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Licznik dla klimatu 

Ocean będzie nam to pamię  tał nawet przez kilkaset lat
W najbliższych latach 
będziemy mieć coraz 
więcej energii na Ziemi, 
najwięcej około roku 
2026. Wówczas najbar-
dziej nasilą się gwałtowne 
zjawiska klimatyczne.

ROZMOWA O 
ZMIANACH KLIMATYCZNYCH 
w Szczecinie

JERZY POŁOWNIAK: Efekt cieplarniany 
to najprościej mówiąc…
PROF. US DR HAB. ROMAN MARKS, oce-
anograf i klimatolog z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego: Efekt cieplarniany powstaje z po-
wodu koncentracji dwutlenku węgla i meta-
nu w troposferze. Te gazy wymuszają ocieple-
nie. Trzeci element odpowiadający za ocie-
plenie to para wodna, która absorbuje pro-
mieniowanie cieplne.

Wszystkie te elementy, które określamy 
jako rotory gromadzące energię, badamy 
w Laboratorium Oceanografii Fizycznej 
w Instytucie Nauki o Morzu i Środowisku 
US. Ostatnio np. w trakcie badań odkryli-
śmy, że rotacja pęcherzyków gazów w toni 
przy powierzchni coraz cieplejszych mórz 
może sprzyjać powstawaniu jednonicio-
wych wirów, które strukturą przypomi-
nają wirusy RNA. To nowe odkrycie. Do-
piero od roku wiemy, że w oceanach jest 
aż tyle wirusów.

Warto dodać, że formowanie się sferycz-
nych koronawirusów może odbywać się 
w kropelkach aerozoli morskich zawiera-
jących RNA, a emitowanych z morza przez 
pękające pęcherzyki. Może się więc oka-
zać, że za obecną pandemię odpowiadają 
zmiany klimatyczne, które powodują stały 
wzrost temperatury na powierzchni mórz 
i oceanów.

Gdzie gromadzi się najwięcej ciepła na 
Ziemi?
– Około 80 proc. energii cieplnej groma-
dzą oceany. Nagrzewają się najbardziej 
w tropikalnej części na półkuli północ-
nej, u wybrzeży Azji. W morzu Południo-
wochińskim woda nagrzewa się nawet do 
30 stopni. Do tego dochodzi aktywność 
słońca. W zeszłym roku była ona najniższa 
w 11-letnim cyklu słonecznym, teraz przez 
pięć, sześć lat będzie jednak rosła. To zna-
czy, że będziemy mieć coraz więcej ener-
gii na Ziemi, najwięcej około roku 2026. 
Wówczas najbardziej nasilą się gwałtow-
ne zjawiska klimatyczne.

Ile lat potrzeba, żeby, maksymalnie ogra-
niczając emisję gazów cieplarnianych, 
osiągnąć pozytywne efekty dla klimatu?
– Po 20-30 latach takich intensywnych 
wysiłków możemy ewentualnie wypłasz-
czyć rosnącą emisję dwutlenku węgla 
i zatrzymać dalszy wzrost temperatury. 
Przy największych staraniach nie cofnie-
my efektu cieplarnianego do stanu sprzed 
rewolucji przemysłowej przez najbliż-
sze 500 lat. Oceany i morza zgromadzi-
ły już taki ładunek dwutlenku węgla, że 
obecnie stają się też jego istotnym źró-
dłem. Ocean będzie nam to pamiętał na-
wet przez kilkaset lat.

Są bardziej optymistyczne wiadomości? 
Co dobrego dla klimatu robi się w Polsce?
– Jest sporo pozytywnych działań: inwesty-
cje fotowoltaiczne, coraz więcej czystej ener-
gii wykorzystywanej blisko miejsca wytwo-
rzenia, dzięki czemu nie tracimy dodatkowo 
energii na przesyłach.

Są jednak obawy, że po ostatnich zmia-
nach ustawowych fotowoltaika może prze-
stać się opłacać. Ale największa krzywda, ja-
ką wyrządził klimatowi obecny rząd, to wy-
hamowanie budowy elektrowni wiatrowych. 
To oczywisty krok wstecz.

Dlaczego trzeba zrezygnować z energii 
z węgla?
– Spalanie węgla zagraża zdrowiu ludzi 
i całej biosfery. Wytwarza się wtedy nie 
tylko dwutlenek węgla, ale też pyły i cała 
gama gazów rakotwórczych, a w tym też 
np. rtęć. Zanieczyszczenia te podlegają 
rozproszeniu w powietrzu, przenoszone 
są też z masami powietrza np. w kierun-
ku Arktyki. Żyjące tam ptaki i inne zwie-
rzęta, np. niedźwiedzie polarne są przez 
to coraz bardziej chore.

Jak Szczecin wygląda na tle innych miast 
pod względem zagrożeń klimatycznych?
– Najbardziej narażone na niekorzyst-
ne zmiany klimatyczne, np. na smog, są 
w Polsce duże miasta w centrum i na po-
łudniu kraju: Warszawa, Łódź, Kraków, 
Lublin, Rzeszów. Szczecin ma relatywnie 

dobre położenie, bo jest tu dobra wenty-
lacja spowodowana przez często wieją-
ce wiatry.

Mieszkamy blisko Bałtyku. Czy wzrost po-
ziomu morza jest dla szczecinian groźny?
Prof. US dr hab. Halina Kowalewska-
-Kalkowska, oceanolog: Przyrost pozio-
mu wody na Odrze w Szczecinie w ciągu 
60 ostatnich lat wynosił 0,13 cm rocznie, 
co przełożyło się na ok. 8 cm wzrost śred-
niego poziomu w Odrze. Jeśli ten trend się 
utrzyma to do 2030 r. poziom ten podnie-
sie się o kolejny 1 cm, do 2050 r. o 3 cm, 
a do 2100 o 6 cm. U wybrzeży Zatoki Po-
morskiej w Świnoujściu, gdzie wzrost po-
ziomu morza wynosił 0,19 cm na rok w cią-
gu ostatnich 60 lat, te wartości są wyższe: 
wzrost o kolejne 2 cm do 2030 r., 4 cm do 
2050 r. i 10 cm do 2100 r. Szacowane war-
tości tempa wzrostu poziomu wody mo-
gą zmienić się na niekorzyść, jeśli global-
ne ocieplenie przyśpieszy.

Kilka centymetrów więcej wody do 2050 r. 
To nie wydaje się aż tak groźne.
HK-K: Mimo że kilkucentymetrowy wzrost 
poziomu Morza Bałtyckiego i wzrost po-
ziomu wody na dolnej Odrze wydaje się 
nie być tak wielkim zagrożeniem, to wpły-
wa on na częstsze napływy wód morskich 
w górę ujścia Odry, na wzrost wysokości 
wezbrań sztormowych w tym rejonie oraz 
na długość ich trwania. Dalszy wzrost po-
ziomu morza może stworzyć duże zagro-
żenie zalaniem nisko położonych terenów 
w Dolinie Dolnej Odry. Zwłaszcza że do-
chodzą do tego inne zagrożenia, np. wyni-
kające ze zwiększonego zasilania ze zlew-
ni Odry i tworzenia się zatorów lodowych 
zimą. W przypadku nałożenia się fali wez-
brania sztormowego w trakcie cofek na 
wysoki poziom wody w Odrze, może poja-
wić się zagrożenie zalaniem nisko położo-
nych obszarów zurbanizowanych w Szcze-
cinie i powiatach goleniowskim, polickim 

Nawet przy największych 
staraniach nie cofniemy 
efektu cieplarnianego do 

stanu sprzed rewolucji 
przemysłowej przez 

najbliższe 500 lat
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i gryfińskim. Wymusić to może w przyszło-
ści zmiany w planach zagospodarowania 
przestrzennego na terenach zalewowych.

Potencjalne zagrożenia dla regionu przy 
hipotetycznym wzroście poziomu morza 
o 30 cm, 1 m, 2,5 m i 5 m badał prof. US dr 
hab. Paweł Terefenko. Nie można powie-
dzieć, który z tych scenariuszy jest najbar-
dziej prawdopodobny, bo to zależy od wielu 
czynników. W najgorszym z tych scenariu-
szy zagrożone zalaniem byłyby niektóre ni-
sko położone dzielnice Szczecina.

Kolejny problem to coraz gwałtowniej-
sze ulewy.
HK-K: Ulewy są coraz bardziej groźne z po-
wodu zabetonowywania miast. Widzieli-
śmy to w Szczecinie podczas gwałtownych 
opadów na przełomie czerwca i lipca. Wo-
da, której nie mogły odebrać trawniki czy 
po prostu ziemia, ani pozatykane studzien-
ki, płynęła potokami po ulicach, powodu-
jąc duże szkody.

Szkody powodują też inne ekstremalne 
zjawiska pogodowe: trąby powietrzne, wi-
chury, gradobicia.
RM: Z badań przeprowadzonych przez 
dr. Szymona Walczakiewicza z US wy-
nika, że na Pomorzu Zachodnim tworzy 
się statystycznie najwięcej trąb powietrz-
nych w Polsce. Najczęściej powstają w pa-
sie nadmorskim. Jest to związane z obie-

giem pary wodnej, bo jest ona potrzebna 
do rozwoju komórek burzowych. Nagro-
madzenie energii przez parę wodną uru-
chamia ruch mas powietrza w pionie, co 
prowadzi do powstawania zjawiska trąb 
powietrznych.

Ekstremalne zjawiska pogodowe będą 
się nasilać wraz ze wzrostem temperatu-
ry. Dlatego, że więcej energii zgromadzo-
nej w atmosferze i w oceanach przekłada 
się na większe parowanie i silniejszy trans-
port mas powietrza. To formuje nieco silniej-
sze niże atmosferyczne, a w konsekwencji 

rozbudowują się też bardziej stabilne wyże. 
Im większa różnica temperatur mas powie-
trza między niżami i wyżami, tym bardziej 
różnica ciśnień się pogłębia. I tym mocniej 
wieje wiatr z obszaru wyżów do obszaru ni-
żów. Dlatego coraz bardziej niszczycielskie 
są też wichury.

Czy na poziomie pojedynczego człowieka 
możemy coś skutecznie robić dla klimatu?
RM: Walka o klimat jest długa. Ale każdy 
może robić pożyteczne rzeczy na co dzień. 
Trzeba np. korzystać z komunikacji o na-
pędzie elektrycznym, używać oświetle-
nia ledowego, docieplać domy, gotować 
w czajniku tylko tyle wody, ile potrzebuje-
my. Nie powinniśmy też latać samolotami, 
bo to – ze względu na ogromną emisję ga-
zów z silników lotniczych – jest niemoral-
ne. Możemy też jeść mniej mięsa, bo wiel-
kie farmy zwierząt hodowlanych to wiel-
kie wytwórnie metanu.

Najważniejsza jest edukacja: ludzie mu-
szą zrozumieć, na czym polega działanie dla 
klimatu. Mieliśmy teraz na przykład 1 listo-
pada. Warto wiedzieć, że jeden średniej wiel-
kości znicz zapalony na nagrobku wytwa-
rza ok. 1 kg dwutlenku węgla. A to jest 1 m 
sześc. gazu. Niedługo będzie sylwester. Fa-
jerwerki to kolejny zły zwyczaj. Jakość po-
wietrza w całej Europie w Nowy Rok jest 
przez nie zawsze fatalna. l
Rozmawiał Jerzy Połowniak

Czas odejść od węgla

• „Licznik dla klimatu” to wspólna inicja-
tywa Greenpeace’u i polskich mediów. 
Zostało już niewiele ponad dziewięć lat do 
czasu, kiedy świat powinien obniżyć emisje 
CO2 o połowę. To jedyna szansa na po-
wstrzymanie katastrofy klimatycznej. Pol-
ska, podobnie jak inne kraje Unii Europej-
skiej, musi w tym czasie odejść od spalania 
węgla, niestety na razie w kraju niewiele się 
w tej sprawie dzieje.
• Podczas szczytu klimatycznego COP26 po-
stanowiliśmy zaapelować do rządu o jak 
najszybsze zainicjowanie prac nad planem 
odejścia Polski od węgla i stworzenie kom-
pleksowej polityki klimatycznej dla Polski. 
Zachęcamy Czytelników do wysyłania na 
adres Kancelarii Premiera Rady Ministrów 
pocztówek przedstawiających Polskę w przy-
szłości, w której nie udało się zatrzymać 
zmiany klimatu (adres: Al. Ujazdowskie 1/3, 
00-583 Warszawa). Pocztówkę dołączyliśmy 
do dzisiejszego wydania „Gazety Wyborczej”.
• Jednocześnie, wraz z aktywistami 
z Greenpeace, przygotowaliśmy wirtualne 
widokówki przedstawiające polskie miasta. 
Zachęcamy do udostępniania ich na Face-
booku oraz przyłączenie się do wspólnego 
apelu, który można znaleźć na  
wyborcza.pl/klimat

Na Pomorzu Zachodnim 
tworzy się statystycznie 

najwięcej trąb powietrznych 
w Polsce. Najczęściej powstają 

w pasie nadmorskim


