost o 0,128°C, zaś za okres 1981 – 2005 wzrost
o 0,177°C. Wyniki te wyraźnie pokazują wzrost średniej globalnej temperatury4. Jednakże w pojedynczych miesiącach czy latach temperatura może nie
wpisywać się w trend globalnego wzrostu temperatury – może wahać się poniżej lub powyżej średniej wzrastającej temperatury. Wahania tego trendu
najbardziej zauważalne są w skali lokalnej i regionalnej 5.
Klimat na Ziemi ulegał zmianom w historii jej istnienia. Kilkakrotnie
mieliśmy do czynienia ze zlodowaceniem oraz ociepleniem klimatu (wyróżniamy okresy glacjałów i interglacjałów). Współczesne zmiany klimatu różnią się zdecydowanie od zmian klimatycznych zachodzących
w okresach przed panowaniem na Ziemi człowieka, które były wywołane
czynnikami naturalnymi, a nie antropogenicznymi6.
Naturalne mechanizmy wpływające na zmiany klimatu to:
• zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego;
• zmiany w procesach wymiany ciepła pomiędzy atmosferą a hydrosferą;
• zmiany w składzie atmosfery (zwłaszcza pochodzenia antropogenicznego – gazy i pyły);
• zmiany w obiegu Ziemi wokół Słońca;
• zmiany we właściwościach powierzchni Ziemi, np. współczynnik albedo, retencja7.
Aktualnie tempo zmian klimatu jest 10-krotnie szybsze od zmian zachodzących w ostatniej epoce lodowcowej 8. Działania antropogeniczne
prowadzą przede wszystkim do zmian w sposobie użytkowania terenu,
zmian w krajobrazie i szacie roślinnej. Wprowadzanie dużej ilości pyłów
i aerozoli do atmosfery oraz ditlenku węgla i innych gazów cieplarnianych sprzyja ocieplaniu się klimatu zdecydowanie szybciej niż naturalne
przyczyny, zaś urbanizacja wpływa na zmianę albedo powierzchni ziemi9.
Zanieczyszczenie atmosfery sprzyja powstaniu efektu szklarniowego –
zatrzymywaniu promieniowania długofalowego emitowanego przez Ziemię, które powinno przedostać się do przestrzeni kosmicznej. Raporty
Międzyrządowej Komisji ds. Zmian Klimatu (IPCC) z coraz większym
zdecydowaniem wskazują na przyspieszenie ocieplania klimatu na skutek
właśnie działalności człowieka10.
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2. Negatywne oddziaływanie zmian klimatycznych na awifaunę
Zmiany klimatyczne w różny sposób wpływają na różne gatunki ptaków. W przeważającej większości są to skutki negatywne. Niekorzystne
oddziaływanie na populacje awifauny ma globalne ocieplenie klimatu,
zmiany terminów wegetacyjnych roślin i reżimów wodnych na danym terenie, wyższa wilgotność powietrza, zmiany w liczebności i składzie gatunkowym owadów, ekstremalne warunki i zdarzenia pogodowe
(częstotliwość i siła burz, gradobić). Wyżej wymienione skutki zmian klimatycznych powodują zmiany w siedliskach i zimowiskach awifauny11 .
Sposoby oddziaływania zmian klimatu na populacje ptaków objawiają się
występującymi najczęściej łącznie i we wzajemnych relacjach zmianami:
• warunków siedliskowych, zanikanie siedlisk;
• w składzie gatunkowym sieci troficznej, występowania naturalnych
wrogów i zagrożenie wymarciem;
• w behawiorze ptaków dotyczące liczebności i przeżywalności, zmian
warunków żerowania i dostępu do pożywienia;
• zasięgu lęgowisk i terminów przystępowania do lęgów;
• warunków rozrodu i liczebności lęgów;
• zasięgu występowania i zasięgu zimowisk w przypadku ptaków wędrownych, zmiany szlaków wędrówek i ich terminów lub rezygnacja z nich.
Wszystkie te zmiany są wynikiem zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia klimatu. Ocieplenie klimatu ma bezpośredni wpływ na:
• roślinność, która stanowi główne źródło pożywienia oraz miejsca do gniazdowania – limituje możliwość występowania gatunków i negatywnie oddziałuje
na liczebność populacji występujących na danym obszarze. Ocieplenie klimatu wpływa na zmiany składu gatunkowego roślinności oraz na jej zmniejszenie np. wskutek suszy lub spadku ilości opadów atmosferycznych;
• spadek ilości i różnorodności biologicznej zwierząt – źródeł pożywienia,
np. w wyniku przesunięcia terminów największej dostępności: owadów
i drobnych kręgowców;
• stosunki wodne na danym obszarze – np. wysychanie torfowisk, wilgotnych
łąk, przez co znikają siedliska licznych gatunków ptaków wodno-błotnych.
Najbardziej uzależnione od warunków klimatycznych i tym samym
narażone na zmiany klimatu są ptaki wędrowne. Warunki klimatyczne
determinują w ponad 90% obecny zasięg gniazdowania dla 89% gatunków ptaków europejskich. Dzięki temu potencjalny zasięg lęgowy określonych gatunków może być wyznaczany w oparciu o znane warunki
siedliskowe danego gatunku – na podstawie tzw. koperty klimatycznej 12.
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Część gatunków ptaków jest w stanie przystosować się do zachodzących
zmian środowiskowych. Bardziej zdolne do adaptacji do zmian klimatycznych są ptaki migrujące na małe odległości, natomiast pozostałe nie będą
w stanie nadążyć za tymi zmianami. Około 25% gatunków ptaków współcześnie występujących w Europie jest narażonych na wyginięcie w ciągu
najbliższych 50 lat13 . W Europie około 226 gatunków ptaków posiada status gatunku zagrożonego wyginięciem14. Ocieplenie klimatu powoduje
zmiany w warunkach siedliskowych na obszarach stanowiących tereny siedliskowe, lęgowe i zimowania populacji ptaków rodzimych i wędrownych.
Jednym z jego efektów jest zmiana reżimów hydrologicznych.
Zmiana reżimów hydrologicznych rzek powoduje np. wysychanie torfowisk, wilgotnych i podmokłych łąk. Ma to negatywny wpływ na liczne
gatunki ptaków wodno-błotnych – znikają ich siedliska. Z drugiej strony
pojawiają się gwałtowne wezbrania w okresie późnej wiosny i wczesnego
lata, stanowi to wielkie zagrożenie dla gatunków ptaków gniazdujących
na wyspach, w korycie rzeki lub w zalewanych dolinach rzeki. Powodzie
i podtopienia niszczą ich gniazda i lęgi, przyczyniają się do zmniejszenia
żywotności populacji awifauny, które zagrożone są utratą siedlisk oraz
drapieżnictwem. Np. wiosenne rozlewiska warunkują długość pobytu rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus), bekasów (Gallinago gallinago ) i rycyków (Limosa limosa) 15 .

a) Zmiany zasięgu: występowania, lęgów i zimowania
Skutkiem ocieplenia klimatu oraz zmian warunków siedliskowych są
zmiany zasięgu: występowania, lęgów i zimowania16. Zasięgi zimowisk
ptaków wędrownych ulegają zmianom wraz z postępującym ociepleniem
się klimatu. Ponieważ migracja jest dla ptaków bardzo męcząca – daleka
podróż, krótkie i rzadkie odpoczynki, liczne niebezpieczeństwa – ptaki starają się migrować zawsze najbliżej jak jest to możliwe. Ze względu na
ocieplenie się klimatu Polski i Europy, wiele gatunków ptaków za cel swej
podróży obiera inne niż dotąd rejony, a wiele z nich podejmuje często nieudane próby zimowania. Zjawisko to dotyczy najczęściej małych stad ptaków lub pojedynczych osobników, lecz z roku na roku ten trend jest coraz
bardziej wyraźny17. Przykładem są żurawie (Grus grus) lub gęgawy (Anser
anser), które dawnej zimowały w Hiszpanii, a obecnie spędzają zimy
w Meklemburgii, a niektóre populacje na Pomorzu Zachodnim. Problemem
dla ptaków wędrownych jest powiększanie się strefy klimatu półsuchego
i suchego wzdłuż południowych krańców Sahary, na skutek coraz większych i częściej występujących susz. Powiększanie się Sahary pozbawia
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ptaki dogodnych warunków siedliskowych18. Na terenach afrykańskich zimowisk klimat także ulega zmianie, staje się jeszcze bardziej ciepły i suchy,
czego efektem jest zmniejszanie się zbiorników wodnych19. Powiększające
się pustynie stają się dla ptaków migrujących na trasie Afryka – Europa coraz większą i poważniejszą barierą ekologiczną, jednocześnie wymuszają
zmiany szlaków ich wędrówek i miejsc zimowania.
Od lat ornitolodzy obserwują przesuwanie się granic zasięgów lęgów
gatunków europejskich ptaków na północny wschód – jest to związane ze
wzrostem temperatury na obszarze Europy. Ponadto zasięg większości
gatunków ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu. Zmiany klimatu w terenach tundry – ocieplenie klimatu – powodują zmiany w okresach wegetacyjnych roślin. Łagodniejszy klimat sprzyja zmianom sposobu gospodarki
na tych obszarach. Lasy tundry są przemieniane na pola uprawne, tym samym ptaki tracą swoje siedliska20.
b) Zmiany terminów migracji i rozrodu

Ptaki wędrowne migrują okresowo zgodnie z porami roku. Instynkt
wędrówki jest dziedziczny i utrwalony w procesie ewolucji. Bodźcem do
rozpoczęcia migracji są czynniki środowiskowe: temperatura, długość
dnia i nocy. Migrantami są głównie ptaki owadożerne, które podejmują
wędrówki w celu poszukiwania pokarmu. Nadejście zimy powoduje
zmniejszenie bazy pokarmowej, ptaki wówczas podejmują wędrówkę
w inne rejony, gdzie jest większa dostępność pożywienia (owadów)21 .
Terminy migracji i lęgów ptaków wędrownych uzależnione są m. in.
od dostępności pokarmu: owadów i roślin. Na występowanie określonych
owadów i roślin na danych terenach wpływ ma temperatura oraz wilgotność powietrza, które ulegają zmianom pod wpływem zmian klimatycznych (gł. ocieplenia klimatu). Terminy migracji, wędrówek mierzone są
jako daty przylotu na europejskie lęgowiska i odlotu na zimowiska.
W Europie uległy zmianie terminy migracji i lęgów wielu gatunków długodystansowych ptaków migrujących. Te zmiany mają negatywny wpływ
na sukces reprodukcyjny ptaków, przeżywalność i liczebność populacji
oraz wzrost zagrożenia wymarciem wielu gatunków ptaków. Ze 119 badanych europejskich gatunków ptaków wędrownych, aż 54 % z nich wykazuje tendencję do adaptacji do zmian klimatycznych – zmiany
terminów migracji i lęgów22. Terminy wędrówek podobnie jak i ich szlaki
i zasięgi ulegają zmianom pod wpływem globalnego ocieplenia się klimatu. Termin przylotu na lęgowiska do Europy dla wielu gatunków ptaków wędrownych w ciągu ostatnich dwóch dekad uległ przyspieszeniu.
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Tempo to jest uzależnione od gatunku. Przyloty do Polski przyspieszyły
ptaki zimujące na terenie Europy. Wzrost temperatury oraz wilgotności powietrza spowodował przyspieszenie terminów powrotów jaskółki dymówki
(Hirundo rustica) o tydzień wcześniej, zaś jaskółki oknówki (Delichon
urbicum) o prawie dwa tygodnie. Przylot czajki (Vanellus vanellus) przyspieszył się o 20 dni w stosunku do terminu jej przylotu z lat 90 XX w23 .
Gatunki zimujące w Afryce średnio o 2,5 dnia przyspieszyły swoje przyloty
w ostatnich 40 latach24.
Schemat 1 . Przykładowe gatunki, których behawior uległ zmianie
na skutek ocieplenia klimatu.

zięba (Fringilla
coelebs)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych P. Chylarecki, Wpływ
globalnych zmian klimatu na populacje ptaków w Polsce, WWF.

Zmiany terminów lęgów są często uzależnione od zmiany terminów migracji, a skorelowane są z temperaturą, jaka panowała na terenie miejsca lęgu
w okresie poprzedzającym lęgi oraz warunkami siedliska. Zasadą jest, że im
cieplejsza jest wiosna, tym wcześniej na świat przychodzą pisklęta25. Zmiany
te uzależnione są od gatunku (podobnie jak w przypadku zmian terminów
przylotów na lęgowiska). Termin składania jaj jest dla ptaków niezwykle
istotny, gdyż osobniki, które gniazdują wcześniej, wcześniej podchodzą do
lęgów, składają więcej jaj, mają więcej czasu na odchowanie piskląt. Lęgi
wcześniej złożone cechuje większy procent przeżywalności26.
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Z odchowaniem piskląt wiąże się nierozerwalnie dostępność zasobu pokarmu od początku sezonu lęgowego. W wyniku ewolucji okres składania
jaj i lęgu został dopasowany do szczytu liczebności owadów, zwłaszcza gąsienic. Czynnikiem decydującym o szczycie podaży gąsienic i innych owadów jest temperatura. W takiej sytuacji ptaki w wyniku procesu
ewolucyjnego wykształciły mechanizm pozwalający na dopasowanie wyklucia się piskląt w okresie szczytu liczebności owadów. Na skutek ocieplenia klimatu wiele gatunków owadów pojawia się wcześniej, natomiast
ptaki pomimo przyspieszenia terminu lęgu, składają jaja zbyt późno w stosunku do szczytu podaży gąsienic27.

c) Zmiany składu gatunkowego awifauny

Znaczącym efektem zmian klimatycznych i wynikiem wyżej opisanego
ich wpływu na populacje ptaków jest zaburzenie składu gatunkowego awifauny na określonych obszarach. Zjawisko to potwierdzone jest w danych
Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MMPL), który prowadzony jest
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zaburzenie składu gatunkowego ma wpływ na bioróżnorodność gatunkową na określonym terenie.
Z jednej strony pojawiają się gatunki nowe, do tej pory nie występujące,
związane z cieplejszym klimatem. Z drugiej strony ze składu gatunkowego
znikają te, które na tych terenach występowały. Ptaki zimnolubne emigrują
w chłodniejsze rejony świata lub wymierają. Przykładem jest ekspansja na
terenie Polski gatunków takich jak: czapla biała (Ardea alba), kląskawka (Saxicola rubicola). Nowe gatunki wypierają rodzime, zostaje także zaburzona
piramida troficzna. Na przykład na Podlasiu od 2000 roku spotykane są
gniazdujące czaple białe, na południu Polski coraz licznej pojawiają się kormorany małe (Phalacrocorax pygmeus), od kilku lat w rejonie bagien biebrzańskich wcześniej praktycznie w tym rejonie niespotykane żołny (Merops
apiaster) oraz coraz częściej goszczący na terenie Polski „goście z południa”
wśród nich np. pelikany różowe (Pelecanus onocrotalus) oraz pelikany kędzierzawe (Pelecanus crispus)28.

d) Rozprzestrzenianie się chorób i gwałtowne zmiany pogody
Ocieplenie klimatu sprzyja także rozwojowi chorób (w tym zakaźnych)
pochodzenia bakteryjnego, wirusowego oraz pasożytniczego (np. ptasiej malarii), które negatywnie wpływają na liczebność populacji i przeżywalność
piskląt. Przyczyną tego zjawiska jest powiększanie się zasięgów występowania określonych patogenów. Na przykład ptasia malaria, wywołana pasożytem Plasmidium relictum przenoszona jest na tereny usytuowane coraz dalej
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na północ, dzięki przesunięciu zasięgu występowania na te właśnie tereny
komarów, które są nosicielami tego pasożyta29.
Ze zmianami klimatu wiążą się także gwałtowne zmiany pogody, w tym
burze, trąby i wiry powietrze oraz gradobicia, wezbrania wód w zbiornikach
wodnych i zalewanie wybrzeży. Warunki pogodowe są bardzo istotne w trakcie
wędrówek ptaków. Wyżej wymienione zjawiska pogodowe są bardzo niebezpieczne dla podróżujących ptaków – zmuszają migrujące grupy do lądowania
często na niesprzyjających obszarach. Poza tym, na przykład gwałtowne gradobicia są przyczyną zranień dorosłych osobników (zarówno w trakcie migracji, jak i w trakcie wysiadywania jaj) oraz piskląt, mogą także powodować
uszkodzenia złożonych jaj. Huragany i zalewająca wybrzeże woda powoduje
zmywanie całych kolonii ptaków składających lęgi np. na brzegach wysp30.
Podsumowanie

Wszystkie wyżej opisane skutki zmian klimatycznych dla ptaków wpływają na zmianę cyklu życiowego ptaków i zmuszają je do zmian adaptacyjnych. Tym samym liczebność gatunków oraz ich dalsze istnienie jest
zagrożone31 .
Wiele gatunków ptaków jest bardzo czułych na zmiany klimatu, dlatego
mogą one służyć jako wskaźniki różnorodności biologicznej oraz bioindykatory zmian zachodzących w środowisku. W UE awifauna stanowi jedyną
grupę biologiczną, której liczebność brana jest pod uwagę w ocenie skuteczności realizacji celów polityk sektorowych np. Strategia Lizbońska.
Największe znaczenie mają tu gatunki należące do pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego32.
Zmiany klimatu, w tym globalne ocieplenie wpływają dezorganizacyjne
i negatywnie na warunki życia ptaków. Globalne ocieplenie klimatu oraz
przesuwanie się stref klimatycznych zaburza terminowość fizjologii ptaków
oraz pozbawia je siedlisk życia. Dla ochrony różnorodności awifauny oraz
całej różnorodności biologicznej niezbędne jest podejmowanie racjonalnych i aktywnych działań zmierzających do ochrony klimatu i powstrzymania zmian klimatycznych.

***
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The effects of climate change on birds in Poland
Many species of birds are very sensitive to climate change, they can
serve as indicators of biodiversity and bioindicators of changes in the
environment. In the European Union avifauna is the only biological group, whose size is taken into account in assessing the effectiveness of the
objectives of sectorial policies. Global warming and other climate changes are disorganizing living conditions of the birds. They disrupts not only timely of birds physiology, but also deprives them of their life habitats.
Key words: birds, climate change.
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Adaptacja do zmian klimatu – działania na szczeblu lokalnym
na przykładzie miasta Ełk
Problematyka zmian klimatu i skutki tych zmian są aktualnie jednym
z najważniejszych problemów, z jakimi ludzkość będzie musiała się
zmierzyć w nadchodzących latach. Negatywne konsekwencje zmian klimatu dotkną zarówno środowisko, jak i gospodarkę, a przede wszystkim
będą miały negatywny wymiar społeczny. Obserwowane zmiany mają
charakter globalny i charakteryzują się niespotykaną do tej pory szybkością, dlatego też stanowią istotne zagrożenie dla rozwoju społeczeństwa.
Klimat jest to prawidłowość i następstwo procesów atmosferycznych zachodzących w wyniku długoletniego oddziaływania promieniowania słonecznego, cyrkulacji powietrza i właściwości podłoża 1 . Z definicji

wynika, że klimat nie jest stały, podlegał i podlega nadal nieustannym
zmianom, które zachodziły do tej pory powoli w geologicznej skali czasu,
tj. w ciągu tysiącleci, nie zaś w skali życia jednego pokolenia ludzi. Konieczne jest zatem podjęcie wyzwania, jakim jest ochrona krajów, społeczeństwa, środowiska i gospodarki przed zagrożeniami będącymi skutkami
zmian klimatu.
Jednym ze sposobów radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami
zmian klimatu jest tzw. adaptacja, oparta na prognozowaniu szkodliwych
skutków zmian klimatu i realizacji właściwych działań, w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód przez nie powodowanych2. Spośród wielu
istniejących definicji „adaptacji” funkcjonujących w literaturze, na szczególne wyróżnienie zasługuje jedna z pierwszych, zaproponowana przez
IPCC3 w 2001 roku, określająca adaptację jako dostosowanie systemów
naturalnych i ludzkich w odpowiedzi na rzeczywiste lub spodziewane
zmiany klimatu i ich skutki, obejmujące łagodzenie szkód i wykorzystywanie potencjalnych korzyści4. Dobrze ukierunkowane działania adaptacyjne
zmniejszą negatywne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
Wśród działań adaptacyjnych wyróżnia się adaptację:
a) proaktywną (przewidującą, prewencyjną) – są to działania przystosowawcze do sytuacji, która jeszcze nie zaszła, ale jej zajście jest
przewidywane,
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b) reaktywną – występuje wówczas, gdy działania podejmowane są po
wystąpieniu skutków zmian klimatu, inaczej przystosowanie do zaistniałej sytuacji5 ,
c) samoistną (autonomiczną) – gdy podejmowane działania są reakcją na
zmiany w ekosystemach i systemach społeczno-gospodarczych, lecz
nie są świadomie powiązane ze skutkami zmian klimatu, działania te są
spontaniczne i nie opierają się na wiedzy o zmianach klimatu,
d) planowaną – obejmuje działania oparte na wiedzy w odniesieniu do
skutków zmian klimatu, które są wynikiem realizacji celów polityki
i wprowadzania uporządkowanej procedury decyzyjnej 6,
e) prywatną – dotyczy ona indywidualnych działań pojedynczych osób
i podmiotów gospodarczych,
f) publiczną – obejmuje działania władz na wszystkich szczeblach (lokalnym, regionalnym, państwowym) w odpowiedzi na potrzeby
społeczeństwa7.
Adaptacją są zatem przedsięwzięcia chroniące kraje, społeczeństwa
i gospodarki przed szkodami wynikającymi ze zmian klimatu, a także
proces systemowego budowania strategii i instytucji na potrzeby planowania i wdrażania konkretnych działań ograniczających szkody i wykorzystujących nowe możliwości8.
Do działań adaptacyjnych niewątpliwie należy zaliczyć dokumenty strategiczne, które powstają na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym etc.), opisujące aktualną sytuację klimatyczną i wskazujące wytyczne do
konkretnych działań w różnych sektorach, na rzecz minimalizacji postępujących zmian klimatu. W październiku 2013 roku w Polsce został zatwierdzony
przez Radę Ministrów Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (w skrócie SPA 2020). W kraju
jest on pionierskim dokumentem dotyczącym tej kwestii.
Z powyższych informacji jasno wynika, iż działania adaptacyjne są
kluczem do sukcesu w „walce” z zachodzącymi zmianami klimatu. Działania te, zarówno techniczne, jak i nietechniczne, powinny być realizowane na wszystkich możliwych szczeblach w celu przyniesienia najlepszych
efektów. W Polsce kilkanaście gmin prowadzi specjalne programy energetyczne lub edukacyjne na rzecz ochrony klimatu, jedną z tych gmin jest
Ełk. Poniżej zostaną zaprezentowane podejmowane środki w celu ograniczenia postępujących zmian klimatycznych realizowane przez władze
miasta, jak i jego mieszkańców oraz ich osiągnięcia.
Ełk jest gminą miejską, położoną w powiecie ełckim, w województwie
warmińsko-mazurskim. Miasto założone zostało w 1425 r.9 Ełk położony jest
na Pojezierzu Ełckim i stanowi część Pojezierza Mazurskiego. Zlokalizowany
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jest nad Jeziorem Ełckim i rzeką Ełk. W związku z malowniczym położeniem,
Ełk zalicza się do popularnych i atrakcyjnych turystycznie miast10. Gmina Ełk
ma powierzchnię 21,05 km2, zamieszkuje ją 59 666 mieszkańców, a średnia
gęstość zaludnienia wynosi 2 834 os/km2 11 . Co jednak najważniejsze, na tle
wielu gmin w Polsce, Ełk wyróżnia się szczególną aktywnością w zakresie
prowadzonych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii oraz szerzenia świadomości wśród ludzi w tymże
zakresie. Zasługuje tym samym na miano ekologicznego miasta. Właśnie program o takiej nazwie realizowany jest przez władze miasta od 1992r.. Ponadto
za realizację tegoż programu „Ełk – miasto ekologiczne”, miasto otrzymało
prestiżową nagrodę Forda. Inną istotną nagrodą, jaką mogą pochwalić się włodarze miasta jest otrzymana w 2013 r. nagroda ECO-MIASTO 2013 w kategorii budownictwa ekologicznego dla miast od 30 000 do 100 000 mieszkańców.
Jurorzy, w skład których wchodzili niezależni eksperci, uznani za swoje kompetencje w kategoriach mobilności zrównoważonej i ekologicznego budownictwa, m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki oraz Politechniki Warszawskiej, wyróżnili Ełk za racjonalne i systematyczne podejście do poprawy efektywności energetycznej, kompetencje zespołu ds. energetyki w urzędzie miasta,
wysiłki na rzecz promocji i komunikacji społecznej oraz za plan budowy parku
technologicznego12.

Ełk od prawie dwudziestu lat wdraża politykę klimatyczno-energetyczną
na swoim terenie. Do najważniejszych etapów tej polityki należy zaliczyć:
Rok
1 995

1 996

1 997

Wydarzenie
Miasto dołącza do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie-Cites.
W konsekwencji członkostwa Ełku w Stowarzyszeniu, jak również współpracy z Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zrealizowano jesienią projekt dotyczący Promocji
Efektywnego Oświetlenia w Polsce (PELP13 ). W ramach projektu
umożliwiono mieszkańcom Ełku zakup w cenach promocyjnych
(dotacja z GEF14), ok. 16,5 tys. świetlówek kompaktowych. Ełk,
zmniejszając zapotrzebowania miasta na energię elektryczną, dołączył się do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
pochodzących z elektrowni.
Miasto, w ramach innych działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, na początku roku rozpoczęło program
dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, związanych z zamianą w lokalach mieszkalnych ogrzewania węglowego na: gazowe, olejowe lub elektryczne15.
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Podjęto realizację budowy Centrum Edukacji Ekologicznej. Budowę obiektu ukończono w roku 2001. Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej jako samodzielnej jednostki rozpoczęła się
w dniu 1 września 2005 r. Podstawowym celem Centrum Edukacji
Ekologicznej jest propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu
działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego,
kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć Samorządu Ełckiego oraz budowanie obrazu miasta jako
wzorcowego ośrodka rozwoju zrównoważonego16.
Miasto wzięło udział w międzynarodowym projekcie MODEL (Management of Domains Related to Energy in Local Authorities). Jako
wymierny cel projektu wskazano oszczędność przynajmniej 10%
energii wykorzystywanej w budynkach komunalnych do 2013 roku.
W ramach proekologicznej aktywności, Ełk realizuje działania zachęcające mieszkańców do troski o ochronę środowiska, w tym także
ochronę klimatu. Do prowadzonych działań można zaliczyć trwającą
w okresie wrzesień 2008 – marzec 2009 Ełcką Kampanię na rzecz Inteligentnej Energii. Zrealizowano ją w celu rozpowszechnienia informacji dotyczących zagadnień związanych z efektywnością
energetyczną, odnawialnymi źródłami energii oraz zależnością między zużyciem energii a postępującymi zmianami klimatu. W ramach
tejże kampanii przeprowadzono m.in. obchody Europejskiego Dnia
Bez Samochodu, zwiedzanie istniejących na terenie gminy Ełk instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) oraz różne
konkursy: międzyszkolny (na najlepszą Szkolną Kampanię na rzecz
Inteligentnej Energii), plastyczny (pn. „Inteligentna energia chroni
klimat”) oraz fotograficzny (pn. „Inteligentna energia na Mazurach”).
Kampanię oficjalnie zakończono konferencją 12 marca 2009 roku,
zorganizowaną w Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej.
Wraz z wdrażaniem projektu Model w Urzędzie Miasta Ełku, w 2009
r. utworzono stanowisko Specjalisty ds. Zarządzania Energią.
Przeprowadzona została inwentaryzacja zużycia energii we
wszystkich jednostkach samorządowych działających na terenie
Gminy Miasta Ełk.
Miasto Ełk wzięło także udział w projekcie pn. „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych", realizowanym
przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cites. Projekt powstał w celu promowania działań prowadzonych na rzecz ochrony
klimatu poprzez kampanię informacyjno-promocyjną, przygotowującą do wdrożenia w kraju Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości
energetycznej budynków oraz promującą wykorzystywanie energii
odnawialnej w budynkach szkolnych. W ramach projektu na ternie
gminy Ełk, przeprowadzono audyty energetyczne oraz świadectwa
charakterystyki energetycznej dla 7 budynków edukacyjnych.

2009
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201 0

2011

Ełk uczestniczy w Grupie Wymiany Doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej, organizowanej przez Związek Miast Polskich.
30 marca 2010 r. Prezydent Miasta Ełku podpisał deklarację dołączenia Miasta do Porozumienia Burmistrzów17.
W grudniu 2010 r. Rada Miasta zatwierdziła Miejski Program
Energetyczny na lata 2010-2013. Opracowanie powstało w celu
zaprezentowania działań inwestycyjnych, jak i pozainwestycyjnych, umożliwiających obniżenie zużycia energii w budynkach
komunalnych miasta Ełk o 10% do roku 2013 18.
30 sierpnia 2011r. Rada Miasta Ełk przyjęła dokument pn. „Działania
Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.”, który powstał
w następstwie przystąpienia miasta do Porozumienia Burmistrzów.
Źródło: opracowanie własne.

Warto rozwinąć temat Porozumienia Burmistrzów i Prezydentów
Miast (Covenant of Mayors), które Komisja Europejska uruchomiła
w następstwie przyjęcia przez UE w 2008 r. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Porozumienie Burmistrzów to oddolny ruch europejski sku-

piający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się
do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy
Porozumienia jest wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Aby ten cel osiągnąć i przełożyć
swoje polityczne zobowiązanie na konkretne działania i projekty, sygnatariusze Porozumienia podejmują się sporządzenia bazowej inwentaryzacji
emisji (BEI), opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz zaangażowania mieszkańców i lokalnych
interesariuszy w proenergetyczne działania19. Polskie gminy znalazły się

wśród przedstawicieli władz lokalnych z całej Europy, które 18 marca 2013 r.
przekazały Unii Europejskiej 153 plany działań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP). Wśród polskich sygnatariuszy porozumienia znalazły się następujące miasta: Niepołomice, Raciechowice, Dzierżoniów, Bielawa, Ełk,
Stare Juchy, Laszki, Władysławowo, Bestwina, Jasienica, Jaworze, Kozy,
Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Buczkowice, Łękawica i Porąbka20.
Tym samym Ełk podjął zobowiązania, że wykroczy poza cele unijnej
polityki klimatyczno-energetycznej, podejmując działania w celu zmniejszenia do 2020 roku emisji dwutlenku węgla w podlegających jednostkach terytorialnych o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego.
Jako rok bazowy, w stosunku do którego miasto zaczęło ograniczać emisję CO2, był rok 2006 oraz w niektórych obszarach rok 2007. W tym celu,
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zgodnie z założeniami Porozumienia, Miasto podjęło się inwentaryzacji
emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania na jej podstawie działań
na rzecz zrównoważonej energii. Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia
Burmistrzów” działaniami objęto zużycie energii i związaną z nim emisję
CO 2 w następujących sektorach: obiekty komunalne, budynki mieszkalne,
oświetlenie uliczne, transport. Następnie, opierając się na wyznaczonej linii bazowej wyznaczono dla gminy miasta Ełk cel redukcyjny w Mg CO 2.
Przyjęto, że aby gmina mogła wywiązać się z zobowiązań wynikających
z podpisania Porozumienia Burmistrzów, musi do 2020 roku ograniczyć
emisję CO 2 o 16 708 Mg w obszarach miasta, podlegających regulacji
gminy oraz z obszarów, z których możliwe jest uzyskanie wiarygodnych
informacji21 . Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji opracowane zostały działania miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO 2. Zawierają one
działania, których realizacja ma umożliwić miastu osiągnięcie wyznaczonego celu redukcyjnego. Wśród zaproponowanych działań znajdują się
zarówno te o charakterze inwestycyjnym (np. termomodernizacja wybranych obiektów komunalnych), jak i nietechniczne, głównie o charakterze
informacyjno-edukacyjnym. Działania przewidziane do realizacji dotyczą
wszystkich sektorów, których emisje weszły w skład linii bazowej. Dla
każdego z przewidzianych do realizacji działań wyznaczono szacunkowy
efekt redukcji emisji CO 2 w Mg (megagram). Przeprowadzone wyliczenia
pokazały, że realizacja wszystkich działań pozwoli miastu na ograniczenie do 2020 roku emisji CO 2 o 20 777 Mg, czyli o 25% w stosunku do linii bazowej. Oznacza to, że przekroczony zostanie wyznaczony cel
redukcyjny 20%, a gmina wywiąże się z zobowiązań podjętych przez
podpisanie Porozumienia Burmistrzów22.
W celu osiągnięcia tej ponad 20% redukcji emisji CO 2 z obszaru Ełku
wyznaczono osiem działań, które można skategoryzować na dwie grupy:
1. redukującą emisję bezpośrednio oraz 2. redukującą emisję pośrednio.
Działania typowo techniczne, które bezpośrednio redukują emisję gazów
cieplarnianych, związane są zwykle z inwestycjami w remonty oraz urządzenia. Natomiast działania pośrednie, tzw. nietechniczne, mają na celu
uświadomienie lokalnej społeczności ich wpływu na zmiany klimatyczne,
a także potencjału oszczędności związanego z podniesieniem efektywności
energetycznej 23 . Te przedmiotowe działania inwestycyjne to: termomodernizacja 20 należących do gminy obiektów komunalnych (poprzez wymiany
okien, docieplenie ścian, dachów oraz modernizacje instalacji c.o.; szacowany efekt redukcji emisji CO2: 3 549 Mg), modernizacja oświetlenia
ulicznego (planuje się wymianę 965 szt. punktów świetlnych z opraw rtęciowych na sodowe –z 3504 szt. istniejących w 2011 r.), zastosowanie 49
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reduktorów mocy (na 63 istniejące obwody oświetleniowe) oraz instalację
systemu CPAnet24 we wszystkich obwodach (co zwiększy efektywność
energetyczną oświetlenia ulicznego oraz poprawi standard oświetlenia
i bezpieczeństwa na ulicach), termomodernizacja obiektów mieszkalnych
(poprzez wymiany okien, docieplenie ścian oraz dachów; szacowany efekt
redukcji emisji CO2: 16 145 Mg), wymiana taboru autobusów komunikacji
miejskiej na energooszczędne i o niskiej emisji spalin (planuje się zakup
nowych 20 autobusów), zmiana systemu źródeł ogrzewania w budynkach
jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z ogrzewaniem piecowym (zakłada
się, że działania związane ze zmianą stosowanego paliwa oraz modernizacją kotłowni podejmowane przez mieszkańców z inspiracji lub przy wsparciu gminy miasta Ełk pozwolą na obniżenie o 50% do 2020 roku emisji
związanej ze spalaniem węgla kamiennego dla celów grzewczych; w celu
zaktywowania mieszkańców do modernizacji systemów grzewczych planuje się opracowanie nowego regulaminu dofinansowania modernizacji
źródeł ciepła; dofinansowywanie miasta dla mieszkańców wymieniających
stare piece25) i monitoring zużycia energii (planuje się wymiany mierników
energii oraz oprogramowania do wizualizacji odczytu danych) oraz nieinwestycyjne: zmiana zachowań mieszkańców będąca następstwem akcji
promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez gminę
i zielone zakupy – wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju przy zakupach dla Urzędu Miasta Ełk (określenia warunków i parametrów kupowanych produktów i usług przez kupującego)26.
Również inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych, które zostały zrealizowane w ostatnich latach zasługują na wyróżnienie. To niewątpliwie należy do działań adaptacyjnych
na rzecz klimatu.
Pierwsza inwestycja z zakresu energetyki odnawialnej w powiecie ełckim powstała w 2000 r. w Tęczowym Domu (Domu Pomocy Społecznej)
prowadzonym przez Siostry Benedyktynki. Instalacja do ogrzewania ciepłej wody składała się z 96 szt. kolektorów solarnych, z dwoma kotłami
c.o. po 300 kW każdy na zrębki drewna. Ponadto dom ten ma 7,5 ha
przeznaczone na hodowlę wierzby energetycznej. Dom jest prawie samowystarczalny w kwestii zapotrzebowania na energię cieplną27.
Innym przykładem jest Park Energii Odnawialnej powstały przy Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE). Podstawowym zadaniem CEE jest
propagowanie idei ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia
dla proekologicznych przedsięwzięć Samorządu Ełckiego. W tym celu
w połowie 2009 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Zastosowanie
układu Odnawialnych Źródeł Energii na potrzeby ogrzewania budynku
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Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Od kwietnia 2010 r.
budynek CEE jest ogrzewany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Celem inwestycji było zastąpienie elektrycznego ogrzewania budynku CEE układem solarnym, składającym się z 20 próżniowych
kolektorów słonecznych typu CPC9 o łącznej powierzchni czynnej 38 m2.
Energia elektryczna niezbędna do zasilania obiektu CEE i urządzeń technologicznych jest produkowana ze źródeł odnawialnych (energia słońca
i wiatru). W tym celu zastosowana została instalacja siłowni słonecznej
składająca się z baterii 16 ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,2 kW
(o łącznej powierzchni czynnej 26,3 m2), zamontowanych na systemie do
aktywnego śledzenia słońca (ETATRACK active 1500). Kolejny przykładem jest instalacja solarna w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PRO-MEDICA”. Zainstalowany w 2009 r. na dachu budynku układ solarny składa się
z 490 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej 892 m2
i zabezpiecza całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową
w okresie letnim (moc układu wynosi 588 kW).
Kolejnym odnawialnym źródłem energii wykorzystywanym w Ełku
jest biogaz pochodzący z lokalnej oczyszczalni ścieków. Od 2006 r. biogaz spalany jest w dwóch agregatach prądotwórczych o mocy 120 kW
i jednym agregacie o mocy 190 kW. Powstaje z niego w ciągu roku około
1 612 MWh energii elektrycznej i 9 170 GJ energii cieplnej. Ilość wytworzonej energii pokrywa 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni
na energię elektryczną oraz 100% na energię cieplną.
Następnie warto wskazać działanie mające na celu modernizację systemu
energetycznego w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego. Modernizacja związana była m.in. z instalacją kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 565 m2 i sprawności
optycznej min. 82% (odniesionej do powierzchni absorbera), instalacją odzysku ciepła z wód popłucznych oraz ze ścieków z natrysków zlokalizowanych
przy szatniach basenowych, wymianą central wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługującej hale basenowe na centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła zasilane pompą ciepła, o sprawności min. 85%
oraz min. 70% dla central wentylacyjnych szatni, wypożyczalni, hydroterapii
i innych pomieszczeń. Wykorzystuje się również biomasę jako odnawialne
źródło energii. Kotłownia na biomasę została zainstalowana w jednej z ełckich szkół. Ostatnim przykładem jest wykorzystanie do ogrzewania pomieszczeń nowoczesnego Techno-Parku instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z ogrzewaniem powietrza i odzyskiem ciepła za pomocą rekuperatora obrotowego o sprawności min. 85%28.
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Ponadto warto szerzej omówić Centrum Edukacji Ekologicznej, o którym już dwukrotnie była mowa w tekście. Dzięki CEE system edukacji
ekologicznej w powiecie ełckim jest bardzo dobrze rozwinięty. Instytucja
wypełnia funkcję dydaktyczną, koordynacyjną i informacyjną. Prowadzi
szereg konferencji, spotkań informacyjnych, warsztatów na temat ochrony
klimatu, w których może uczestniczyć każdy mieszkaniec powiatu. CEE
wspiera władze samorządowe podczas realizowania wszelkich przedsięwzięć proekologicznych. Wspólnie prowadzonych było wiele projektów na
rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. We wrześniu CEE
uczestniczyło w Europejskim Tygodniu Mobilności, w ramach którego
przeprowadziło szereg akcji w Ełku, m.in. „Idę do szkoły”, „Dzień bez samochodu” czy rajd rowerowy. Spośród rozlicznych prowadzonych na terenie gminy akcji na rzecz klimatu wyróżnić należy także warsztaty dla
nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowujące do
prowadzenia zajęć na temat odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to
szczególnie ważne, by edukatorzy najmłodszych znali dobrze zagadnienie
i potrafili je w interesujący sposób przekazać uczniom, tak by następnie oni
propagowali ekologiczne zachowania dalej 29.
Ełk to ekologiczne miasto, które może stanowić przykład dla innych
gmin pod względem prowadzonej aktywności na rzecz ochrony klimatu
i zrównoważonego rozwoju. Liczne działania zarówno techniczne, jak
i nietechniczne, realizowane równolegle przez władze miasta, jego mieszkańców, jak i pozarządowe organizacje przynoszą efekty, a Ełk może bez
skrępowania nazywać się miastem ekologicznym. Potwierdziła to także
Debata Klimatyczna w Ełku przeprowadzona w ramach projektu „Dobry
klimat dla powiatów", koordynowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, mającego na celu aktywne zaangażowanie polskich samorządów
w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu jak również stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian30. W debacie wzięła
udział liczna grupa przedstawicieli władz, organizacji pozarządowych
oraz mieszkańców, kompetentna i posiadająca doświadczenie praktyczne
w sprawach związanych z energetyką lokalną. Wypracowane podczas debaty wnioski napawają optymizmem, tj. potrzeba i zainteresowanie tematyką oraz możliwość wypracowania porozumienia pomiędzy różnymi
szczeblami na rzecz wspólnego działania dążącego do poprawy jakości
środowiska oraz minimalizowania zmian klimatu31 .

***
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Climate change adaptation – measures at the local level
based on the example of Elk City
Elk is a Polish city, which for years implements the climate-energy
policy. Using the investment and non-investment measures leads to the
reduction of carbon dioxide emissions and increasing public awareness of
energy efficiency. These activities are related to replacement of central
heating coal for greener, thermal efficiency of buildings, modernization of
street lighting, replacement of city buses, use of renewable energy and
promotional and educational campaigns. Elk is eco-city, which could be
an example for other cities in terms of the activity pursued for climate
protection and sustainable development.
Key words: Elk, ecological city, reduction of dioxide carbon emission,
investment and non-investment measures, renewable energy.
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Zrównoważony transport publiczny jako element polityki
m. st. Warszawy w celu przeciwdziałania zmianom klimatu
W niniejszym artykule omówiona zostanie problematyka dotycząca
transportu, w szczególności publicznego, który jest jednym z kluczowych
obszarów działalności władz miejskich, a wraz z rozwojem miast, przeradzaniem się w metropolie oraz coraz większym zanieczyszczeniem
i zwiększaniem się poziomu emisji gazów zauważono konieczność zmiany
jego modelu. W artykule przedstawiona zostanie polityka miasta stołecznego Warszawy, która zakłada minimalizację udziału transportu indywidualnego wobec zwiększenia roli transportu publicznego w celu poprawy
komfortu życia w mieście oraz stania się bardziej przyjaznym środowisku.
1. Transport w zrównoważonym rozwoju
Transport jest pojęciem odnoszącym się do przemieszczania zarówno rzeczy, jak i osób, rozumiany może być w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.
W miastach zarówno transport towarowy, jak i osobowy pełni ważną rolę
w ich rozwoju. Oba wywierają wpływ na życie mieszkańców, poprzez dostępność dóbr oraz możliwości dojazdu do określonego celu. Nie można zapomnieć o wpływie, jaki transport wywiera na środowisko naturalne,
ponieważ jest on jednym z głównych obok przemysłu, budownictwa i rolnictwa źródeł zanieczyszczeń oraz powstawania gazów cieplarnianych mających
negatywny wpływ na klimat. Podejmowane są różnorodne działania mające
na celu redukcję jego negatywnych skutków, unowocześniana jest technologia, dochodzi do stosowania alternatywnych rozwiązań oraz wprowadzania
obowiązków, wymogów i limitów. Różna jest również ich skala, tak samo jak
zasięg transportu – mówić można o poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Tworzone w tym celu są akty normatywne, polityczne, strategiczne
oraz umowy. Wyróżnić można akty, których transport jest głównym elementem oraz takie, gdzie stanowi jedno z zagadnień, na przykład z perspektywy adaptacji do zmian klimatu. W ujęciu globalnym ramowa
konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest podstawowym aktem zajmującym się w sposób holistyczny zagadnieniem przeobrażeń warunków klimatycznych.
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Państwa-Strony wyrażają w niej zaniepokojenie zwiększeniem się
ilości gazów cieplarnianych, spowodowanym działalnością człowieka,
oraz jego skutkami. Zgodnie z ar. 2 konwencji, Państwa-Strony stawiają
sobie za cel doprowadzenie „ do ustabilizowania koncentracji gazów
cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny” 1 . Wyzna-

czając zasady działania oraz zobowiązania, w tym zgodnie z art. 4
konwencji, Państwa-Strony zobowiązują się współpracować w rozwoju,
stosowaniu i rozpowszechnianiu doświadczeń mających minimalizować
antropogeniczny wpływ na zmiany klimatu we wszystkich odnośnych
dziedzinach, włączając w to energetykę, transport, przemysł, rolnictwo,
leśnictwo i resorty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów2 .
Na podstawie treści konwencji i przytoczonych artykułów oraz wyszczególnienia wpływu transportu na środowisko i klimat, widoczne
jest odwołanie do zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z definicją sformułowaną w 1 987 roku w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju konieczny jest „ rozwój zrównoważony, czyli taki,

w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez
umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie ” 3 . Wycho-

dząc od tej fundamentalnej dla rozwoju świata definicji, należy skoncentrować się nad tym, jak odnosi się ona do transportu. Definicję
transportu zrównoważonego sformułowała grupa robocza Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OEDC), zrzeszającej wysoko
rozwinięte i demokratyczne państwa (od 1 996 r. jej członkiem jest
również Polska), której celem jest rozwój gospodarczy i polepszanie
poziomu życia w jej państwach członkowskich. Wspomniana definicja
określa zrównoważony transport jako taki, który „ nie zagraża zdrowiu
społeczeństw i ekosystemom, a równocześnie zaspokaja potrzeby mobilności, zużywając: odnawialne zasoby na poziomie ich odtwarzania
i nieodnawialne zasoby na poziomie zastąpienia ich odnawialnymi
substytutami” 4 . Dlatego niezwykle ważną rolę pełnią miasta, w któ-

rych żyje przeważająca liczba ludności. Zgodnie z danymi z przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny Narodowego Spisu
Powszechnego z 2011 r. ponad 60% ludności Polski stanowili mieszkający w miastach5 , co więcej, w nich produkowana jest duża część
PKB. Organizowany na terenach miast transport publiczny jawi się, jako bardziej przyjazny środowisku i w swoim założeniu dogodniejszy
i najbardziej efektywny dla użytkownika sposób przemieszczania się
w mieście w porównaniu z innymi środkami transportu, w tym z transportem samochodowym.
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2. Unijne uwarunkowania rozwoju transportu
Miasto stołeczne Warszawa swoje działania realizuje zgodnie z obowiązującymi aspektami politycznymi Unii Europejskiej i regulacjami
unijnymi. Korzysta z paneuropejskich doświadczeń, czego przykładem są
tzw. Polityki Transportowe i Białe Księgi pokazujące kierunki działania,
wyzwania stojące przed UE oraz zagadnienia, które są szczególnie ważne
do zrealizowania z perspektywy właściwego rozwoju. M. st. Warszawa
jest miastem życia i pracy blisko 2 milionów ludzi. Dąży do bycia krajowym liderem rozwoju oraz, korzystając z najlepszych światowych wzorców, podejmuje działania w celu zrównoważonego rozwoju miasta ze
specjalnym ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój transportu. Te
działania mają połączyć polepszanie poziomu życia mieszkańców oraz
dbałość o ochronę środowiska. Wyrazem tego są faktycznie podejmowane
działania mające na celu osiąganie wyznaczonych w dokumentach celów.
Opracowywane są szczegółowe zarządzenia i uchwały tworzące określone zadania oraz strategie, plany rozwoju wyznaczające, w jaki sposób
rozwijać ma się miasto oraz inna dokumentacja, jak systemy monitoringu
i raporty, czego przykładem jest Zintegrowany Raport Zrównoważonego
Rozwoju Warszawy 2013. To pierwszy na świecie Raport dotyczący zarządzania miastem, który opracowany został z wykorzystaniem wytycznych G4 Global Reporting Initiative czyli Światowej Inicjatywy
Sprawozdawczej. Zawiera on " środowiskowe, społeczne, ekonomiczne

i finansowe wyniki miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz
szczegółowe informacje odnośnie zarządzania miastem " 6. Pierwszy raz

wydany w 2013 roku, pokazuje zrealizowane działania oraz nawiązuje do
aktów strategicznych w mieście, uwzględniając zrównoważony rozwój
oraz efektywne wykorzystywanie energii przez zarządzających miastem.

3. Polityka m. st. Warszawy w odniesieniu do transportu
Władze m. st. Warszawy podejmują szereg działań na rzecz ochrony
klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki i aktywności dotyczącej transportu publicznego w kontekście zmian klimatycznych, zarówno
na szczeblu lokalnym, jak i we współpracy z innymi podmiotami. Na
mocy uchwały Rady m. st. Warszawy z 5 lutego 2009 r. miasto w dniu
1 0 lutego 2009 r. przystąpiło do europejskiej inicjatywy „Porozumienie
między Burmistrzami”, organizacji stworzonej przez samorządy europejskie. Organizacja ta ma na celu prowadzenie działań dążących ku poprawie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych
źródeł, a więc realizacji celu głównego jakim jest ochrona klimatu.
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Zgodnie z treścią Porozumienia, sygnatariusze zobowiązują się do zrealizowania i przekroczenia unijnego celu dotyczącego zmniejszenia
emisji ditlenku węgla do 2020 roku, co oznacza zmniejszenie emisji
o co najmniej 20% w porównaniu do roku bazowego. M. st. Warszawa
wdrożyło szeroki wachlarz inicjatywzwiązanych z osiągnięciem celu
z Porozumienia.
Ponadto na podstawie zarządzenia nr 1823/2008 Prezydenta miasta
stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2008 r. powołano Zespół do spraw
ochrony klimatu. Jednostka ta na podstawie §2 zarządzenia otrzymała
szereg kompetencji. Ma za zadanie gromadzenie, analizę oraz przetwarzanie informacji o działaniach miasta w celu ograniczania emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia zużycia energii, wskazanie źródeł emisji,
przygotowanie planu działań dla m. st. Warszawy w zakresie ochrony klimatu oraz nadzór nad jego realizacją7.
Transport jest kluczowym obszarem działalności w opinii władz miejskich, czego odzwierciedlenie znaleźć można w stworzonym dla miasta
planie działań, który dotyczy zrównoważonego zużycia energii oraz realizacji postanowień zawartych w Porozumieniu między Burmistrzami.
Przyjęty został 8 września 2011 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Planu Działań na Rzecz Zrównoważonego Zużycia Energii
dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku. Realizacja wyznaczonych
w nim działań poprzez ustalenie priorytetu dla transportu publicznego ma
poprawić komfort i skrócić czas przejazdu komunikacją miejską, zmniejszyć emisję gazów i zanieczyszczeń, poprawić jakość powietrza oraz
podwyższyć stopień bezpieczeństwa energetycznego m. st. Warszawy.
Nawiązując do realizacji polityki klimatyczno-energetycznej, Plan ustanawia cele do realizacji do 2020 roku. W sposób zintegrowany podchodzi
do zrównoważonego zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z jego postanowieniami m. st. Warszawa ograniczy do
2020 roku emisję ditlenku węgla oraz zużycie energii o 20% w porównaniu z rokiem bazowym 2007 8 .
Transport odpowiada za 15% całkowitej emisji gazów cieplarnianych
w mieście, w tym transport samochodowy stanowiący 40% wszystkich
podróży jest odpowiedzialny za 60% emisji globalnie i 80% emisji lokalnie, transport autobusowy stanowiący 32% wszystkich podróży odpowiada za 6% emisji globalnej i 7,5% emisji lokalnej, pozostałe 28% podróży
odbywa się transportem szynowym9. Dlatego też priorytetem jest zmiana
struktury rodzaju przejazdów z ukierunkowaniem na transport publiczny
będący mniej emisyjnym oraz unowocześnianie tego typu transportu.
64

W celu doprowadzenia do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i zużycia
paliw transportowych, wyznaczono następujące zadania do realizacji:
„stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, stworzenie

Systemu Zarządzania Ruchem Komunikacji Miejskiej, wymiana taboru
kołowego i szynowego, uprzywilejowanie pojazdów transportu publicznego poprzez wyznaczanie buspasów, tworzenie węzłów przesiadkowych,
rozwijanie systemu parkingów Park&Ride, budowa II linii metra, rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, szkolenia kierowców w zakresie ekojazdy, promocja transportu publicznego 10

” . Wpisuje się to w realizację
i łączy z celami określonymi w głównym akcie strategicznym odnoszącym się do zrównoważonego transportu w Warszawie.
Tym podstawowym i najważniejszym aktem dotyczącym polityki m. st.
Warszawy w odniesieniu do transportu publicznego i oddziaływaniem na
zmiany klimatyczne jest wprowadzona uchwałą Rady m. st. Warszawy
z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Zawiera ona też
zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy. W celu realizacji wcześniej wspomnianych wymogów unijnych oraz realizacji prawa
krajowego, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
tworzony jest przy przewozach mających charakter użyteczności publicznej
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zgodny z11aktami strategicznymi i politycznymi o większym zasięgu terytorialnym . Strategia określa rozwój systemu transportowego jako jedno
z najważniejszych zadań w mieście w celu realizacji przez nie polityki
zrównoważonego rozwoju. Ma on wspierać rozwój miasta, „zwiększać poziom życia jego obywateli w warunkach poszanowania środowiska naturalnego ”12. W strategii wyznaczono najważniejsze zadania do realizacji
w odniesieniu do transportu publicznego. Mają one podstawowe znaczenie
dla rozwoju systemu transportowego. Przede wszystkim za cel postawiono
jego unowocześnienie i modernizację, zwiększając efektywność i jakość
oraz zmianę sposobu przemieszczania się przez mieszkańców, tak by ograniczyć korzystanie z samochodu względem innych, bardziej przyjaznych
klimatowi i środowisku typów, jak transport szynowy, autobusowy, rowerowy i pieszy. Wyznaczono osiem głównych zadań: „działanie na rzecz
powołania instytucji zarządzającej i koordynującej transport publiczny
w obszarze aglomeracji warszawskiej; modernizacja i rozwój systemu komunikacji tramwajowej; kontynuacja rozwoju systemu metra; usprawnienie komunikacji kolejowej; integracja systemów transportu; usprawnienie
miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej; wymiana taboru; racjonalizacja przebiegu linii komunikacji publicznej (marszrutyzacja) 13

”.
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Kolejnym krokiem ze strony władz miejskich jest promocja i inwestowanie w rozwój transportu rowerowego jako najbardziej przyjaznego środowisku środka transportu. Poprzez stworzenie publicznego roweru
miejskiego włączony został on do systemu transportu publicznego.
Warszawski rower publiczny otrzymał nazwę Veturilo, co w języku esperanto oznacza środek transportu. Uruchomiony został 1 sierpnia 2012 r. i, jak
pokazują statystyki, był tym na co mieszkańcy Warszawy czekali od dawna.
Choć jest to, co do zasady publiczny rower, wobec dużego zainteresowania
i zapotrzebowania na Veturilo, nowe stacje rowerowe zostały sfinansowane
także przez podmioty prywatne. Rowery miejskie w Warszawie stały się
modne, co swoją drogą jest dość interesującym zjawiskiem społecznym. System jest dostępny dla obywateli od początku marca do końca listopada, przez
7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niewątpliwym plusem jest dostępność i łatwość obsługi oraz szybkość dołączenia do systemu, co powoduje, że
liczba jego zarejestrowanych użytkowników stale rośnie. Kolejnym atutem
jest potencjalna bezpłatność systemu dla użytkownika, ponieważ po uiszczeniu opłaty inicjalnej w wysokości 10 złotych, wypożyczając rower na mniej
niż 20 minut nie ponosi się żadnych kosztów za wypożyczenie, a pierwsza
godzina jazdy kosztuje 1 zł. Wraz z liczbą użytkowników i wypożyczeń rośnie sam system i liczba punktów gdzie można wypożyczyć rower. Na początku roku 2014 w Warszawie było już 173 stacji i ponad 2600 rowerów
dostępnych do wypożyczenia. Przez pierwsze dwa lata istnienia systemu zarejestrowało się w nim 150 tysięcy użytkowników i dokonano ponad 2 milionów wypożyczeń. Na podstawie analiz trendów można spodziewać się, że te
liczby szybko wzrosną. Już w ciągu jednego roku liczba użytkowników
wzrosła o 181% z 55 118 osób w 2012 roku do 96 556 osób w 2013 roku.
Natomiast liczba wypożyczeń o blisko 400% z 340 528 wypożyczeń w 2012
roku do 1 849 763 wypożyczeń w 2013 roku14. Prócz otoczenia technicznego
w postaci na przykład samoobsługowych stacji naprawy rowerów i nowych
rozwiązań infrastrukturalnych, powierzono mieszkańcom możliwość przedkładania propozycji projektów do realizacji, które, jeśli potem spotkają się
z odpowiednią aprobatą społeczną i wygrają głosowanie, zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli takiej części budżetu miejskiego, w której sami mieszkańcy decydują jak spożytkować środki. Wiele
projektów ze zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego stanowią
właśnie pomysły dotyczące infrastruktury rowerowej. Aby ułatwić działania
związane z rozwojem tego środka transportu, w zarządzeniu Prezydent M. st.
Warszawy z dnia 14 listopada 2012 r. powołany został Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Ponadto stworzono Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020. Celem programu
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jest stworzenie zwartego i spójnego systemu tras rowerowych umożliwiającego dojazd do Śródmieścia ze wszystkich dzielnic Warszawy. Kolejnym celem jest wytyczenie korytarzy rowerowych, które zapewniłyby przejazd do
oddalonych od siebie dzielnic oraz długie przejazdy rowerem, korzystając
z już istniejących tras, uzupełniając je i usuwając istniejące braki oraz minimalizując niewygodne dla rowerzystów rozwiązania. Tak, aby możliwe były
dojazdy rowerem do pracy, do szkoły, na uczelnię czy też na zakupy.

4. Perspektywy rozwoju i kierunki działania
Promocja i postawienie na publiczny transport zbiorowy, ze wskazaniem
na transport szynowy to kierunek, w którym idą miasta na całym świecie.
Czynią tak, ponieważ wraz z ich rozwojem, wybór jako głównego środka
przemieszczania indywidualnego transportu samochodowego tworzy korki,
zwiększenie czasu przejazdów, powoduje zwiększenie emisji ditlenku węgla
i mniejszą efektywność wykorzystania energii. Kolejnym elementem jest tu
dobra praktyka polegającą na wspieraniu rozwoju samochodów elektrycznych (w tym rozwój systemu wypożyczalni publicznych samochodów elektrycznych), promocji alternatywnych paliw i odnawialnych źródeł energii
oraz odchodzeniu od indywidualnego transportu samochodowego kosztem
innych rozwiązań. Patrząc na trendy światowe i polityki rozwoju transportu
w mieście, można znaleźć tylko potwierdzenie w tym, że stopniowo zmniejszana będzie rola indywidualnego transportu samochodowego, ograniczony
będzie też wjazd do centrum miasta, wzrośnie znaczenie aut zasilanych energią elektryczną, rozwinie się transport szynowy i autobusowy, zwiększy się
przyjazność dla ruchu rowerowego i pieszego poprzez przekształcenia infrastruktury. Transport przyjazny środowisku charakteryzuje się niską emisją
zanieczyszczeń, można to osiągnąć wybierając transport publiczny, unowocześniając tabor, ograniczając ruch samochodowy, promując transport rowerowy oraz pieszy. W polityce władz miejskich widać, że takie działania są
podejmowane, w zgodzie z kierunkami polityki unijnej. Stworzone plany,
programy i strategie jeszcze dalej podążają w kierunku stworzenia systemu
zapewniającego komfort podróżującym i nastawionego na minimalizację
emisji zanieczyszczeń. Po to, aby ograniczyć negatywny wpływ na klimat
i stać się miastem bardziej przyjaznym środowisku. Ograniczenie aktów ramami czasowymi wyznacza termin realizacji postanowień w nich zawartych.
Daje to możliwość sprawdzenia w przyszłości w jakim stopniu i z jaką skutecznością wykonane zostały te długoterminowe postanowienia, czy odpowiednio zostały zaplanowane i na tej podstawie stworzyć plan działań na
kolejny przedział czasowy.
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Sustainable public transport as part of City of Warsaw
policy in order to counteraction climate change
Transport is one of the key elements in the cities. With their development and transformation into metropolitan areas, increasing pollution and
level of greenhouse gases, it is need to change its model. This paper presents the policy of Warsaw, which involves minimizing the participation
of private transport and enhance the role of public transport to improve
the quality of life in the city and become more environmental friendly.
Key words: sustainable public transport, transport policy.
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Sektor energetyczny w obliczu zmian klimatycznych
Wprowadzenie

Współcześnie sektor energetyczny jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów świata, a globalne zapotrzebowanie na energię ciągle
wzrasta. Niezaprzeczalnie energia jest życiodajną siłą napędową umożliwiającą rozwój i trwanie ludzkiej cywilizacji. Natomiast zapewnienie ciągłości produkcji energii i bezpiecznych warunków jej wytwarzania
w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości i po rozsądnej cenie stanowi fundamentalne zadanie dla rządu każdego państwa.
Energia stanowi niezbędny czynnik rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego ludzkości. Procesy związane z jej wytwarzaniem,
przesyłem, dystrybucją i użytkowaniem są najbardziej uciążliwymi dla
środowiska naturalnego procesami prowadzonymi przez człowieka.
W związku z powyższym sektor energetyczny stoi przed koniecznością umiejętnego pogodzenia trzech kierunków działań, aby docelowo
stać się konkurencyjnym, ekologicznie przyjaznym i zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne. Rządy wszystkich państw podejmują próby
zniwelowania negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na
środowisko, a przede wszystkim dążą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Do podejmowania tych działań przyczynia się głównie
wzrost świadomości społeczeństwa. Przekonanie, że praktycznie każda
działalność antropogeniczna wywiera wpływ na środowisko przyrodnicze, mobilizuje społeczeństwo do analizy problemów ekologicznych, stosowania środków zapobiegania degradacji środowiska, rozwijania mniej
szkodliwych technologii, a także usuwania szkód ekologicznych1 .
Niewątpliwie istnieje również przeświadczenie, że „ proces zmian klimatycznych zaczyna się od ludzkich działań i kończy się wpływem na ludzi”2. Co
ważniejsze, w skali świata „ zagadnienia zmian klimatu wiążą się z kreowaniem nowego stylu życia opartego na skromności w korzystaniu z zasobów
środowiska i myśleniu o długofalowym rozwoju człowieka, przekraczającym
barierę pokoleniową. Najistotniejszym elementem jest budowanie nowej
świadomości człowieka. Człowieka umiarkowanego, człowieka sprawiedliwego i człowieka odpowiedzialnego”3.
71

a) Pejoratywne skutki oddziaływania procesów energetycznych na środowisko przyrodnicze
Znaczny wzrost zużycia paliw kopalnych od początku rewolucji przemysłowej ma ścisłe przełożenie na zmiany zachodzące w klimacie. Współcześnie w skali globalnej doświadczamy wzrostu średniej temperatury o 0,8ºC4.
Niemniej jednak, należy pamiętać, że w historii Ziemi klimat ulegał
wielokrotnie zmianom, zaś okresy cieplejsze przeplatały się z okresami
chłodniejszymi. Przeprowadzone „badania warstw lodowych na Grenlan-

dii i Antarktydzie wskazują, że w ciągu 800 tys. lat wystąpiło osiem cykli
glacjalnych i ciepłe okresy interglacjalne. Można więc domniemywać, że
obecnie trwa właśnie kolejna epoka globalnego ocieplania”5 .

Wśród mechanizmów odpowiedzialnych za zmiany klimatu wyróżnia się:
– wahania promieniowania słonecznego (aktywność Słońca, np. określana przez wskaźnik liczby plam słonecznych),
– zmiany parametrów orbity ruchu Ziemi wokół Słońca (w skali czasowej
dziesiątek tysięcy lat, a więc nie mające zauważalnego wpływu na
obecne ocieplenie),
– oscylacje w systemie ocean – atmosfera, tzn. zjawisko quasi-okresowej zmiany procesów wymiany ciepła między atmosferą a oceanem
(np. ENSO – El Niño Southern Oscillation, NAO – North Atlantic
Oscillation, AO – Arctic Oscillation, AMO – Atlantic Multi – decadal
Oscillation),
– zmiany składu ziemskiej atmosfery (gazy cieplarniane – para wodna,
dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, pyły, aerozole) oraz
– zmiany właściwości powierzchni Ziemi (współczynnik odbicia, retencja
wodna, przepuszczalność powierzchni, użytkowanie terenu, roślinność) 6.

Według Zbigniewa W. Kundzewicza, pierwsze dwa, zdaniem niektórych trzy, wymienione mechanizmy geofizyczne przebiegają bez ingerencji człowieka, zaś pozostałe dwa są uwarunkowane zarówno czynnikami
naturalnymi (np. erupcje wulkanów) oraz działalnością człowieka7.
Od kilkunastu lat konieczność troski o środowisko znacznie wzrasta.
Nieumiejętne korzystanie z dóbr środowiska przyrodniczego prowadzi
w konsekwencji do nieodwracalnej dewastacji wszystkich jego komponentów. Zmniejsza się różnorodność biologiczna fauny i flory, a także zauważalne są zmiany w atmosferze ziemskiej. Oddziaływanie energetyki
na środowisko uwidacznia się w jakości powietrza atmosferycznego,
a także wpływa na walory przyrodnicze i krajobrazowe.
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W Polsce sektor paliwowo-energetyczny miał znaczny wpływ na degradację środowiska poprzez:
– emisję dwutlenku siarki (SO2 ), tlenków azotu (NOX ) oraz dwutlenku
węgla (CO2 ),
– zanieczyszczenie rzek Wisły i Odry zasolonymi wodami zrzutowymi
z kopalń węgla kamiennego oraz niedostatecznie oczyszczonymi ściekami z rafinerii, zakładów przemysłowych oraz miast,
– zanieczyszczenie terenów odpadami stałymi z kopalń węgla oraz odpadami
paleniskowymi z elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, zarówno z elektroenergetyki zawodowej, jaki i przemysłowej oraz z palenisk domowych8.
W wyniku podejmowanych działań nastąpiło między innymi:
– wdrażanie postępu technicznego w energetyce, wzrost sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
– instalowanie urządzeń odsiarczania spalin, urządzeń ograniczających
emisję NO2, urządzeń odpylających itp.,
– spalanie lepszych jakościowo gatunków węgla,
– użytkowanie w gospodarce komunalnej bardziej czystych paliw – gazu
ziemnego, energii elektrycznej,
– wdrażanie bardziej efektywnych urządzeń w przemyśle, transporcie, gospodarstwach domowych itp. 9.
Współcześnie dąży się do zmniejszania emisji ditlenku węgla przede
wszystkim poprzez udoskonalanie istniejących technologii energetycznych, które dzieli się na trzy grupy:
a) technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii,
b) elektrownie jądrowe,
c) specjalne, bezemisyjne technologie węglowe10.
Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, w tym
także klimatu, przed negatywnymi skutkami procesów energetycznych
przynoszą zauważalną poprawę stanu środowiska. Niewątpliwie coraz
silniejsze działania międzynarodowe w zakresie ograniczania zużycia zasobów naturalnych i ilości odprowadzanych zanieczyszczeń przyczyniły
się do zmniejszenia zużycia energii, a przez to także ograniczenia emisji.
Jednakże dalsze ograniczanie emisji z energetyki staje się trudniejsze,
w związku z coraz większymi nakładami inwestycyjnymi. Należy pamiętać, iż racjonalne zużywanie energii przyniesie zapewne nie tylko zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale także zmniejszy uzależnienie
Unii Europejskiej od dostaw paliw pierwotnych.
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b) Aspekt gospodarczy zmian klimatycznych

Istotny wpływ na zanieczyszczenie powietrza można przypisać szeroko rozumianej „energetyce” i powiązanym z nią sektorom gospodarki,
które aby istnieć i sprawnie funkcjonować potrzebują ciągłych dostaw
energii. Według Międzynarodowej Agencji Energetyki światowe potrzeby
energetyczne będą zwiększać się „w tempie 1,8% rocznie, a do 2030 r.
globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 55%”11 . Bez wątpienia
bezpośrednio wpływa na to także wzrost liczby ludności, który w ostatnim stuleciu objawia się między innymi „ponad 20-krotnym wzrostem zużycia paliw kopalnych oraz kilkakrotnym wzrostem zużycia tradycyjnych
źródeł energii, takich jak biomasa”12.
Według ocen wielu naukowców, w tym przedstawicieli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change) przyczyną ocieplenia atmosfery ziemskiej i wynikających
z tego anomalii klimatycznych jest wzrost emisji gazów cieplarnianych13 .
Podkreśla się, że to głównie antropogeniczna emisja CO2 może doprowadzić do nieodwracalnych zmian klimatycznych, które bezpośrednio stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
Współcześnie punktem wyjścia polityki energetycznej Unii Europejskiej jest realizacja trzech zadań, a mianowicie: walka ze zmianami klimatycznymi, zwiększenie wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy,
a także ograniczanie zależności Unii Europejskiej od zewnętrznych dostaw gazu i ropy.
Zasadniczy wpływ na wywiązanie się przez Polskę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umów i konwencji międzynarodowych powinna odegrać głównie budowa nowoczesnych elektrowni i instalacji
odsiarczania spalin. Polskie elektrownie często dysponują wyeksploatowanymi i przestarzałymi instalacjami, które cechuje znaczna awaryjność.
Według wielu badań, światowa emisja CO2 stale wzrasta. „Jest niezaprzeczalnym faktem, że ilość emisji CO2 emitowana do atmosfery w skali
światowej 1971-2008 wzrosła ponad dwukrotnie z 13,96 mld Mg w 1971
r. 14 do 20,95 mld Mg w 1990 r. i 29,38 mld Mg w 2008 r. 15, a średnioroczny przyrost emisji CO2 w latach 1971-1990 wynosił 0,37 mld Mg i w latach 1991-2008 prawie 0,50 mld Mg”16.
Niewątpliwie sektor energetyczny jest największym źródłem emisji ditlenku węgla, ditlenku siarki, tlenków azotu i pyłów do powietrza. W związku z tym, dla zachowania środowiska naturalnego niezwykle istotny jest
rozwój „czystej” energii, a także korzystanie z nowoczesnych rozwiązań
przez energetykę tradycyjną oraz dywersyfikacja technologii i paliw.
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Nie ulega wątpliwości, że w chwili obecnej w debatach dotyczących
polityki gospodarczej świata kwestie związane z zagadnieniem zmian klimatu stanowią centralny punkt. Zdaniem Connie Hedegaard, unijnej komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, głównym problemem obecnych
przywódców politycznych na świecie jest konieczność pogodzenia dobrobytu gospodarczego z odważnymi działaniami w dziedzinie klimatu17.

c) Uwarunkowania prawne sektora energetycznego w kontekście zmian klimatycznych
Oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne jest ograniczane poprzez podejmowanie w skali świata działań o charakterze polityczno-prawnym.
Przeprowadzono szereg konferencji dotyczących zagadnień klimatycznych.
Wśród nich istotne znaczenie możemy przypisać Konferencjom Klimatycznym
ONZ w Sztokholmie, Rio de Janeiro, Kioto, a także w Kopenhadze.
W grudniu 1997 r. odbyła się Konferencja w Kioto, która została nazwana „Konferencją Klimatyczną”. Głównym tematem obrad były zmiany zachodzące w klimacie ziemi i podjęcie działań zmierzających do
zmniejszenia ocieplenia globalnego. Podkreślono, iż „główną przyczyną

ocieplenia atmosfery ziemskiej i występujących anomalii klimatycznych
jest wzrost emisji gazów cieplarnianych, głównie antropologicznej emisji
CO2. Podczas obrad wynegocjowano traktat nazwany Protokołem z Kioto, który obligatoryjnie zakładał zmniejszenie światowej emisji gazów
cieplarnianych do 2012 r. o 5,2% w porównaniu do emisji z 1990 r. Traktat ten wszedł w życie w 2005 r. po jego ratyfikacji przez Federację Rosyjską i 55 krajów”18.
Równie istotne znaczenie dla ochrony klimatu miała zwołana w grudniu 2009 r. „Konferencja w Kopenhadze”. Do najważniejszych celów
konferencji należało:

– wynegocjowanie nowego porozumienia dla obniżenia globalnej emisji
o co najmniej 50% do 2050 r. i ustabilizowanie światowej emisji na poziomie około 450 ppm ekwiwalentu CO2 w atmosferze ziemskiej,
– zapewnienie pomocy finansowej krajów rozwiniętych na rzecz krajów
rozwijających się, w celu ograniczenia CO2 w tych krajach oraz zapewnienia zrównoważonego ich rozwoju19.
Zmniejszenie emisji CO2 do poziomu sugerowanego w Protokole z Kioto
zakończyło się niepowodzeniem. „W tej sytuacji radykalne ograniczenie

emisji CO2 do poziomu rozważanego przez Konferencję Klimatyczną w Kopenhadze wydaje się mało realne i stanowiące ogromne wyzwanie dla świata,
w tym zwłaszcza dla sektora energii”20.
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Światowa energetyka, przeciwdziałając ociepleniu atmosfery ziemskiej, powinna podejmować kroki zmierzające do znacznego zmniejszenia zużycia węgla poprzez jednoczesne wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii oraz zwiększenie produkcji w elektrowniach jądrowych.
Jednak „Trzęsienie ziemi w Japonii w kwietniu 2011 r. , które spowodowa-

ło ogromną awarię w elektrowni jądrowej Fukushima, skomplikowało sytuację. Następstwem tej awarii było wycofanie się wielu krajów
z planowanego programu jądrowego, a nawet zamknięcie szeregu pracujących dotychczas elektrowni jądrowych ”21 .

Wśród podstawowych uregulowań prawnych Unii Europejskiej w obszarze sektora energii elektrycznej należy wymienić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
Uchyliła ona dyrektywę 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (będącą głównym motorem liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce) poprzez
narzucenie na wszystkie rynki państw Unii Europejskiej pełnego otwarcia
rynku dla przedsiębiorstw od lipca 2004 roku oraz dla gospodarstw domowych od lipca 2007 roku.
Ponadto do unijnych dyrektyw regulujących zagadnienia ochrony środowiska w sektorze energetycznym należą m.in.:
– Dyrektywa 96/61/WE z 24 września 1996 r., w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, tzw. dyrektywa IPPC
(ang. Integrated Pollution Prevention and Control),
– Dyrektywa 2001/80/WE z 23 października 2001 r., w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw, tzw. nowa dyrektywa LCP (ang. Large Combustion Plants),
– Dyrektywa 2001/81/WE z 23 października 2001 r., w sprawie krajowych limitów emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza, tzw. dyrektywa NEC (ang. National Emission Ceilings).
Dyrektywa 96/61/EC nakłada na sektor elektroenergetyczny wymóg
uzyskiwania tzw. pozwoleń zintegrowanych, zgodnie z którymi instalacje
stosowane w przedsiębiorstwie muszą spełniać standardy najlepszej dostępnej techniki, tzw. BAT (ang. Best Available Technique). Ponadto ograniczenia wprowadza realizacja wymogów określonych w dyrektywie
2001/80/EC (tzw. dyrektywa LCP) i dyrektywie 2001/81/EC (tzw. dyrektywa NEC). Ustalają one limity krajowe na łączną dopuszczalną ilość zanieczyszczeń, dzięki którym drastycznej redukcji ma ulec emisja dwutlenku
siarki, tlenków azotu oraz pyłu z dużych instalacji paleniskowych.
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W osiągnięciu zamierzonych celów ma pomóc również Dyrektywa
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla, zwana Dyrektywą CCS (ang. Carbon Capture and Storage), która weszła w życie
z dniem 25 czerwca 2009 roku. Głównym jej celem jest stworzenie odpowiednich ram prawnych umożliwiających w pełni bezpieczne dla środowiska geologiczne składowanie ditlenku węgla, w celu wspierania walki
ze zmianą klimatu.
Ponadto na terytorium Unii Europejskiej do 2015 roku planuje się
uruchomienie 12 obiektów demonstracyjnych22 wykorzystujących technologię CCS, które służą do wychwytywania i składowania CO2. Natomiast zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 roku” przewiduje
się, że na terenie naszego kraju zostaną zlokalizowane co najmniej dwie
instalacje demonstracyjne CCS 23 .
Jednak wdrożenie Dyrektywy CCS do polskich przepisów budzi
znaczne kontrowersje. „Jeśli chodzi o metodę CCS, to stanowisko polskich władz jest jasne. – Technologia wychwytu i geologicznego składowania CO2 jest niesprawdzona i może być niebezpieczna dla środowiska
– ocenił w Brukseli szef resortu środowiska Marcin Korolec”24. Okazuje

się, że nie tylko nasz kraj ma zastrzeżenia do CCS. Austria zabroniła
składowania CO2 na swoim terytorium, natomiast większość niemieckich
landów wyraziła zdecydowany sprzeciw dla tej technologii25 .
Stan zanieczyszczenia polskiego środowiska jest uwarunkowany
w głównej mierze poprzez przeważający udział węgla w krajowym bilansie
energetycznym. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009
roku „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” „zakłada wykorzystanie
węgla jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania
odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju”26.

Ponadto warto podkreślić, że zgodnie z przyjętym w grudniu 2008 roku pakietem energetyczno-klimatycznym Unia Europejska dąży do ograniczenia do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenia
udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20%, a także
podniesienia o 20% efektywności energetycznej 27.
Podsumowanie

Usługi energetyczne zapewniają komfort i mobilność, a także stanowią podstawę konkurencyjności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa gospodarczego. Natomiast energia elektryczna jest szczególnym dobrem,
z którego należy odpowiednio korzystać i zarazem oszczędzać wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe.
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Negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko przejawia się nie
tylko w postaci zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ditlenkiem
siarki, tlenkami azotu i pyłami, ale także przyczynia się do powstawania
coraz większego problemu z utylizacją produktów ubocznych z odsiarczania spalin. Ponadto powoduje zasolenie wód powierzchniowych przez
kopalnie węgla kamiennego oraz powstawania odpadów stałych z procesów wydobywania, wzbogacania i spalania.
W związku z powyższym priorytetowe znaczenie ma osiąganie rozwoju gospodarczego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, jak
również potrzeba zachowania nieodnawialnych zasobów przyrody dla następnych pokoleń.
Działania zapobiegawcze stanowią najefektywniejszą metodę osiągania celów środowiskowych, zarówno w skali międzynarodowej, regionalnej, jak i krajowej. Zgodnie z zasadą prewencji lepiej jest zapobiegać
szkodom w środowisku, niż je naprawiać lub próbować zrekompensować,
gdyż często szkody mają charakter nieodwracalny.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z zasadą przezorności można
stwierdzić, iż lepiej i taniej jest zapobiegać powstawaniu niebezpiecznej
presji na przyrodę, niż zwalczać wszelkiego rodzaju obciążenia środowiska.
Coraz silniejsze działania międzynarodowe w zakresie ograniczania
zużycia zasobów naturalnych i ilości odprowadzanych zanieczyszczeń
przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii, a przez to także do ograniczenia emisji. Jednakże dalsze ograniczanie emisji z energetyki staje się
trudniejsze, w związku z coraz większymi nakładami inwestycyjnymi.
Niewątpliwie transformacja gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną wiąże się z racjonalnym korzystaniem z zasobów Ziemi28 . Stan
środowiska w przyszłości będzie zależeć głównie od działań prowadzących do wyeliminowania korelacji pomiędzy presją na środowisko a produkcją i użytkowaniem energii. Strategicznym kierunkiem rozwoju
energetyki jest integracja sektora energetycznego z celami związanymi
z ochroną środowiska oraz ochroną klimatu. Bez wątpienia nadaje i podkreśla to po raz kolejny priorytetową rangę ochronie środowiska w sektorze energetycznym.
Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, tylko odpowiednie wyważenie czynników społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych w sektorze energetycznym przyczyni się do
podwyższenia poziomu i jakości życia.
Wszelka działalność w sektorze energetycznym powinna w maksymalnym stopniu chronić środowisko naturalne. Natomiast „w ocenie oddziaływania na klimat i zapobiegania zmianom klimatycznym energetyka
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musi być traktowana jako całość, to znaczy jako system energetyczny
obejmujący pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie, przesyłanie oraz
użytkowanie różnych form i nośników energii”29 .
Istotne znaczenie na tym polu może odegrać,
z prawa ochrony środowiska,

prawo

wyodrębniaj ące się

zmian klimatu.

Obecnie

prawo

zmian klimatu można podzielić na obszar prawa ochrony klimatu, a także
na obszar prawa adaptacj i do zmian klimatu3 0 . Miej my nadziej ę, że rząd
każdego państwa, przy tworzeniu nowych ram prawnych, będzie pamiętać, że w centrum wszelkich działań stoi człowiek i troska o j ego życie.

***
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The energy sector in the era of climate changes
The energy sector is one of the fastest developing sectors economy of
the word. Energy services provide comfort, security and economic competitiveness. Electric power is good, which should be used responsibility
and should be saved. Processes associated with the production, sending,
distribution and use, are the most troublesome for environment, which are
carried out by a human. Therefore, a priority is to achieve economic development which will be in harmony with natural environment.
Key words: climate changes, air contamination, greenhouse gas, regulations in area of electric power EU.

***
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Chrześcijańskiej UKSW, prowadzi badania w zakresie etyki ewolucyjnej,
a także moralnopodobnych sposobów zachowań się zwierząt w ujęciu
etologicznej Szkoły Lorenza – Tinbergena.
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Co by było gdyby? Historia konferencji klimatycznych
Powszechnie przyjęło się sądzić, iż historyk bada przeszłość. Cytując
klasyka, jest to „oczywista, oczywistość”. Niewielu jednak tak naprawdę
zdaje sobie sprawę, iż wiedza dotycząca przeszłości (niekiedy nawet tej
bardzo zamierzchłej) jest kluczem do odgadywania, czy raczej kreowania
przyszłości. Naszych, ludzkich planów, założeń, celów, a także sposobu
obrania przez nas drogi, aby ów cel osiągnąć. Historia uczy, wskazuje,
cierpliwie tłumaczy, byśmy, kreując przyszłość, analizowali przeszłość.
Po co? Abyśmy, wyciągając błędy z zachowań naszych przodków, sami
ich nie popełniali.
Historia to nie tylko plejada bardziej lub mniej ważnych osobistości,
to nie tylko daty, wojny, rewolucje. Historia to także zmieniający się na
naszych oczach, wciąż ewoluujący świat – zarówno ten materialny, jak
i niematerialny. Sacrum oraz Profanum . Imponderabilia oraz Ponderabilia. Świat stworzony przez człowieka, a także ten stworzony przez Boga
lub – jak kto woli – siły natury.
Celem niniejszego artykułu będzie próba poddania analizie poszczególnych konferencji klimatycznych oraz unaocznienie zderzenia się idei
wolnego od zanieczyszczeń świata z innym światem – tym znacznie bardziej przyziemnym – światem wielkiej polityki, biznesu oraz wszechobecnych układów.
Wielki rzymski mówca, polityk, popularyzator filozofii greckiej, żyjący w I wieku przed Chrystusem, Cyceron raczył kiedyś stwierdzić, iż historia jest niczym innym jak świadkiem czasu, światłem prawdy, życiem
pamięci, nauczycielką życia i zwiastunką przyszłości, zaś nie znać jej
oznacza tylko jedno – do końca życia pozostawać dzieckiem1 .
Opinia wielkiego Cycerona należy do najbardziej znanych, ale i do
najtrafniejszych sentencji w dziejach. Dzięki znajomości historii – wielkiej, niekwestionowanej królowej nauk humanistycznych i społecznych,
człowiek będący istota społeczną – homo populi , zaklętą w kręgu codzienności – wie jak postępować, aby nie popełniać błędów z przeszłości.
Jeden z najsłynniejszych polskich historyków XX wieku, nieżyjący
już prof. Jerzy Topolski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
85

w swoim nieśmiertelnym dziele, jakim jest bez wątpienia Metodologia
Historii stwierdził ongiś, że historia jest niczym innym jak metaforą gigantycznego teatru, na którym rozgrywa się trwający od tysięcy lat spektakl, do którego scenariusz napisało życie i czas. Wielcy tego świata –
politycy, pisarze, ludzie kultury i sztuki pojawiający się na owej scenie
dziejów, to aktorzy, inni zaś – maluczcy, to widownia – wygwizdująca
aktorów i spektakl lub bijąca brawo2.
Historia nie tylko jako nauka, ale również jako substytut naszego życia
i naszej codzienności wskazuje brutalnie, jakich błędów mamy unikać,
jakie wnioski wyciągać z przeszłości oraz jakiej analizie je poddawać.
Wiedza ta w pewnym stopniu inspiruje nas do dalszego rozwijania swoich umiejętności i odkrywania nowych doznań, współobcując z otaczającym nas światem. Historia nie jest jednak lekarzem – nie była nim i nigdy
nie będzie – nie dostaniemy od niej gotowej recepty na powstrzymanie
tlącego się konfliktu lub np. nieudanych reform – pozwala jednak poprzez
wnikliwą analizę łańcucha przyczynowo-skutkowego wykryć źródło danego problemu.
Ludzkość wydaje się zdawać sobie sprawę z tego, iż ciągle jest na etapie uczenia, poznawania, doświadczania. To życie i dzieje, w których żyjemy wspólnie piszą dla każdego z nas najdziwniejsze scenariusze,
niekiedy sięgając po znane z historii kwestie. Nie zdajemy sobie jednak
sprawy, że nasze postępowanie, nasze cele i sposób ich realizowania mogą być wykorzystane za kilkaset lat przez naszych potomków – wówczas
to oni będą rozpamiętywali nasze posunięcia, decyzje etc, etc. Dlaczego?
Dlatego, aby nie popełnić tych błędów, które my popełniliśmy. W tym
właśnie tkwi piękno historii.
Czy historyk może poruszać kwestie związane z klimatem i jego całościowym, niezwykle szeroko rozumianym spectrum, jak np. pogoda, temperatura, wiatr, warunki atmosferyczne etc, etc.? Oczywiście, że może!
Klimat w dziejach ludzkości odgrywał niekiedy decydującą rolę
w niezwykle istotnych – przełomowych – wydarzeniach historycznych.
Niejednokrotnie od niego zależał los długoletnich wojen, batalii itp.
To po części klimat zadecydował o wielu kwestiach związanych, np.
w nowożytnymi Wielkimi Odkryciami Geograficznymi (przygotowania oraz
warunki podróży od budowy statku po aprowizację). To klimat doprowadził
do załamania się na przełomie 1942 i 1943 operacji Fall Barbarossa,
a więc niemieckiej inwazji na Związek Radziecki, co po pewnym czasie,
w sposób pośredni przyczyniło się do upadku nazistowskiego mocarstwa
w 1945 r. Niemal 130 lat wcześniej ten sam klimat – zwany nieco literacko
Generałem Zimą – pokonał na bezkresnych równinach carskiej Rosji wojska
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napoleońskie, doprowadzając do upadku Napoleona Bonaparte, a tym samym
kończąc jego epokę. Po części to wyniszczający klimat zabił niemal 600 000
Polaków, a więc 1/3 tych, którzy w latach 1940-1941 zostali w sposób barbarzyński deportowani z polskich kresów w głąb sowieckiego imperium – na
Syberię, Kamczatkę, do Jakucji czy Kazachstanu. Podobnie jak doprowadził
do śmierci ok. 500 000 Niemców uciekających przed Armią Czerwoną
w styczniu i w lutym 1945 r. z terenów Prus Wschodnich, Pomorza i Dolnego
Śląska, a więc dawnych niemieckich landów3.
Badania nad klimatem trwają od wieków, zaś dociekania naukowe na
temat jego zmian i globalnego ocieplenia sięgają końca XVIII wieku, kiedy to naukowcy, tacy jak Joseph Fourier i John Tyndall wypracowali koncepcję efektu cieplarnianego.
Oprócz systematycznych, wieloletnich obserwacji różnorodnych
składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych
i wiatru, ogół zjawisk pogodowych, czy raczej ich wpływ na człowieka
badano w sposób uwłaczający godności ludzkiej oraz powadze nauki.
Z wpływem warunków atmosferycznych na człowieka i jego organizm
eksperymentowali Niemcy w obozach koncentracyjnych (np. w Auschwitz-Birkenau, Matuthausen, Stutthof), Japończycy w słynnym obozie
eksperymentalnym 731 w północno-wschodnich Chinach oraz Sowieci
w tajnych ośrodkach naukowych NKWD rozsianych po całym bezkresnym „Socjalistycznym Raju”. W wyniku tych zbrodniczych eksperymentów, w laboratoriach życie straciło ponad milion istot ludzkich, zaś
ilez nich zostało okaleczonych nie wiemy do dzisiaj 4. Tym jednak zajmowała się pseudonauka lub nauka odczłowieczona, a co z prawdziwą nauką? Od bez mała 35 lat delegaci Konferencji Klimatycznych zajmują się
globalnym środowiskiem. Prelegenci i słuchacze usiłują podnieść jego jakość i skierować kraje na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.
W 1979 r. w Genewie miała miejsce pierwsza Światowa Konferencja
Klimatyczna (First Climate Conference). Na konferencji tej szczegółowo
omówiono kwestie wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu.
Przyjęto również deklarację wzywająca rządy do „określenia i powstrzymania potencjalnych zmian klimatu wywołanych przez człowieka, które
mogą się okazać niekorzystne dla ludzkości”. Uczestnicy konferencji poparli utworzenie Światowego Programu Klimatycznego (World Climate
Programme – WCP) realizowanego przez Światową Organizację Meteorologiczną (World Meteorological Organization – WMO), Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (United Nations
Environment Programme – UNEP) oraz Międzynarodową Radę Nauki
(International Council ofScientific Unions – ICSU).
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W latach 80 i 90 XX wieku miał miejsce szereg konferencji międzynarodowych na temat zmian klimatu, których uczestnicy zaapelowali
o podjęcie działań o charakterze globalnym. Wynikiem tych obrad było
powołanie do życia w 1988 r. Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych, którego głównym celem była ocena stanu wiedzy na temat
systemu klimatycznego i zmian klimatycznych, środowiskowych, ekonomicznych, a także społecznych efektów wynikających z wszelkich zmian
klimatycznych, oraz możliwości stworzenia strategii do walki z ich negatywnymi następstwami. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatycznych opublikował pierwszy raport, w którym stwierdzono, iż „Emisje

będące efektem działalności człowieka w sposób znaczący zwiększają
w atmosferze stężenie gazów cieplarnianych: CO2, metanu, CFC i tlenku
azotu. Wzrost koncentracji wymienionych gazów spowoduje zwiększenie
efektu cieplarnianego, co przełoży się na podniesienie temperatury powierzchni Ziemi”5 . Decydenci uczestniczący w Drugiej Konferencji Kli-

matycznej zaapelowali o rozpoczęcie prac nad ramowym traktatem
dotyczącym zmian klimatu. Już w grudniu 1989 r. Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych zatwierdziło rozpoczęcie negocjacji w zakresie
ramowej konwencji w sprawie zmian klimatycznych.
Na przełomie roku 1992 i 93 powołano Międzyrządowy Komitet Negocjacyjny (Intergovernmental Negotiation Comittee – INC), który spotykał
się na pięciu sesjach naukowych poświęconych zmianom klimatycznym
oraz ich wpływom na gospodarkę i codzienne ludzkie życie. W ciągu 15
miesięcy negocjatorom ze 150 krajów udało się wypracować treść konwencji, którą zatwierdzono 9 maja 1992 roku, w Nowym Jorku.
Do podpisania wspomnianej konwencji przez 154 państwa doszło
w czerwcu 1992 roku, podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na
temat Środowiska i Rozwoju (tzw. Szczyt Ziemi) w Rio de Janeiro (Brazylia). Celem podpisanego traktatu było „Doprowadzenie do ustabilizo-

wania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie,
który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system
klimatyczny”6.

W 1994 r. weszła w życie ratyfikowana przez blisko 50 państw Ramowa
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
(UNFCCC). Sygnatariusze zdecydowali o wprowadzeniu do konwencji nakazu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednakże w niecały rok później,
w lutym 1995 r. po zakończeniu się 11 sesji negocjacyjnej, Międzyrządowy
Komitet Negocjacyjny został rozwiązany. Najwyższym organem, konwencji obwołano tzw. Konferencję Stron (Conference of the Parties- COP).
Rozpoczęto również prace nad protokołem uzupełniającym konwencję. Na
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pierwszej sesji negocjacjom poddano sprawy redukcji emisji, które zwieńczone zostały przyjęciem deklaracji nazwanej Mandatem Berlińskim. IPCC
opublikowało drugi raport, opracowany przez niemal 2 tys. specjalistów ze
wszystkich zakątków świata. Fundamentalnym wnioskiem ogłoszonym
w raporcie było obciążenie działalności człowieka, jako głównego sprawcy
globalnego ocieplenia7.
Po dwóch latach, w 1997 r. w Japonii odbyła się Trzecia Konferencja
Stron (COP-3), podczas której wypracowano nowatorski instrument
prawny, nazwany późnej „Protokołem z Kioto”, który stał się niejako erratą Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Większość krajów uprzemysłowionych i część krajów z Europy
Środkowej, które przechodziły proces transformacji gospodarczej, zostało
zobowiązanych do redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 20082012 z 6 do 8% poniżej poziomu z 1990 roku.
W 2000 roku miała miejsce bezprecedensowa sytuacja w trakcie COP6 w Hadze. Pomimo usilnych starań negocjatorom nie udało się wypracować jakiegokolwiek wspólnego stanowiska, w związku z powyższym
Konferencja została zawieszona. W czerwcu 2001 r. w dawnej stolicy
RFN Bonn doszło do wznowienia rozmów w ramach COP-6. Wówczas
Bill Clinton został zastąpiony przez Georga Bush’a na urzędzie prezydenta USA, ten zaś wycofał się z ratyfikacji protokołu z Kioto, co spowodowało ograniczenie funkcji delegacji Stanów Zjednoczonych jedynie do
roli obserwatorów. Pozostałym uczestnikom udało się wypracować porozumienie w najistotniejszych kwestiach, wliczając drażliwe mechanizmy,
jak np. handel emisjami czy też wspólne wdrażanie czystego rozwoju.
Tego samego roku w Marrakeszu (Maroko), odbył się COP-7, podczas
którego dopracowano plan działań nakreślony podczas COP-4. W związku z powyższym protokół został ostatecznie dopracowany i był gotowy
do wdrożenia. IPCC opublikował trzeci raport, w którym stwierdzono, iż
wielce prawdopodobnym jest globalne ocieplenie, jakie nie miało precedensu od zakończenia ostatniej epoki lodowcowej 8.
Zadecydowano, iż aby protokół z Kioto mógł wejść w życie, musi zostać spełniony zawarty w umowie warunek „2 razy 55” (protokół musi
ratyfikować minimum 55 państw wytwarzających wspólnie minimum
55% światowej emisji CO2)9. Kiedy z ratyfikacji dokumentu wycofały się
Stany Zjednoczone, wejście w życie protokołu leżało w gestii Rosji, która
to pod presją Unii Europejskiej ostatecznie ratyfikowała traktat. Następnym krokiem było spotkanie się narodów zjednoczonych na COP-10 odbywającym się w Buenos Aires (Argentyna). W lutym 2005 wszedł
w życie protokół z Kioto, którego sygnatariuszami zostało 141 państw.
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Traktat ten został uznany za pierwszy krok wykonany na drodze do objęcia
emisji CO2 monitoringiem i kontrolą, ustanowienia programów handlu emisjami oraz wspieranie rozwoju energooszczędnych technologii i procedur.
Oczekiwano, iż po jego wygaśnięciu w 2012 roku zostanie on zastąpiony nowym traktatem. W czerwcu 2012 roku akademie nauk wiodących krajów
uprzemysłowionych i państw rozwijających się wystosowały po raz pierwszy
wspólne oświadczenie, w którym stwierdziły, iż „traktat w sprawie zmian
klimatycznych jest jasny i progresywny”10, a także wezwały wszystkie kraje
do „podjęcia bezzwłocznych działań w celu ograniczenia przyczyn zmian kli-

matu, przystosowania się do ich następstw oraz uwzględnienia tych problemów w odpowiednich krajowych i międzynarodowych strategiach”.

W listopadzie w Montrealu (Kanada) miał miejsce COP-11 oraz Pierwsze
Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (First Meeting ofthe Parties to the Kioto
Protocol-MOP-1 ). Na spotkaniu tym analizowano, a w końcu przyjęto przepisy postanowienia z Marrakeszu, które stały się swoistym zbiorem zagadnień dotyczących funkcjonowania protokołu. Przedyskutowano również
mechanizm handlu emisjami i zobowiązano się do przedłużenia protokołu po
2012 roku, gdy obecne pułapy emisji przestaną obowiązywać. Zgodę na
uczestnictwo w tych rozmowach wyraziły Stany Zjednoczone11 .
W listopadzie 2006 r. odbyło się w Nairobi spotkanie stron MOP-2
i COP-12, i był to pierwszy tego rodzaju meeting zorganizowany w Afryce
Południowej, a tym samym największa ekologiczna konferencja, jaka kiedykolwiek została zwołana na Czarnym Lądzie12. Analizując prasę opisującą
tamto wydarzenie, możemy dojść do wniosku, iż większość z delegatów potraktowała tą naradę w kategoriach wycieczki, gdyż nie ustalono żadnych
kluczowych kwestii co do redukcji poziomów emisji po 2012 roku. Jak podsumował to były brytyjski minister Środowiska, Żywności i Spraw Wsi David Miliband, różnica pomiędzy działaniami, które są niezbędne zdaniem
naukowców, a działaniami, jakie podejmują politycy, nadal jest ogromna.
W listopadzie 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie miała
miejsce 19 Konferencja Klimatyczna. W trakcie 12 dni trwania szczytu
klimatycznego przez Stadion Narodowy przewinęło się ok. 70 tys. osób.
W tym czasie odbyło się blisko 2 tys. spotkań i paneli dyskusyjnych oraz
140 konferencji prasowych. Jak poinformował zarządca stadionu, spółka
PL.2012+, od 11 listopada, kiedy rozpoczął się szczyt, w 50 przygotowanych salach odbywało się ok. 200 konferencji, spotkań roboczych czy seminariów. Najwięcej tego rodzaju spotkań odbyło się we wtorek 19
listopada, czyli w drugim dniu ministerialnych negocjacji. Tego dnia
przebieg negocjacji relacjonowało 600 polskich i zagranicznych dziennikarzy. Każdego dnia na Stadionie Narodowym przebywało średnio 5,5 tys.
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osób, a na całe wydarzenie zarejestrowało się ich ok. 12 tys13. W takim tłumie
łatwo coś zgubić, ale na szczęście w obiekcie było sprawnie działające biuro
rzeczy znalezionych. Jego pracownicy opiniowali dziennikarzowi PAP, że
dziennie trafiało do nich kilkanaście telefonów komórkowych. Roztargnieni
wracali też po szaliki czy rękawiczki. Jeden z delegatów szukał zagubionego
słoika miodu, ale bezskutecznie; osoba, która go znalazła, najwyraźniej nie
zdecydowała się go odnieść do biura. W czasie konferencji o przebywających
na Stadionie dbało blisko 2,5 tys. pracowników obsługi technicznej, informatyków i kucharzy. Szczególny respekt wzbudzali ochroniarze z ONZ, których
uniformy przypominały mundury nowojorskiej policji (gwiazda na piersi, słuchawka w uchu, gaz i broń przy pasie to atrybuty, które nie pozwalały myśleć
o tym, że coś złego może się zdarzyć w trakcie obrad). Na obiekcie, jak i poza
nim, pracowało też 100 wolontariuszy, którzy pomagali gościom zza granicy
odnaleźć się na stadionie i informowali ich, jak np. najszybciej dotrzeć do hoteli, w których mieszkali14.
Na szczycie klimatycznym w Warszawie zdecydowano między innymi,
że na walkę ze zmianami klimatu w krajach biedniejszych bogatsze państwa
będą rocznie przeznaczać minimum 10 miliardów dolarów, mają angażować
też środki ze źródeł prywatnych. Do 2020 roku kwota ma wzrosnąć do 100
miliardów rocznie. Obiecywano to już na szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku, ale tym razem wprowadzono mechanizmy, które urealnią
deklaracje. Organizacje pozarządowe, krytycznie oceniające wyniki szczytu,
skomentowały to w rozmowach kuluarowych słowami: „Warszawa stolicą
węgla"15. Marcin Korolec – były już minister środowiska w rządzie Donalda
Tuska – proszony przez IAR o odniesienie się do tej krytycznej opinii powiedział: „Ludzie mają różne zdania. Zawsze tak jest" 16.
Ostatnie Konferencje Klimatyczne pokazały, że następują zmiany
w procesie negocjacyjnym. Na przykład ciężar dyskusji przenosi się
z ograniczania emisji na adaptację, transfer technologii i finansowanie. Novum stanowi również coraz większa rola Chin, Indii, Brazylii, Meksyku
czy Republiki Południowej Afryki. Jakie wnioski zostaną wyciągnięte po
Konferencji Klimatycznej w Warszawie? Przekonamy się w przyszłości.
Otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, iż nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze nie mówią różnym językiem. Ich mowa jest identyczna, przekaz taki sam. Różnią się tylko instrumentami naukowymi, którymi
posługują się by unaocznić nam wszystkim, jak bardzo mało wiemy
o świecie i wszelkich zachodzących w nim zjawiskach. Nie na darmo indyjska premier Indira Gandhi rzekła kiedyś, iż: „Historia jest najlepszą nauczycielką życia, niestety ma najgłupszych uczniów – Nas ludzi”17.
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What if? The history of climate conferences
Is the historian can move climate issues and its comprehensive, extremely wider spectrum such as weather, temperature, wind, atmospheric
conditions etc, etc..? Of course it can! The climate in the history of sometimes played a decisive role in the extremely important – breakthrough –
historical events. Often depended on it long-term fate of wars, battles, important expeditions, etc.
Climate research ongoing for centuries, and scientific inquiry on global
warming and climate change date back to the late eighteenth century,
when scientists such as Joseph Fourier and John Tyndall developed the
concept of the greenhouse effect.
Key Words: History, global policy, climate changes, climate research.
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Paweł Więckowski, absolwent studiów historycznych w Instytucie
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od 2010 roku uczestnik studiów doktoranckich na kierunku historia w Instytucie Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Przygotowuje dysertację doktorską poświęconą kwestii humanizacji systemu
niewolniczego w pierwszych wiekach Cesarstwa Rzymskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się gł. na kwestiach społecznych, prawnych i ustrojowych starożytnych cywilizacji oraz szeroko rozumianej
ewolucji i historii praw człowieka.
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ALEKSANDRA KLEŚTA

Instytut Filozofii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Etyczny aspekt zmian i ochrony klimatu
według Stephena Gardinera
Celem artykułu jest ukazanie etycznego wymiaru zagadnienia tak aktualnego i ważnego globalnie jakim są zmiany klimatu. Problem został
ujęty z punktu widzenia filozofii Stephena Gardinera, który jako etyk podejmuje refleksję krytyczną odnoszącą się do działań międzynarodowych
organizacji, demaskując ich nieskuteczność. Ze względu na globalny zasięg i charakter tej problematyki podkreśla także jej międzypokoleniowy
wymiar. Wylicza i analizuje niedoskonałości związane z wieloma międzynarodowymi protokołami i porozumieniami dotyczącymi przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Przywołuje konferencje klimatyczne
Narodów Zjednoczonych, m. in. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro – Konferencję Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w 1992
r.; Konferencję Narodów Zjednoczonych z Kioto w 1997 r., której efektem było podpisanie Protokołu z Kioto w sprawie redukcji emisji gazów
powodujących efekt cieplarniany; Konferencję Narodów Zjednoczonych
o Zmianach Klimatu na Bali w 2007 r.; Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Kopenhadze w 2009 r. oraz Konferencję Klimatyczną w Cancun w 2010 r.
Kluczową postacią artykułu jest Stephen Gardiner – współczesny profesor filozofii na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle, gdzie specjalizuje się w etyce, filozofii politycznej, etyce środowiskowej, globalnych
problemach środowiskowych oraz cnotach etycznych. Jest autorem
A Perfect Moral Storm: the Ethical Tragedy of Climate Change (Oxford,
2011), Climate Ethics: Essential Readings (Oxford, 2010) oraz Virtue
Ethics: Old and New (Cornell, 2005). Zmiany klimatu to największy
współczesny problem ochrony środowiska, Stephen Gardiner pisze obszernie na ten temat, szczególnie z punktu widzenia etycznego. Przyznaje,
że zmiany klimatu to nie tylko techniczne wyzwanie gospodarcze czy polityczne, ale zasadniczo jest to problem moralny. Chodzi głównie o ludzi,
zwłaszcza dlatego, że bogaci i wpływowi tego świata nie dbają lub nie
chcą dbać o tych, którzy mają największe trudności klimatyczne.
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Ten brak wrażliwości społecznej kształtuje ogólne tendencje budowania i kształtowania instytucji, które powinny działać w służbie ochrony
klimatu. Twórczość Gardinera stanowi obszerne, szczegółowe i bieżące
sprawozdanie na ten temat.
Gardiner nie jest mizantropem. Nie jest jednym z tych myślicieli, którzy potępiają moralnie ludzkość za jej nadmierną chciwość. Ludzkość jest
moralnie sfrustrowana ograniczeniami strukturalnymi zmian klimatu.
Gardiner wyraża nadzieję, że poprzez zrozumienie charakteru tych ograniczeń, możemy znaleźć moralne rozwiązanie, aby wypracować sobie
drogę w kierunku bezpieczeństwa klimatycznego. Filozof jest dalece
przekonany, iż jest to możliwe.
Te strukturalne ograniczenia składają się z trzech podstawowych elementów, które Gardiner postrzega jako stanowiące „idealną burzę”.
Pierwszym z nich jest globalny wymiar zmian klimatu, drugim jego międzypokoleniowy charakter, trzecim elementem są kwestie teoretycznomerytorycznego przygotowania instytucji i organizacji mających zajmować się problemem globalnych zmian klimatu. Wszystkie wymiary
zostaną szerzej opisane w artykule. Wyzwania i złożoność globalnych,
międzypokoleniowych i teoretycznych zagadnień tworzą „idealną burzę”,
która podważa działania moralne poprzez osłabianie naszej zdolności dostrzegania prawdziwego charakteru polityki klimatycznej, podważa naszą
etyczną uczciwość oraz zmniejsza nasze poczucie sprawstwa. Co więcej,
przy takiej dwuznaczności zwiększa się pokusa, aby uniknąć moralnej
odpowiedzialności.
Spostrzeżenia Gardinera mają wiele atutów, z których najważniejszym
jest jego zdolność do wyjaśnienia, dlaczego działania w sprawie zmian klimatu są tak trudne. Jak wyjaśnia Gardiner, po prostu nie można działać
w sposób bezpośredni, ponieważ złożoność spraw otaczających zagadnienie zmian klimatu ma niebagatelny wpływ na nasze poglądy moralne, a instytucje i organizacje społeczne silnie oddziałują na zbiorowe działania.
Ochrona środowiska naturalnego, w którą włącza się ochronę klimatu, należy do jednego z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi
ludzkość. Człowiek nie może istnieć w oderwaniu od środowiska, jest
poprzez swoją cielesność ściśle związany ze światem przyrody, ponadto
przez swą codzienną aktywność wpływa bezpośrednio na jakość naturalnych zasobów. Trudności ekologiczne, z jakimi boryka się dzisiaj
człowiek powstały na drodze przekroczenia naturalnych granic w stosunku do otaczającego nas środowiska, a które to granice wytyczone są
przez poziomy regulujące odniesienie człowieka do przyrody, mianowicie przez kontemplację, symbiozę i pracę 1 .
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Filozofia Gardinera odnosząca się do zagadnienia zmian i ochrony klimatu to przede wszystkim refleksja krytyczna. Jako filozof bierze pod uwagę zasadę, iż najlepszym sposobem rozwiązania jakiegoś problemu jest
uprzednie poznanie jego rzeczywistej przyczyny. Uważa on, że zmiany klimatyczne to największe wyzwanie przed jakim dzisiaj stoi ludzkość.
Problemem nie jest brak świadomości nadciągającego zagrożenia, ale
źródłem zaniepokojenia w tym obszarze jest – jak to wskazuje Gardiner –
nasza indolencja. W najlepszym przypadku jesteśmy sparaliżowani,
w najgorszym natomiast obojętni. Filozof zauważa także, że w naszym
zagonionym życiu, jak również w ramach instytucji nie ma miejsca na tak
ważną problematykę, która staje się kluczowym wyzwaniem dla obecnego pokolenia. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż ludzkość stoi wobec bezprecedensowego wyzwania etycznego, na które
obecne instytucje oraz teorie naukowe nie są dostatecznie przygotowane.
Według Gardinera kryzys klimatyczny doświadcza trzech wielkich
wyzwań natury etycznej. Te trzy problemy to charakter globalny, charakter międzypokoleniowy oraz zaistnienie w momencie, kiedy nie mamy
odpowiednio przygotowanych instytucji do walki z omawianym kryzysem, które ponadto nie są w stanie wskazać kierunku, w jakim należałoby
podążać, aby zapobiec zmianom klimatu2.
Wspomniana indolencja oraz ignorowanie tej sytuacji sprawia, że nie
doceniamy wagi problemu klimatycznego i nie jesteśmy w stanie dostrzec
szerszych konsekwencji naszego braku działania. Traktujemy zmiany klimatu jako zagadnienie globalne, wszystkie emisje gazu cieplarnianego jakim jest dwutlenek węgla zostają wymieszane w atmosferze i mają
niewątpliwy wpływ na klimat w każdym miejscu na Ziemi, w czym Gardiner upatruje klasyczny przykład „tragedii wspólnego pastwiska”3 , rozgrywanej przez poszczególne państwa, które reprezentują interesy swoich
obywateli. Z jednej strony każdy opowiada się za racjonalnym korzystaniem z dobra wspólnego, jakim jest pastwisko, z drugiej zaś – każdy dąży
do maksymalnej konsumpcji, czego logiczną konsekwencją jest nadkonsumpcja ograniczonych zasobów w skali globalnej, co z kolei prowadzi
niezachwianie do tragedii4.
Zmiany i ochronę klimatu powinniśmy traktować podobnie, każdy
z nas preferuje scenariusz, w którym każda jednostka nie przekracza bezpiecznego progu emisji i zapobiega w ten sposób niebezpiecznym zmianom klimatu, jednakże w praktyce każdy z nas eksploatuje maksymalnie
dane nam bogactwa, następstwem czego okazuje się sytuacja, której nikt
tak naprawdę nie chce. Amerykański profesor silnie krytykuje ten tradycyjny model, wyliczając iż w najlepszym przypadku jest niekompletny.
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Pierwszym niedociągnięciem okazuje się ignorowanie jednego z głównych
aspektów zmian i ochrony klimatu, mianowicie faktu, iż ci, którzy są obecnie
najmniej odpowiedzialni za przeszłe emisje, prawdopodobnie odczują je –
w krótko- i średnioterminowej perspektywie – najboleśniej. Gardiner zauważa
przyczynę takiego stanu rzeczy w dysproporcji położenia biedniejszych krajów
w najbardziej wrażliwych na skutki zmian klimatycznych miejscach świata,
a także w braku odpowiednich środków, aby tym następstwom sprostać5.
Drugi negatywny wymiar zmian klimatu dotyczy przyszłych pokoleń.
Tradycyjne podejście ukrywa aspekt tymczasowości, bowiem większość
emisji utrzymuje się w atmosferze przez kilkaset lat, a część z nich nawet
przez tysiące lub setki tysięcy. To znaczy, że obecne pokolenie czerpie
korzyści z rezerw naturalnych na koszt przyszłej generacji. Większość
z tych korzyści jest w zasadzie umiarkowanych, ale przewidywane konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne lub nawet katastrofalne. Wystarczy tu wymienić chociażby niszczycielskie fale upałów, plagi głodu,
powodzie i susze. Ponadto sytuacja ta powtarza się z pokolenia na pokolenie, co powodowane jest zawsze tą samą chęcią, aby dzisiejsze dobrodziejstwa uzyskać kosztem ogromnych problemów w przyszłości, co już
teraz można zauważyć w kumulacji negatywnych skutków, które doprowadzają do międzypokoleniowego wyścigu. Możemy spekulować, iż
przyszłe pokolenie w obliczu katastrof środowiskowych uzna za poprawne stosowanie większej emisji gazów cieplarnianych jako akt samoobrony
i sprawiedliwości, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, iż takie
postępowanie automatycznie pogorszy sytuację następnych generacji6.
Trzeci przejaw dylematu dotyczy szeroko pojętej niedoskonałości aparatu teoretycznego w zakresie etyki międzypokoleniowej, globalnej sprawiedliwości, naszej relacji ze środowiskiem naturalnym oraz naukowej
niepewności. Na pewno nie brakuje nam odpowiednich wskazówek, bowiem kwestia pokoleniowej odpowiedzialności jak najbardziej wypływa
z zasadniczego poczucia moralnego. Problem w tym, że nie potrafimy, bądź
nie chcemy wyjść dalej, poza tę podstawową moralność, tak by sprostać
wyzwaniom, jakie niosą za sobą zmiany klimatu. Ponadto sprawę zaciemniają nam inne teorie naukowe, które nie potrafią odpowiednio poważnie
potraktować tematu przyszłości7. Być może przyczyna takich zachowań leży w zagadnieniu światopoglądu niektórych naukowców zajmujących się
ochroną klimatu. Wśród ekonomistów znaleźć można grupy, które uważają
za uzasadnione, by obecne pokolenie opóźniało działania mające na celu
ochronę klimatu, bowiem przyszłe generacje będą bogatsze od nas z uwagi
na wzrost gospodarczy i będą w stanie zapłacić za skutki zmian klimatycznych, mających źródło w czasach dzisiejszych.
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Pytania, jakie stawia etyk, brzmią: czy możemy założyć, że w przyszłości ludzie będą faktycznie bogatsi po uprzednim wyczerpaniu przez nas zasobów naturalnych i w obliczu katastrofy klimatycznej? Jeśli już, to czy
mamy prawo oczekiwać, że zapłacą za wyrządzony przez nas „bałagan”?
Wymieszanie tych trzech globalnych aspektów z pewnością powoduje, iż
dyskusja publiczna w temacie ochrony klimatu zmierza w złym kierunku.
W kierunku zaspokojenia wygórowanych potrzeb bardziej zasobnych
przedstawicieli obecnej generacji, którzy czerpią korzyści z zapasów przeznaczonych dla wszystkich obecnie żyjących ludzi, przerzucając koszt ich
otrzymania na biednych i mniej zasobnych, zapominając że równocześnie
przerzucają tę cenę na przyszłość i środowisko naturalne.
Nie dziwi fakt, iż ganienie korzystających z wszelkich wygód ludzi
jest dla nich moralnie niewygodne. Zdaniem Gardinera, bogacze tego
świata ukrywają ten moralny dyskomfort za parawanem wygodnych i odpowiednio przygotowanych, płytkich argumentów bądź przygotowując
prowizoryczne rozwiązania, które w rzeczywistości z ochroną klimatu
mają niewiele wspólnego. Wszystkie te działania mają na celu głównie
wprowadzenie w błąd opinii publicznej.
Filozof zauważa, że i tak większość ofiar tej globalnej mistyfikacji nie
będzie w stanie pociągnąć do odpowiedzialności wielu jej autorów, gdyż
są zbyt biedni, jeszcze się nie narodzili lub po prostu nie są ludźmi.
W dyskusji publicznej istnieje wiele podstępnych zachowań, trudno jednoznacznie stwierdzić czy reprezentujące obecne pokolenie instytucje
w rzeczywistości służą nam, czy tylko politycznym i gospodarczym
przedstawicielom naszego pokolenia, ale łatwo zauważyć, jaki stan rzeczy odzwierciedlają porozumienia zawiązane przez te instytucje. Jest to
zdaniem Gardinera silna przesłanka, by móc domniemywać o nieczystych
intencjach możnych z wielu regionów świata. To, czego na pewno możemy się spodziewać, to cała seria dobrze wyglądających jedynie na papierze propozycji rozwiązań problemu klimatycznego, które faktycznie
niewiele wnoszą, by poważnie zmierzyć się ze źródłem kryzysu.
Gardiner zwraca uwagę na historię międzynarodowej polityki klimatycznej, którą uważa za mocno niewłaściwą. Droga z Rio (1992) do Kioto
(1997), Bali (2007), Kopenhagi (2009) i Cancun (2010) była pełna matactw, opóźniania działań i pustych obietnic. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”,
konferencja ONZ z 1992, która zakończyła się podpisaniem tzw. deklaracji z Rio, będącej kodeksem postępowania człowieka wobec środowiska
naturalnego. Uchwalono w jej trakcie m. in. konwencję o zmianie klimatu, mającą zapobiec efektowi cieplarnianemu.
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Podczas konferencji klimatycznej ONZ na Bali delegaci z ponad 190
państw zaproponowali ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez
państwa zamożne nawet o 40 proc. do 2020 r. 8 .
Przywołuje Gardiner obietnicę złożoną m.in. przez Stany Zjednoczone
w 1994 r. w ramach umowy międzynarodowej, określającej założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja
podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat
Środowiska i Rozwoju, zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro,
w której zobowiązały się do przestrzegania Ramowej Konwencji Zmian
Klimatycznych, zobowiązującej do ochrony systemu klimatycznego dla
obecnych i przyszłych pokoleń. Podobnie w Kopenhadze, przedstawiciele
wielu uprzemysłowionych państw publicznie zobowiązali się do nieprzekroczenia wzrostu temperatury o 2 stopnie9. Mając w pamięci sytuację ze
Stanami Zjednoczonymi, pozostaje pytanie: kto i co powinien robić, by
zredukować emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych państwach,
skoro obecny kształt działań nie daje szans, by tej granicy nie przekroczyć.
Ponadto niewielu już twierdzi, że taki system, który będzie w stanie coś
zmienić da się wdrożyć w życie. Stany Zjednoczone do dziś nie przyjęły
Protokołu z Kioto w sprawie 17% redukcji emisji gazów powodujących
efekt cieplarniany i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić10. Biorąc pod uwagę międzypokoleniowy i globalny charakter problemu zmian
klimatu, niezdecydowanie negocjatorów podczas szczytów klimatycznych
wydaje się być uzasadnione i z pewnością bardzo wygodne. Możemy liczyć
na to, że w miarę jak globalny kryzys będzie się poszerzał, aktualne pokolenie będzie naciskało na wdrożenie określonego rozwiązania technologicznego, które na jakiś czas zahamuje skutki globalnego ocieplenia,
przynajmniej do momentu, aż obecni na tym świecie naturalną koleją rzeczy z niego nie odejdą. Istnieje także ryzyko powoływania się na względy
moralne, by określić takie działania mianem wyboru mniejszego zła lub
koniecznością.
Według Gardinera, działania związane z ochroną klimatu nie są dostateczne. Podaje rozwiązanie w postaci prawidłowego identyfikowania problemów moralnych i nadawania im realnego kształtu, i twierdzi, że
jedynie w ten sposób ludzkość jest w stanie dokonać postępu.
Do tej pory stoimy wobec globalnego wyzwania, do którego nasze
mało doskonałe instytucje oraz zaplecze teoretyczne nie są w zupełności
przygotowane. Poza tym, nie ma żadnych naukowych dowodów, że działalność człowieka w ściśle istotny sposób wpływa na cykliczne zmiany
klimatu. To, co światowi eksperci przedstawiają opinii publicznej, to nic
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innego, jak komputerowe symulacje oparte zazwyczaj na błędnie wykonanych badaniach temperatury. Dla złożonego efektu przeprowadza się
badania na terenach wielkomiejskich, gdzie siłą rzeczy temperatura zawsze będzie nieco wyższa. Kwestią bezsporną jest, iż klimat Ziemi charakteryzuje się cyklicznością, mamy okresy gwałtownego ocieplenia, jak
i oziębienia. Kluczem do rozwiązania zagadki globalnego ocieplenia wydaje się być fakt, iż pewne grupy interesu usilnie próbują przekonać nas
do przyjęcia stanowiska, że gwałtowne podnoszenie się temperatury jest
w głównej mierze wynikiem działalności człowieka11 . Silne trzęsienia
ziemi, wybuchy wulkanów czy okresowy wzrost aktywności Słońca pośrednio lub bezpośrednio powodują większą emisję ditlenku węgla oraz
większe wahania temperatury niż cała działalność człowieka. Najważniejszym wydaje się jednak fakt, że przy całym naszym postępie technicznym nie dysponujemy odpowiednimi narzędziami, by z zamierzonym
efektem wpływać na zmiany klimatyczne. W świetle tego paradoksem
wydają się plany światowych przywódców gotowych wydawać biliony
dolarów na walkę z globalnym ociepleniem, mimo że nie dysponujemy
nawet badaniami, które pokazałyby skuteczność obniżenia temperatury
bądź utrzymania jej na stałym poziomie.
Jeśli chcemy, aby naprawdę coś się zmieniło, musimy wyjść poza ekonomiczne i geopolityczne ramy, które do tej pory w swoisty sposób ograniczają dyskusję publiczną. Musimy pamiętać o naszej międzypokoleniowej
i globalnej mocy, jaką mamy oraz z koniecznością przyjąć na siebie odpowiedzialność w przeciwieństwie do wygodnej ignorancji.
Zagadnienie zmian i ochrony klimatu to problem głęboko etyczny,
dlatego też kwestie etyczne stają się podstawą międzynarodowej polityki
klimatycznej. Zdaniem Gardinera, to właśnie etyka stanowi główny punkt
ciężkości w temacie zmian i ochrony klimatu.

***
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The ethical dimension of climate change
and climate protection
The global issue of climate change and climate protection can poses
a perfect moral problem. A lack of to take action to rein in carbon emissions, the current generation is spreading the costs of its behavior far into
the future. Why should people in the future pay to clean up our mess? We
should be more responsible for current and future generations. We should
take responsibility for the energy we bring into the space.
Key words: climate change, climate protection, carbon emission, future
generations, moral responsibility.

***
Aleksandra Kleśta, doktorantka filozofii na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu rozwoju
indywidualności w świetle filozofii Herbeta Marcuse’go. Zajmuje się także
zagadnieniem performansu jako kategorii etycznej, etycznymi aspektami
ochrony środowiska oraz wybranymi zagadnieniami filozofii przyrody.

***
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ILONA SKOCZEŃ
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wpływ skutków klęski żywiołowej
na zdrowie psychiczne człowieka
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień
związanych ze zdrowiem psychicznym i jego ochroną u ofiar klęsk żywiołowych. Omówione zostaną niektóre teorie zaczerpnięte z nauk społecznych, wyjaśniające podłoże emocji i zachowania człowieka w przypadku
zetknięcia się z sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu. Wymienione zostaną indywidualne predyspozycje człowieka oraz elementy wpływu środowiska, które warunkują sposób przeżywania traumy. Ponadto zaproponowane
zostaną różne aspekty formy pomocy, wpływające na jak najszybszy powrót do równowagi psychicznej.
Klęska żywiołowa definiowana jest w ustawodawstwie polskim jako
„katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo
środowisku na znacznych obszarach ”1 . Bardziej precyzyjnie termin ten

określa amerykańska Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA), która do kategorii klęski żywiołowej zalicza „każdy huragan, tor-

nado, burzę, powódź, tsunami, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu,
osunięcie ziemi, powódź błotną, burzę śnieżną, suszę, pożar, wybuch lub
inną katastrofę”2. W ogólnym rozumieniu klęska żywiołowa jest wyda-

rzeniem spowodowanym przez siły natury, które cechuje gwałtowność,
nieprzewidywalność oraz powodowanie znacznych zniszczeń.

Zmiany na poziomie grupowym i indywidualnym

Doświadczenie klęsk żywiołowych jest procesem, który wywołuje szereg
zmian zarówno na poziomie grupowym, jak i indywidualnym. Klęski żywiołowe są spowodowane działaniem sił natury, przez co pozostają praktycznie poza
kontrolą człowieka. W konsekwencji w znacznej mierze zakłócają strukturę całej społeczności, powodując przemiany w sieciach powiązań interpersonalnych,
np. utrata jednego członka rodziny wpływa na zmianę w układzie systemu rodzinnego, a zmiana miejsca zamieszkania powoduje utratę lub znaczne utrudnienia w utrzymaniu starych znajomości, w miejsce których nawiązywane są
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nowe. W obliczu klęski żywiołowej, w człowieku następuje zachwianie równowagi wewnętrznej. Jednakże doświadczenia na poziomie indywidualnym są
bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników, takich jak osobowość,
temperament czy sposób radzenia sobie ze stresem. Osoba, która znalazła się
w sytuacji traumatycznej może doświadczyć wielu różnych emocji, poczynając
od paniki, żalu, niedowierzania, złości, poczucia niesprawiedliwości, poprzez
objawy lekkiej euforii spowodowane faktem, że osoba przetrwała, aż po skrajną apatię i wycofanie. W przypadku bezpośredniego kontaktu z zagrożeniem
może pojawić się uczucie bezsilności, bierna postawa widza, który odcina się
od otaczającej go rzeczywistości. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić zachowania antyspołeczne (np. plądrowanie opuszczonych domów), przejawy
wrogości w stosunku do innych. Jednakże takie zachowania u ofiar klęsk żywiołowych są zjawiskami dosyć rzadkimi, które często współwystępują ze słabymi zdolnościami do regulowania emocji. Większość ludzi, którzy zetknęli się
z klęską żywiołową cechuje poczucie wspólnotowości, empatia i wzajemna
chęć niesienia pomocy.
Stres i lęk są najczęstszymi stanami emocjonalnymi towarzyszącymi klęskom żywiołowym, które mogą powodować trwałe lub przejściowe zmiany w
zdrowiu psychicznym człowieka. Stres psychologiczny rozumiany jest jako
stan, w którym osoba doświadcza silnych emocji, takich jak strach, lęk, niepokój, złość a nawet wrogość, które w konsekwencji wywołują dyskomfort psychiczny3. Stres powstaje w sytuacji, kiedy następuje obniżona możliwość
sprawowania kontroli. Powoduje zespół różnych reakcji na podłożu behawioralnym, emocjonalnym, psychicznym i biologicznym. W wyniku ekspozycji na
silną sytuację stresową, taką jak klęska żywiołowa, u wielu ofiar obserwuje się
występowanie objawów zaburzeń lękowych, depresji, stale powracających
myśli intruzywnych, nawet wiele lat po przeżytej katastrofie4. Emocje i zachowanie człowieka mogą zmieniać się w zależności od aktualnej fazy przeżywanej traumy. Anthony Wallace5 stworzył model o podłożu psychologicznym
przedstawiający wzorzec reakcji człowieka na nagłe i nieprzewidywalne wydarzenia o nazwie „syndrom klęski” (ang. disaster syndrome). Model ten składa
się z czterech głównych etapów: w pierwszym następuje oszołomienie, apatia
i pasywność, w drugim zaś pojawia się posłuszeństwo i wzmożona podatność
ofiary na sugestie innych (np. lekarzy), a także zainteresowanie losem innych
ludzi i altruizm, trzeci etap charakteryzuje się doświadczaniem łagodnych form
euforii powstających w wyniku utożsamiania się z innymi ofiarami klęski, które znalazły się w równie ciężkiej sytuacji, z kolei w czwartym etapie zwykle
pojawia się postawa ambiwalentna, nasycona krytycyzmem do zaistniałego położenia człowieka, ze świadomością destrukcyjnych skutków doświadczonej
klęski w perspektywie długoterminowej.
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Schemat 1 . Etapy „syndromu klęski" wg Wallace (1 957)

Źródło: opracowanie własne

Jednocześnie należy zaznaczyć, że czynnikami w znacznym stopniu
zwiększającymi stres związany z przeżyciem klęski żywiołowej są: bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia (np. podatność na obrażenia), bycie
świadkiem śmierci lub odniesienia obrażeń przez inne osoby, utrata bliskiej
osoby, rozłąka z najbliższymi, poniesione wysokie straty materialne6.

PTSD jako potencjalne następstwo przeżytej traumy

Przeżycie traumy wiąże się ze zmianami w dotychczasowym funkcjonowaniu człowieka. Jednym z najpoważniejszych i najtrwalszych skutków
doświadczonej traumy, w tym przeżycia klęski żywiołowej, jest zaburzenie
stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder – PTSD). Zaburzenie to ma charakter lękowy i powstaje wskutek doświadczenia traumy
związanej z bezpośrednim narażeniem życia lub zdrowia osoby, jej bliskich, a także poprzez bycie świadkiem wydarzenia traumatycznego.
Oznaki choroby zaobserwowano u żołnierzy weteranów powracających
z misji, np. podczas wojny w Wietnamie i opisano w literaturze jako zjawisko stresu pourazowego. W praktyce PTSD charakteryzuje się niekontrolowanymi, powracającymi myślami intruzywnymi na temat przeżytego
wydarzenia traumatycznego (ang. Flash backs), gorszym samopoczuciem
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w sytuacji zetknięcia się z okolicznościami przypominającymi bezpośredni
stresor, podwyższoną motywacją do unikania stresorów (wszelkich bodźców
przypominających o stresującym wydarzeniu, np. silny wiatr powodujący
powrót do wspomnień związanych z przeżytym huraganem), drażliwością,
nagłymi wybuchami gniewu, wycofaniem społecznym, brakiem zainteresowania codziennymi obowiązkami, poczuciem odrętwienia psychicznego,
podwyższonym pobudzeniem oraz trudnościami w zasypianiu i podtrzymaniu snu. Objawy te mogą pojawić się zaraz po przeżytej katastrofie lub nawet
kilka lat po niej. W celu zdiagnozowania PTSD u danej osoby, wyżej wymienione kryteria muszą zostać spełnione w ciągu sześciu miesięcy od stresującego wydarzenia albo od zakończenia okresu bezpośredniego oddziaływania
stresora (kryteria diagnostyczne ICD-107). Symptomy mogą występować
w różnym nasileniu, jednak według kryteriów diagnostycznych DSM-IV8
powinny utrzymywać się one przez co najmniej miesiąc. Terapii często poddawani są także inni członkowie rodziny osoby cierpiącej na PTSD.
Indywidualne cechy wpływaj ące na szybszy powrót
do równowagi psychicznej

Przezwyciężanie traumy w dużej mierze uwarunkowane jest indywidualnymi predyspozycjami człowieka, takimi jak osobowość, temperament, styl
radzenia sobie ze stresem, stopień poczucia bezradności i brak kontroli w zaistniałej sytuacji, subiektywna ocena poznawcza, a także poprzednimi doświadczeniami życiowymi danej osoby. Badania nad ofiarami powodzi
w południowej Polsce w 1997 roku wykazały, że wysoka reaktywność emocjonalna jako tendencja do intensywnego reagowania na bodźce oraz styl radzenia sobie ze stresem zorientowany na emocje (koncentracja na własnych
emocjach, jak złość, poczucie winy) były najtrafniejszymi predyktorami wystąpienia symptomów PTSD9. Alexander McFarlane10 z Centrum Zdrowia
Weteranów Wojennych w Queensland przeprowadził badanie na grupie 469
strażaków, którzy walczyli z ogromnym pożarami lasów, jakie dotknęły Australię. Zakładano hipotezę, że osoby, których życie było w szczególny sposób zagrożone podczas akcji interwencyjnych, będą w większym stopniu
narażone na wystąpienie objawów związanych z PTSD. Wyniki wykazały, że
bezpośrednia ekspozycja na zagrożenie nie jest predyktorem występowania
objawów PTSD. Z kolei cechy osobowości okazały się istotne w przezwyciężaniu przeżytej traumy. Ekstrawersja korelowała ujemnie, a introwersja
i neurotyczność korelowały dodatnio z objawami PTSD. Osoby otwarte, towarzyskie były w mniejszym stopniu narażone na objawy aniżeli osoby zamknięte w sobie, lękowe oraz skłonne do przejawiania pesymizmu.
1 08

Wiele z symptomów przejawianych przez osoby, które przeżyły klęskę
żywiołową, wynika z utraty poczucia wspólnoty, rozbicia społeczności i utraty więzi11 . W naukach społecznych istnieją różne teorie wyjaśniające zachowanie człowieka w sytuacjach stresowych. Wedle „teorii zachowania
zasobów” (ang. conservation ofresources – COR), Stevena Hobfolla12 ogólnym celem aktywności ludzkiej jest uzyskiwanie, utrzymanie i ochrona ważnych dla danej osoby zasobów, które umożliwiają jej przetrwanie
w społeczeństwie. Zasoby te mogą występować w postaci: przedmiotów (np.
domy, odzież, żywność), dóbr osobistych (np. poczucie własnej wartości),
warunków (np. bycie w związku małżeńskim, bezpieczeństwo finansowe)
oraz źródeł energetycznych (np. czas, pieniądze i wiedza). W przypadku zagrożenia utraty pewnych zasobów, w człowieku automatycznie uruchamiane
są pewne wzorce zachowań w celu ich ochrony. Zatem wielkość doświadczonego stresu zdeterminowana jest utratą bądź ryzykiem utraty ważnych dla
danej osoby zasobów materialnych, społecznych czy osobistych oraz zdolnością do minimalizacji tej utraty. Im wyższy poziom doświadczanego stresu
związanego z utratą zasobów, tym większa zachodzi potrzeba wsparcia emocjonalnego z zewnątrz.

Rola wsparcia społecznego w przezwyciężaniu traumy
Wśród najważniejszych czynników wspomagających szybszy powrót
do równowagi psychicznej, ochronę zdrowia i przezwyciężanie stresu
u ofiar klęsk żywiołowych wymienia się wsparcie społeczne. Polega ono
na działaniu różnych sieci wspierających i rozumiane jest w czterech
głównych kategoriach pomocy: materialna (dostarczenie żywności,
odzieży, lekarstw itp.), emocjonalna (uspokojenie, uwolnienie od negatywnych uczuć, podtrzymywanie nadziei), poznawczo-informacyjna (pomoc w lepszym zrozumieniu zaistniałej sytuacji, odzyskanie poczucia
sprawstwa i kontroli nad własnym życiem), jak i towarzyska (możliwość
obcowania z innymi ludźmi).
Interwencja kryzysowa ma na celu redukcję symptomów, pomoc
w odzyskaniu równowagi psychicznej osób, a także przywrócenie poczucia bezpieczeństwa u osób, które przeżyły traumę. Poprzez tworzenie
grup wsparcia i samopomocy, ofiary mogą spotkać się i podzielić doświadczeniami z innymi, otrzymać zrozumienie, wsparcie i wspólnie starać się poszukać wyjścia z aktualnej sytuacji. Obcowanie z innymi
ludźmi, którzy znaleźli się w równie trudnej sytuacji życiowej i borykają
się z podobnymi problemami często ma charakter działania terapeutycznego dla jej uczestników.
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Osoby, które przeżyły klęskę żywiołową, często zdane są na pomoc innych ludzi. Świadomość możliwości otrzymania pomocy jest czynnikiem
ochraniającym i zmniejszającym negatywne skutki przeżywanej traumy
u ofiar13 . Poprzez świadomość możliwości otrzymania pomocy od innych,
w człowieku zachowana jest percepcja, że wszelkie sieci społeczne w razie
potrzeby są dla niego dostępne, co przyczynia się do większego poczucia
bezpieczeństwa oraz zmniejszenia poczucia alienacji. Dlatego świadomość
dostępności wsparcia, w chwili gdy zajdzie taka potrzeba, pełni rolę ochraniającą dla dobrostanu psychicznego14.

Dostępne formy pomocy dla ofiar
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej zakłada,
że „pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu

nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji
oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem ”. Wszelkie formy wsparcia mogą pochodzić zarówno od osób

prywatnych, jak i instytucji, np. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” oraz organizacji pozarządowych, np. Polski Czerwony
Krzyż, Caritas, Krajowa Fundacja dla Ofiar Powodzi i Klęsk Żywiołowych.
Należy jednak pamiętać, że wszystkie rodzaje pomocy powinny spełniać
oczekiwania ofiar i być adekwatne do ich aktualnych potrzeb. Tylko wtedy
interwencja kryzysowa może przynieść zamierzony cel.
Według Petera Hodgkinsona i Michaela Stewarta15 pomoc ofiarom powinna opierać się na siedmiu głównych płaszczyznach: 1) wiarygodności
(ang. credibility) i poczuciu, że niesiona pomoc ma rzeczywiście sens, 2)
akceptowalności (ang. acceptability) form pomocy dla wszystkich stron
uczestniczących, 3) dostępności (ang. accessibility) form pomocy dla jak
największej grupy potrzebujących, 4) proaktywności (ang. proactivity)
i aktywnym wychodzeniu z ofertą pomocy do potrzebujących bez oczekiwania na ich pierwsze zgłoszenie się po pomoc, 5) kontynuacji (ang. continuance) polegającej na ciągłości pomocy, mającej zagwarantować
określony czas jej trwania, 6) terminowości (ang. terminability), gdzie
współpraca powinna określać konkretne formy pomocy z zaznaczeniem
czasu ich trwania i jednoczesnym uwzględnieniu możliwości wycofania
się osoby korzystającej z danych usług na każdym etapie, 7) poufności
danych (ang. confidentiality) w celu zawiązania bliskiego kontaktu opierającego się na poczuciu zaufania i bezpieczeństwa, gwarantując anonimowość. Dopiero gdy wszystkie ww. czynniki są spełnione, można liczyć
na efektywne rezultaty oferowanej pomocy.
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Podsumowując, doświadczenie klęski żywiołowej, zarówno na poziomie społeczeństwa, jak i jednostkowym, powoduje dezintegrację i chaos
w funkcjonowaniu. W pracy z ofiarami klęsk żywiołowych nad ich powrotem do równowagi psychospołecznej należy wziąć pod uwagę czynniki indywidualne, np. cechy osobowości, sposoby radzenia sobie
w sytuacjach stresowych oraz czynniki grupowe, np. wpływ społeczny,
wsparcie, które mogą mieć decydujący wpływ na przebieg procesu terapeutycznego. Zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego ofiar katastrof naturalnych, do których należą także klęski żywiołowe powinny być
szerzej omawiane, a ich problematyce powinno poświęcić się więcej
uwagi. O ile wpływ skutków degradacji środowiska i katastrof na zdrowie
fizyczne jest zjawiskiem powszechnie omawianym i opisywanym w literaturze (np. alergie, choroby układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego) 16, problematyka oddziaływania zmian klimatu i ich następstw
w postaci wpływu na dobrostan psychospołeczny człowieka jest poruszana stosunkowo rzadko17. Oprócz pomocy doraźnej, potrzebna jest także
pomoc psychologiczna, która przynosi efekty w perspektywie długoterminowej. Zadaniem osób pracujących z ofiarami klęsk żywiołowych jest
opracowanie takich interwencji psychologicznych, których celem byłoby
przywrócenie równowagi psychicznej zarówno ofiarom, jak i pozostałym
członkom ich rodzin. Ponadto konieczne jest zapewnienie wszystkim
ofiarom należytego wsparcia medycznego, psychologicznego i finansowego, zgodnego z ich aktualnymi potrzebami.

***
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The influence of natural disaster effects
on human psychological health

The article presents psychological outcomes which are often experienced by natural disasters’ survivors. The author introduces main theories
which explain human behavior when faced with trauma such as natural
disaster. Some types of individual predisposition and environmental impacts that determine the way of experiencing trauma are described. The
phenomenon of post traumatic stress disorder (PTSD) is also discussed.
The Author proposes some intervention techniques, mainly based on social support which aim to help the survivors in achieving psychological
balance in life.
Key words : human psychological health, PTSD, natural disaster, social
support.
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