ARTYKU¸Y REDAKCYJNE
EDITORIALS

ZMIANY KLIMATU A ZDROWIE W PERSPEKTYWIE IPCC
CLIMATE CHANGE AND HEALTH IN IPCC PERSPECTIVE

Zbigniew W. Kundzewicz
Profesor nauk o Ziemi, pracuje w Instytucie Ârodowiska Rolniczego i LeÊnego PAN w Poznaniu oraz w Poczdamskim Instytucie Badaƒ nad Konsekwencjami Klimatu. Jest wielokrotnym wspó∏autorem raportów IPCC

Wst´p – co si´ dzieje z klimatem?
Co si´ dzieje z ziemskim klimatem? Wielu Polaków mo˝e czuç dezorientacj´ w zwiàzku z szumem
medialnym i sprzecznymi informacjami, które znajdujemy w polskiej prasie, radiu, i telewizji. Z jednej
strony p∏ynà informacje o globalnym ociepleniu, za
które odpowiedzialna jest dzia∏alnoÊç ludzka. To
jest przes∏anie g∏ównego nurtu. Jednak z drugiej
strony, dobrze s∏yszalne sà g∏osy twierdzàce, ˝e nie
ma ocieplenia, a nawet gdyby by∏o, to jest naturalne, a cz∏owiek nie ma z nim nic wspólnego.
Istotnie, jedynà niezmiennà cechà klimatu naszej
planety jest to, ˝e ulega zmianom. Wielokrotnie
w historii Ziemi okresy ch∏odniejsze przeplata∏y si´
z cieplejszymi.
Mechanizmy zmian klimatu mo˝na podzieliç na
nast´pujàce cztery grupy:
– wahania promieniowania s∏onecznego (aktywnoÊç S∏oƒca);
– zmiana parametrów ruchu Ziemi wokó∏ S∏oƒca (cykle zmian mimoÊrodu eliptycznej orbity,
precesji i kàta nachylenia osi do p∏aszczyzny
ekliptyki);
– zmiana sk∏adu ziemskiej atmosfery (gazy cieplarniane, py∏y, aerozole);
– zmiana w∏asnoÊci powierzchni Ziemi (wspó∏czynnik odbicia, retencja wodna).

Na pierwsze dwa wy˝ej wymienione mechanizmy
cz∏owiek nie ma wp∏ywu, przebiegajà one w sposób
naturalny. Na pozosta∏e dwa mechanizmy wp∏yw
majà zarówno czynniki naturalne jak i cz∏owiek.
Patrzàc na zaobserwowane zmiany Êredniej temperatury globalnej w ró˝nych skalach czasowych
mo˝emy staraç si´ przypisaç odpowiedzialnoÊç ró˝nych mechanizmów za wystàpienie zmian klimatu.
Od czasu rewolucji przemys∏owej, ludzkoÊç przeprowadza eksperyment w skali planetarnej poprzez
wprowadzanie do atmosfery ogromnych iloÊci dwutlenku w´gla (spalanie w´gla, ropy i gazu) oraz wylesienie w wielkiej skali, prowadzàce do zmniejszenia mo˝liwoÊci wiàzania dwutlenku w´gla przez roÊliny. W rezultacie, atmosferyczne st´˝enie dwutlenku w´gla, najwa˝niejszego gazu „cieplarnianego”,
wzrasta. RoÊnie tak˝e atmosferyczne st´˝enie innych zasadniczych gazów cieplarnianych (przede
wszystkim metanu i podtlenku azotu). Dlatego
„efekt cieplarniany” sta∏ si´ bardziej intensywny
i zaobserwowano globalne ocieplenie.
W zwiàzku z coraz silniejszym Êwiadectwem globalnego ocieplenia nastàpi∏a ewolucja najwa˝niejszych stwierdzeƒ w czterech dotychczas wydanych
raportach Mi´dzyrzàdowej Komisji Zmian Klimatu
(IPCC), powo∏anej przez specjalizowane organizacje z rodziny ONZ – Âwiatowà Organizacj´ Meteorologicznà (WMO) i Program Ârodowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP).
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I (1990): Cz∏owiek ma niewielki wp∏yw na klimat.
II (1995): Cz∏owiek wywiera pewien odró˝nialny
wp∏yw na klimat.
III (2001): Ocieplenie zaobserwowane w ostatnim 50-leciu jest prawdopodobnie (oznacza to ponad 66% szans) spowodowane przede wszystkim
wzrostem st´˝enia gazów cieplarnianych w atmosferze.
IV (2007): Wzrost Êredniej temperatury globalnej od po∏owy XX wieku jest bardzo prawdopodobnie (oznacza to ponad 90% szans) spowodowany wywo∏anym przez cz∏owieka wzrostem st´˝enia
gazów cieplarnianych.

Zmiany klimatu – obserwacje, projekcje
i interpretacja
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e klimat ziemski ociepla
si´. Rycina 1 przedstawia zmiany Êredniej temperatury globalnej. Na wyraênà tendencj´ wzrostowà
temperatury nak∏adajà si´ silne wahania – w gór´
i w dó∏ – temperatura globalna w konkretnym roku
uk∏ada si´ czasem nieco pod (jak w roku 1996),
a czasem mocno nad (jak w roku 1998) linià trendu.
Oprócz skali globalnej, klimat ociepla si´ we wszystkich skalach przestrzennych, choç ocieplenie nie ma
jednostajnego tempa.

Odchylenie temperatury
globalnej od Êredniej
z 1961–1990
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Rycina 1. Trendy wzrostowe temperatury globalnej. Kropki przedstawiajà wartoÊci Êrednie roczne temperatury globalnej, ciemniejsza krzywa – szereg wyg∏adzony, a jaÊniejsza krzywa – granice b∏´dów 5–95%. OÊ
pionowa lewa pokazuje anomali´ temperatury globalnej (w °C) w porównaniu z okresem 1961–1990, a oÊ
pionowa prawa – oszacowanie Êredniej temperatury globalnej (w °C). èród∏o: Trenberth i in. (2007).

Âwiadectwa ocieplenia dostarczajà wyniki pomiarów temperatury prowadzone na dziesiàtkach
tysi´cy stacji obserwacyjnych. Jak pokazuje rys. 1,
przez ostatnie 150 lat Êrednie tempo ocieplenia globalnego wynosi∏o 0,045 °C na dekad´, w ciàgu
ostatnich 100 lat 0,074, w ostatnich 50 latach by∏o
jeszcze silniejsze (0,128), a w ciàgu ostatnich 25 lat
0,177 °C na dekad´. Temperatura roÊnie wi´c coraz
szybciej – Êrednie tempo ocieplenia w ciàgu ostatnich 25 lat by∏o niemal czterokrotnie wy˝sze ni˝
Êrednio w ostatnich 150 latach.
Ka˝dy kolejny rok z ostatniego dwudziestolecia
wpisuje si´ w obraz cieplejszego Êwiata – Êrednia
temperatura globalna ka˝dego roku zdecydowanie
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przewy˝sza Êrednià z dowolnego 30-lecia sprzed
1990. Dziesi´ciolecie 1998–2007 jest zdecydowanie
najcieplejsze w historii globalnych obserwacji temperatury, odtworzonej (zob. Brohan i in., 2006) od
1850. Na pó∏kuli pó∏nocnej, gdzie przebieg temperatury w przesz∏oÊci mo˝na zrekonstruowaç dzi´ki
tzw. paleoarchiwom, ostatnie dwudziestolecie, pi´çdziesi´ciolecie i ca∏y XX wiek by∏y najcieplejsze
w drugim millennium. Wed∏ug danych globalnych,
zbieranych przez CRU i Met Office w Anglii, spoÊród 15 najcieplejszych pojedynczych lat od 1850 a˝
14 lat wystàpi∏o w okresie 1995–2008. Tylko jeden
rok (1996) z tego okresu nie zmieÊci∏ si´ na liÊcie 15
najcieplejszych globalnie lat w historii obserwacji,
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ale i tak mieÊci si´ w dwudziestce najcieplejszych.
Zanosi si´ na to, ˝e tendencja ta zostanie utrzymana równie˝ w roku 2009. Zaobserwowane w latach
1992–1993 stosunkowo ma∏e przewy˝szenia d∏ugoletniej Êredniej temperatury z okresu kontrolnego
1961–1990 wyt∏umaczyç mo˝na krótkotrwa∏ym zahamowaniem ocieplenia przez silnà erupcj´ wulkanu Pinatubo na Filipinach w czerwcu 1991, która
wprowadzi∏a do atmosfery znacznà dawk´ py∏ów
i aerozoli.
Mo˝na próbowaç wnioskowaç o przysz∏oÊci poprzez ekstrapolacj´ istniejàcego trendu zmian temperatury. Jest to jednak wysoce zawodna droga, której stosowalnoÊç silnie maleje wraz z wyd∏u˝eniem
horyzontu prognozy. Dlatego po to, by mo˝na by∏o
wnioskowaç o przysz∏oÊci potrzebne sà modele matematyczne, wyra˝ajàce prawa fizyki. Modele symulujà rozk∏ad temperatur przy za∏o˝eniu ró˝nych wariantów rozwoju sytuacji (emisja i wiàzanie gazów
cieplarnianych). Okazuje si´, ˝e modele coraz lepiej
radzà sobie z odtworzeniem zasadniczych cech
przebiegu temperatury w przesz∏oÊci – pozytywnie
przesz∏y weryfikacj´ na bazie danych dla XX wieku.
Mo˝emy wi´c spodziewaç si´, ˝e b´dà zadowalajàco
dzia∏a∏y w przysz∏ych warunkach, bo prawa fizyki,
na których oparte sà te modele, nie ulegajà zmianie
w czasie. Badania modelowe wzmacniajà argumenty o antropogenicznym pod∏o˝u obecnych zmian
klimatu. U˝ywajàc modeli matematycznych przy
za∏o˝eniu wymuszeƒ naturalnych (aktywnoÊç s∏oneczna, erupcje wulkanów) i antropogenicznych
(wzrost atmosferycznych st´˝eƒ gazów cieplarnianych, wylesienie) jesteÊmy w stanie odtworzyç zasadnicze cechy zaobserwowanego przebiegu temperatury globalnej, w tym brak wzrostu, a nawet lekki
spadek temperatury w latach 1945–1975. Natomiast
zak∏adajàc wy∏àcznie naturalne wymuszenia nie jesteÊmy stanie wyjaÊniç przebiegu temperatury w ciàgu ostatnich 40 lat. Wymuszenia naturalne (zmiennoÊç promieniowania s∏onecznego, erupcje wulkanów) nie t∏umaczà wzrostu temperatury w ciàgu
ostatnich dziesi´cioleci.
Modele klimatu zgadzajà si´ co do kierunku
zmian temperatury (choç niekoniecznie co do wartoÊci) do koƒca XXI wieku, przewidujàc wsz´dzie
ocieplenie, przy czym silniejsze ocieplenie oczekiwane jest w wysokich szerokoÊciach geograficznych na
pó∏kuli pó∏nocnej. Zakres ocieplenia w horyzoncie
roku 2100 dla ró˝nych scenariuszy rozwoju i emisji,
ale bez uwzgl´dnienia ochrony klimatu, mierzony
przez zbiór „najlepszych wartoÊci” (ocena ekspercka – pojedyncza liczba w oparciu o zbiór modeli)
odpowiadajàcych scenariuszom, wynosi od 1,8 do
4,0 °C w porównaniu z okresem 1980–1999 (czyli od
2,3 do 4,5 °C w porównaniu z okresem przed–przemys∏owym). Pomi´dzy rozwa˝anymi scenariuszami

emisji sà spore ró˝nice, jeÊli chodzi o projektowany
zakres zmian temperatur. Najmniej korzystny scenariusz A1FI zak∏ada, ˝e rozwój gospodarki Êwiatowej przebiega szybko, ale g∏ównie w oparciu o spalanie tradycyjnych paliw kopalnych. Gdyby ziÊci∏ si´
ten scenariusz, temperatura globalna do koƒca wieku mo˝e wzrosnàç w zakresie od 2,4 do 6,4 °C,
w porównaniu z koƒcówkà zesz∏ego stulecia. W najbardziej korzystnym scenariuszu B1 – szybko bogacàcego si´ Êwiata postindustrialnego, w którym
przemys∏ ma ma∏y udzia∏ w wytwarzaniu dochodu
narodowego, a energia dzi´ki nowym technologiom
jest oszcz´dnie zu˝ywana i pochodzi g∏ównie z czystych êróde∏ – temperatury podniosà si´ w zakresie
1,1–2,9 °C. Jak widaç, nawet w najkorzystniejszym
z rozwa˝anych wariantów oczekiwaç jednak mo˝na
pewnego ocieplenia. Wszystkie z tych scenariuszy
zak∏adajà brak skoordynowanej polityki klimatycznej w sensie Êwiatowej redukcji emisji. Jak pokaza∏a
Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej COP
15 w Kopenhadze, bardzo trudno (o ile to w ogóle
mo˝liwe) jest dojÊç do Êwiatowych ograniczeƒ emisji, których przestrzeganie mo˝na by egzekwowaç.
Poniewa˝ globalny system klimatyczny cechuje si´
znacznà bezw∏adnoÊcià, dwutlenek w´gla, który ju˝
wpompowaliÊmy i jeszcze wpompujemy w atmosfer´, b´dzie przez d∏ugie dekady wzmacnia∏ efekt cieplarniany.
Dla terenu Polski, projekcje przewidujà do koƒca
wieku wzrost temperatury Êredniej rocznej o 3–3,5
°C, wzrost temperatury zimy o 3,5–5 °C (wy˝szy dla
cz´Êci wschodniej, a ni˝szy dla zachodniej), a lata
o 3–3,5 °C (wy˝szy na po∏udniu, ni˝szy na pó∏nocy).
Pory roku, które nazwalibyÊmy dziÊ niezwykle ∏agodnà zimà i bardzo goràcym latem, spowszedniejà.
Zimy, które uznalibyÊmy dziÊ za szczególnie mroêne
(np. takie, ˝e cz´stoÊç wystàpienia jeszcze ostrzejszych zim wynosi obecnie Êrednio raz na dziesi´ç
lat), b´dà coraz rzadsze w przysz∏oÊci, a pod koniec
wieku praktycznie zniknà zupe∏nie. Natomiast lata
uwa˝ane dziÊ za szczególnie upalne (np. takie, ˝e
cz´stoÊç wystàpienia jeszcze gor´tszych lat wynosi
obecnie Êrednio raz na dziesi´ç lat) b´dà powtarza∏y si´ znacznie cz´Êciej; niemal co roku.

Wp∏yw zmian klimatu na zdrowie ludzkie
Zmiany klimatu sà, rzecz jasna, tylko jednym
z czynników wp∏ywajàcych na zdrowie publiczne.
Zagro˝enia klimatyczne nak∏adajà si´ na inne zmiany globalne, np. globalizacj´ umo˝liwiajàcà rozprzestrzenianie si´ wirusa mi´dzy miejscami odleg∏ymi
o wiele tysi´cy kilometrów w ciàgu kilku dni. Polacy,
podró˝ujàcy po Êwiecie jak nigdy dotàd, sà nara˝eni
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na ryzyko zdrowotne, zwiàzane z kataklizmami (np.
tsunami z 26 grudnia 2004), czy te˝ ze zmianà zasi´gu takich chorób jak malaria, czy denga.
W zmieniajàcym si´ klimacie Ârodkowej Europy,
coraz wi´ksze sà zagro˝enia zwiàzane ze zmianà zasi´gu wektorów np. kleszczy. RoÊnie intensywnoÊç,
obszar i okres wyst´powania alergenów.
Z drugiej strony, w Europie i w Polsce zachodzà
istotne zmiany nie zwiàzane z klimatem. RoÊnie d∏ugoÊç oczekiwanego trwania ˝ycia i zamo˝noÊç ludzi.
RoÊnie liczba emerytów w starzejàcych si´ spo∏eczeƒstwach i roÊnie czas przebywania na dworze
(aktywnoÊç, wycieczki, rekreacja, ogródki). Zmiany
te majà znaczenie dla zdrowotnoÊci w kontekÊcie
oczekiwanych zmian klimatu.
„Ciep∏e” ekstrema (np fale upa∏ów, „tropikalne”
noce) stajà si´ cz´stsze i silniejsze, a „zimne” ekstrema (np fale mrozów) – coraz rzadsze i s∏absze, choç
na d∏ugofalowà tendencj´ nak∏ada si´ silna zmiennoÊç naturalna. Na znakomitej wiekowej stacji meteorologicznej w Poczdamie maleje liczba dób
z przymrozkami, ale nie jest tak, ˝e w ka˝dym kolejnym roku wyst´puje coraz mniej przymrozków.
Liczby przymrozków w poszczególnych sezonach
zimowych cz´sto ró˝nià si´ od wartoÊci wynikajàcych z d∏ugotrwa∏ych tendencji. Analiza obserwacji
z Poczdamu (Kundzewicz i Józefczyk, 2008) pokazuje, ˝e zarówno najwi´ksza liczba dób z przymrozkami w roku jak i najni˝sza liczba dób z przymrozkami w roku dla ca∏ego okresu obserwacji
(1893–2008) przypada na okres ostatnich 20 lat.
Cz´stsze i coraz bardziej intensywne fale upa∏ów
majà niekorzystny wp∏yw na zdrowie. Grozi hipertermia, stres cieplny, wzrost ÊmiertelnoÊci. Dobrà
wiadomoÊcià jest jednak zmniejszanie si´ cz´stoÊci
wyst´powania fali silnych mrozów. Kiedy taka fala
wystàpi, pociàga za sobà liczne ofiary Êmiertelne
(cz´sto sà to osoby bezdomne, bàdê pozostajàce
pod wp∏ywem alkoholu). Jesienià 2009, pierwsze
zgony spowodowane zamarzni´ciem zanotowano
w Polsce ju˝ w paêdzierniku, kiedy to wystàpi∏y
wczesne i krótkotrwa∏e mrozy. Znacznie wi´cej ofiar
poch∏on´∏a druga, ostrzejsza, bardziej d∏ugotrwa∏a
i pokrywajàca ca∏y kraj fala niskich temperatur
w ciàgu kilku pierwszych dni drugiej po∏owy grudnia 2009.
Oprócz wzrostu temperatury Êredniej, zauwa˝amy, ˝e w zmieniajàcym si´ klimacie liczne ekstrema
stajà si´ bardziej ekstremalne. W efekcie nasilajàcych si´ ekstremów wodnych obserwujemy konsekwencje zdrowotne. Powódê przynosi bezpoÊrednie
ofiary Êmiertelne i kontuzje, zatrucia ˝o∏àdkowe
i biegunki, oraz tzw. PTSD (post-traumatic stress
disorder), czyli zaburzenia zwiàzane ze stresem spowodowanym traumatycznymi prze˝yciami. Suszy
towarzyszà – po˝ary i spadek plonów. Na obszarach
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goràcych i suchych w krajach rozwijajàcych si´,
gdzie projekcje klimatyczne zapowiadajà dalsze
ocieplenie i redukcj´ (ju˝ dziÊ skàpych) opadów,
grozi wzrost niedo˝ywienia i g∏odu, a tak˝e wzrost
liczebnoÊci „uchodêców klimatycznych”.
Adaptacja do zmian klimatu stanowi wyzwanie
dla systemu opieki zdrowotnej w ka˝dym kraju.
Szczególne obawy budzà perspektywy w krajach
s∏abiej rozwini´tych, które ju˝ teraz s∏abo sobie radzà z zapewnieniem opieki zdrowotnej swoim obywatelom, a ich potencja∏ adaptacji nie ulega wyraênej poprawie. Adaptacja do skutków zmian klimatu
mo˝e wi´c w niektórych krajach stanowiç zadanie
ponad si∏y.
W lecie 2003 wystàpi∏a w Europie niezwykle silna
fala upa∏ów, wywo∏ujàca wyraênie zauwa˝alne skutki zdrowotne. Choç, na szcz´Êcie, rekordowa goràczka nie dotar∏a do Polski, warto przyjrzeç si´
konsekwencjà silnej i d∏ugotrwa∏ej fali upa∏ów w innych krajach Europy.
Absolutne maksima temperaturowe przekracza∏y historyczne rekordy na wielu stacjach Francji,
Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, W∏och, Portugalii,
i Wielkiej Brytanii. W wielu miejscach po∏udniowej
Europy, wartoÊci temperatury maksymalnej przekracza∏y 40°C. W Szwajcarii, Êrednia temperatura
lata (czerwiec – sierpieƒ) przekracza∏a Êrednia wieloletnià a˝ o pi´ç odchyleƒ standardowych. By∏o to
wi´c, w warunkach obecnego klimatu, zjawisko
niezwykle rzadkie. Analiza przestrzennego pola
obserwowanych temperatur wykaza∏a, dla regionu
35°N–50°N, 0–20°E, lato 2003 by∏o najgor´tsze od
poczàtku notowaƒ (1780) i przekracza∏o a˝
o 3,8 °C Êrednià temperatur´ z okresu kontrolnego
1961–1990 i o 1,4°C drugie najcieplejsze lato w tym
okresie. W oparciu o wszelkie dost´pne dane historyczne, postawiono hipotez´, ˝e lato 2003 by∏o najgor´tsze conajmniej od roku 1500. JeÊli braç pod
uwag´ istniejàcy klimat, upa∏y zanotowane w lecie
2003 by∏y niezwykle ma∏o prawdopodobne.
W Êwietle projekcji na przysz∏oÊç, w póêniejszych
dekadach XXI wieku, takie (lub cieplejsze) lato ma
prawo zdarzaç si´ coraz cz´Êciej (nawet co drugi
rok).
Dodatkowe zgony spowodowane falami upa∏ów
w Europie si´gajà kilkudziesi´ciu tysi´cy (Confalonieri i in., 2007), choç ró˝ne êród∏a podajà ró˝ne
wielkoÊci. Ofiary Êmiertelne upa∏ów zanotowano
w okresie od czerwca do sierpnia 2003 w Belgii,
Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii i W∏oszech. WÊród najbardziej dotkni´tych byli ludzie starsi, np we Francji
ok. 60% ofiar stanowi∏y osoby w wieku ponad 75
lat. Istotny jest czynnik socjalny – wÊród ofiar by∏o
wiele starszych osób, pozostawionych w domu przez
rodziny, które pojecha∏y na wakacje. Fala upa∏ów
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2003 spowodowa∏a uznanie potrzeby budowy systemu ostrze˝eƒ w szeregu krajów europejskich. Wyciàgni´te zosta∏y wnioski, które umo˝liwi∏y znacznie lepsze przygotowanie do (s∏abszej) fali upa∏ów
w roku 2006, która spowodowa∏a znacznie mniej
ofiar.

Uwagi koƒcowe
W wi´kszoÊci krajów Êwiata (ale nie we wszystkich) obserwujemy popraw´ zdrowia populacji. RoÊnie oczekiwana d∏ugoÊç ˝ycia, choç w cz´Êci Afryki notuje si´ spadek. Maleje umieralnoÊç niemowlàt
i ma∏ych dzieci (ale nie wsz´dzie – w pi´ciu krajach
zanotowano pogorszenie sytuacji).
Zmiany klimatu maja znaczàcy wp∏yw na zdrowie ludzkie, poprzez ju˝ zaobserwowane zmiany zasi´gu wektorów, zmiany rozk∏adu sezonowego alergenów, oraz wzrost zagro˝eƒ zwiàzanych z falami
upa∏ów.
Projekcje wskazujà, ˝e w przysz∏ym klimacie
mo˝na oczekiwaç kontynuacji ju˝ zaobserwowanych tendencji. Ponadto obawiamy si´ znaczàcego
wzrostu niedo˝ywienia i wynikajàcych stàd zaburzeƒ (np. zwiàzanych ze wzrostem i rozwojem dzieci). WzroÊnie liczba ludzi doÊwiadczanych, w wieloraki sposób, ekstremami klimatycznymi.
Negatywne konsekwencje w obszarze zdrowia
publicznego, spowodowane zmianà klimatu, dotknà
szczególnie dotkliwie spo∏eczeƒstwa krajów rozwijajàcych si´, o niskim potencjale adaptacji.
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