
    

Pogranicza nauki. Protonauka – Paranauka - PseudonaukaPogranicza nauki. Protonauka – Paranauka - Pseudonauka
KUL, 16-17.11.2007KUL, 16-17.11.2007

  
Ochrona klimatu Ochrona klimatu 

Tworzenie nowego paradygmatu Tworzenie nowego paradygmatu 
w naukach przyrodniczychw naukach przyrodniczych

Stanisław Jaromi ofmconv.Stanisław Jaromi ofmconv.



    

Topniejący lód - Topniejący lód - gorącygorący temat?  temat? 
hasło/ slogan Dnia Ochrony Środowiska 5.06.2007hasło/ slogan Dnia Ochrony Środowiska 5.06.2007  



    

Pokojowy Nobel 2007Pokojowy Nobel 2007  

• Al Gore i Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu zostali Al Gore i Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu zostali 
nagrodzeni za "ich wysiłki na rzecz budowy i nagrodzeni za "ich wysiłki na rzecz budowy i 
upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu 
wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla 
środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami".środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami".

• Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (ang. Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (ang. 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) - to Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) - to 
międzynarodowa organizacja naukowa, badająca stan wiedzy międzynarodowa organizacja naukowa, badająca stan wiedzy 
na temat zmian klimatu i sposób przekazywania tej wiedzy na temat zmian klimatu i sposób przekazywania tej wiedzy 
władzom różnych krajów i osobom lub instytucjom władzom różnych krajów i osobom lub instytucjom 
zainteresowanym tą tematyką.zainteresowanym tą tematyką.

Analizy IPCC stanowią podstawę do negocjacji Analizy IPCC stanowią podstawę do negocjacji 
międzynarodowych porozumień klimatycznych, m.in międzynarodowych porozumień klimatycznych, m.in 
Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu i Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu i 
Protokołu z Kioto.Protokołu z Kioto.  



    

anomalianomaliaa pogodowe pogodowe czy zmiana klimatu? czy zmiana klimatu?

• Od pewnego czasu na świecie nasilają Od pewnego czasu na świecie nasilają 
się anomalia pogodowe i wraz z tym się anomalia pogodowe i wraz z tym 
niekorzystne zjawiska takie jak: niekorzystne zjawiska takie jak: 
susze, powodzie, pustynnienie, pożary susze, powodzie, pustynnienie, pożary 
itp.itp.

• Wszystkie te zjawiska odbijają się Wszystkie te zjawiska odbijają się 
negatywnie na działalności negatywnie na działalności 
gospodarczej człowieka zmniejszając gospodarczej człowieka zmniejszając 
urodzaj, zwiększając obszary głodu, urodzaj, zwiększając obszary głodu, 
nędzy na świecie, a także wywołując nędzy na świecie, a także wywołując 
katastrofy i wraz z nimi ofiary katastrofy i wraz z nimi ofiary 
śmiertelne i straty materialne. śmiertelne i straty materialne. 

• Czy różnorakie anomaliCzy różnorakie anomaliaa pogodowe  pogodowe 
mogą wskazywać na fakt, że z mogą wskazywać na fakt, że z 
ziemskim klimatem dzieje się coś ziemskim klimatem dzieje się coś 
niedobrego? niedobrego? 

• CCzy przyczyna tych zjawisk tkwi w zy przyczyna tych zjawisk tkwi w 
działalności człowieka?działalności człowieka?



    

„„Zagadnienia związane z klimatem należą do Zagadnienia związane z klimatem należą do 
najbardziej złożonych, ale najważniejszych najbardziej złożonych, ale najważniejszych 
problemów badawczych wielu współczesnych nauk problemów badawczych wielu współczesnych nauk 
przyrodniczych, a zwłaszcza klimatologii, przyrodniczych, a zwłaszcza klimatologii, 
meteorologii i ekologii. meteorologii i ekologii. 
Klimat jest bowiem jednym z najistotniejszych Klimat jest bowiem jednym z najistotniejszych 
czynników decydujących o charakterze i czynników decydujących o charakterze i 
funkcjonowaniu całych ekosystemów, a także funkcjonowaniu całych ekosystemów, a także 
społeczeństw i gospodarek.”społeczeństw i gospodarek.”

Stanisław Czaja, Globalne zmiany klimatyczne, Białystok 1998Stanisław Czaja, Globalne zmiany klimatyczne, Białystok 1998



    

Badania naturalnych zmian klimatu Badania naturalnych zmian klimatu 
climate variabilityclimate variability

Przyczyny zmian klimatu interesowały naukowców już w XIX wieku, kiedy Przyczyny zmian klimatu interesowały naukowców już w XIX wieku, kiedy 
zwrócono uwagę na występowanie zmienności środowiska przyrodniczego. zwrócono uwagę na występowanie zmienności środowiska przyrodniczego. 
Wówczas powstała ważna dla geologii teoria zlodowaceń. W 1863 roku Wówczas powstała ważna dla geologii teoria zlodowaceń. W 1863 roku 
brytyjski badacz A. Geike poszerzył ją o teorię glacjałów i interglacjałów. brytyjski badacz A. Geike poszerzył ją o teorię glacjałów i interglacjałów. 
Zmianami klimatu interesował się też francuski matematyk Adhémar, który Zmianami klimatu interesował się też francuski matematyk Adhémar, który 
w 1842 roku przedstawił hipotezę o wpływie zmian parametrów orbity w 1842 roku przedstawił hipotezę o wpływie zmian parametrów orbity 
Ziemi na fluktuacje klimatyczne, potwierdzoną w pierwszej połowie XX Ziemi na fluktuacje klimatyczne, potwierdzoną w pierwszej połowie XX 
wieku badaniami Milankovicia. wieku badaniami Milankovicia. 
Ważne dowody o zmianach klimatu w przeszłości pochodziły z badań Ważne dowody o zmianach klimatu w przeszłości pochodziły z badań 
paleoekologii – analizy pyłków roślinnych oraz szczątków roślin paleoekologii – analizy pyłków roślinnych oraz szczątków roślin 
zachowanych w pokładach torfów, na podstawie których odtwarzana jest zachowanych w pokładach torfów, na podstawie których odtwarzana jest 
historia roślinności danego terenu. historia roślinności danego terenu. 
O zmianach klimatu dowiadywano się badając głębokomorskie osady, O zmianach klimatu dowiadywano się badając głębokomorskie osady, 
rdzenie lodowców, czy grubość pierścieni przyrostów roślin drzew. rdzenie lodowców, czy grubość pierścieni przyrostów roślin drzew. 

Antoinette M. MannionAntoinette M. Mannion,, Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska  Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska 
przyrodniczego i kulturowegoprzyrodniczego i kulturowego, , Wyd. Nauk. PWNWyd. Nauk. PWN,, Warszawa 2001 Warszawa 2001..



    

• Już w 1957 r. w artykule opublikowanym w czasopiśmie Już w 1957 r. w artykule opublikowanym w czasopiśmie 
naukowym "Tellus" stwierdzono że, ludzkość naukowym "Tellus" stwierdzono że, ludzkość 
przeprowadza obecnie zakrojony na wielką skalę przeprowadza obecnie zakrojony na wielką skalę 
eksperyment geofizyczny. eksperyment geofizyczny. 
W ciągu bowiem kilkunastu ostatnich dziesięcioleci W ciągu bowiem kilkunastu ostatnich dziesięcioleci 
wprowadzany jest do atmosfery i oceanów wprowadzany jest do atmosfery i oceanów 
skoncentrowany węgiel organiczny skoncentrowany węgiel organiczny , który przez , który przez 
setki milionów lat gromadził się w skałach osadowych.setki milionów lat gromadził się w skałach osadowych.

• Mowa tu oczywiście o przemysłowej działalności Mowa tu oczywiście o przemysłowej działalności 
gospodarczej, prowadzonej przez człowieka od XVIII w. gospodarczej, prowadzonej przez człowieka od XVIII w. 
Jednak szczególnie w XX w., ilość gazów cieplarnianych Jednak szczególnie w XX w., ilość gazów cieplarnianych 
(dwutlenek węgla, tlenki azotu i metan) zwiększyła się (dwutlenek węgla, tlenki azotu i metan) zwiększyła się 
w atmosferze w bardzo dużym stopniu. Gazy w atmosferze w bardzo dużym stopniu. Gazy 
cieplarniane odpowiedzialne są za wywoływanie tzw. cieplarniane odpowiedzialne są za wywoływanie tzw. 
efektu cieplarnianego. efektu cieplarnianego. 



    

ważne rozróżnienieważne rozróżnienie

• Badania naturalnych zmian klimatu Badania naturalnych zmian klimatu 
––  
climate variabilityclimate variability

• Badania wpływu ludzkiej aktywności Badania wpływu ludzkiej aktywności 
na zmiany klimatyczne –na zmiany klimatyczne –  
climate changeclimate change



    

Climate ChangeClimate Change
W dniach 6- 17 listopada 2006 W dniach 6- 17 listopada 2006 
r. przedstawiciele całego świata r. przedstawiciele całego świata 
zgromadzili się w Nairobi na zgromadzili się w Nairobi na 
konferencji ONZ poświęconej konferencji ONZ poświęconej 
zmianom klimatycznym. zmianom klimatycznym. 

Zjazd gromadził ponad 6 tys. Zjazd gromadził ponad 6 tys. 
osób, w tym przedstawicieli osób, w tym przedstawicieli 
rządów ze 180 krajów, rządów ze 180 krajów, 
organizacji międzyrządowych, organizacji międzyrządowych, 
różnych agencji ONZ, biznesu, różnych agencji ONZ, biznesu, 
instytutów badawczych, instytutów badawczych, 
organizacji społecznych, organizacji społecznych, 
ekologicznych i mediówekologicznych i mediów



    

UN Climate Change UN Climate Change 
Conference w NairobiConference w Nairobi



    

Niewygodna prawda Al Gore’aNiewygodna prawda Al Gore’a  
Ex viceprezydent USA odwołując się do Ex viceprezydent USA odwołując się do 
wyników badań naukowych ukazuje wyników badań naukowych ukazuje 
ekologiczne zmiany, jakim podlega nasza ekologiczne zmiany, jakim podlega nasza 
planeta. Ogromne ilości wytwarzanego planeta. Ogromne ilości wytwarzanego 
w wyniku ludzkiej działalności dwutlenku w wyniku ludzkiej działalności dwutlenku 
węgla i innych gazów cieplarnianych węgla i innych gazów cieplarnianych 
pompowane są do atmosfery, powodując pompowane są do atmosfery, powodując 
tłumienie procesu wypromieniowywania tłumienie procesu wypromieniowywania 
przez Ziemię ciepła. Konsekwencją tego jest przez Ziemię ciepła. Konsekwencją tego jest 
szybkie ocieplanie się ziemskiego klimatu, szybkie ocieplanie się ziemskiego klimatu, 
prowadzące do topnienia lodowców, suszy, prowadzące do topnienia lodowców, suszy, 
huraganów i podnoszenia się poziomu huraganów i podnoszenia się poziomu 
oceanu. oceanu. 
W niedalekiej przyszłości słodka woda W niedalekiej przyszłości słodka woda 
z topniejących lodowców Grenlandii zmienić z topniejących lodowców Grenlandii zmienić 
może system oceanicznej cyrkulacji może system oceanicznej cyrkulacji 
i zahamować Prąd Zatokowy. W Skandynawii i zahamować Prąd Zatokowy. W Skandynawii 
(a także w Polsce) nastąpi gwałtowne (a także w Polsce) nastąpi gwałtowne 
ochłodzenie o katastrofalnych skutkach dla ochłodzenie o katastrofalnych skutkach dla 
rolnictwa. To tylko pierwsze zwiastuny rolnictwa. To tylko pierwsze zwiastuny 
przyszłego kataklizmu...przyszłego kataklizmu...



    

V. Klaus: klimat czy wolność?V. Klaus: klimat czy wolność?
Prezydent Republiki Czeskiej, 
prof. ekonomii, „klasyczny liberał”:

• mówienie o zagrożeniach klimatycznych 
jest elementem poprawności politycznej;

• postępowanie ekologów jest odmianą 
marksistowskiego rozumienia ekonomii, 
gdy chcą naturalny rozwój ludzkości 
zastąpić centralnie planowanym rozwojem 
globalnym;

• najlepszym środowiskiem rozwoju 
człowieka jest przestrzeń wolności, która 
jest w niedopuszczalny sposób 
ograniczana zasadami ekologicznymi;

• a nawet jak zmiany klimatu dotkną 
niektóre południowe kraje to na północy 
mogą przynieść lepsze warunki do życia 
większej ilości ludzi, nie warto zatem 
marnować pieniędzy na przeciwdziałanie 
temu. 



    

Lomborg – sceptyczny ekologLomborg – sceptyczny ekolog  

Bjørn Lomborg, docent statystyki na katedrze Bjørn Lomborg, docent statystyki na katedrze 
politologii v Aarhus (Dania), politologii v Aarhus (Dania), 

• określa powielaną przez prasę listę zagrożeń jako określa powielaną przez prasę listę zagrożeń jako 
„litanię" z samymi złymi wiadomościami typu: „litanię" z samymi złymi wiadomościami typu: 
spowodowaliśmy zmianę klimatu, kończy się woda, spowodowaliśmy zmianę klimatu, kończy się woda, 
kończą się zasoby naturalne, wyniszczyliśmy lasy, kończą się zasoby naturalne, wyniszczyliśmy lasy, 
leci na nas kwaśny deszcz… Część z nich to mity i leci na nas kwaśny deszcz… Część z nich to mity i 
nieścisłości.nieścisłości.

• Ale nawet uznając dane o trudnościach w świecie, Ale nawet uznając dane o trudnościach w świecie, 
nie ma powodu do niepokoju. Średnia długość nie ma powodu do niepokoju. Średnia długość 
ludzkiego życia wzrasta i to nie tylko w krajach ludzkiego życia wzrasta i to nie tylko w krajach 
zamożnych. Liczba ludzi umierających z głodu i zamożnych. Liczba ludzi umierających z głodu i 
chorób spowodowanych niedożywieniem chorób spowodowanych niedożywieniem 
systematycznie maleje. Maleje też systematycznie maleje. Maleje też 
zanieczyszczenie wody i powietrza. zanieczyszczenie wody i powietrza. 

• Trend jest zatem pozytywny i to ma pomóc nam Trend jest zatem pozytywny i to ma pomóc nam 
ustawić różne priorytety. Środki są bowiem zawsze ustawić różne priorytety. Środki są bowiem zawsze 
ograniczone, ale w krajach biednych są one ograniczone, ale w krajach biednych są one 
ograniczone bardziej i często musi dochodzić do ograniczone bardziej i często musi dochodzić do 
pytania, czy finansować projekty ekologiczne, czy pytania, czy finansować projekty ekologiczne, czy 
raczej oświatę lub ochronę zdrowia. raczej oświatę lub ochronę zdrowia. 



    

Lomborg – sceptyczny ekologLomborg – sceptyczny ekolog  

• Tu kwestią fundamentalną jest pytania o Tu kwestią fundamentalną jest pytania o 
stopień zagrożenia oraz o największy stopień zagrożenia oraz o największy 
ekonomiczny zysk dla jakości życia.ekonomiczny zysk dla jakości życia.

• Lomborg racjonalnie uważa, że hierarchia Lomborg racjonalnie uważa, że hierarchia 
działań powinna wynikać bezpośrednio z działań powinna wynikać bezpośrednio z 
kalkulacji strat i zysków: jeśli jesteśmy w kalkulacji strat i zysków: jeśli jesteśmy w 
stanie za 1 dolara zainwestowanego w stanie za 1 dolara zainwestowanego w 
przeciwdziałanie AIDS zyskać 40 dolarów w przeciwdziałanie AIDS zyskać 40 dolarów w 
postaci uratowanych istnień (a także postaci uratowanych istnień (a także 
uzyskanych w ten sposób pozytywnych uzyskanych w ten sposób pozytywnych 
efektów społecznych i ekonomicznych), to efektów społecznych i ekonomicznych), to 
lepiej zająć się AIDS niż inwestowaniem w lepiej zająć się AIDS niż inwestowaniem w 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 
gdzie zwrot z inwestycji jest o wiele gdzie zwrot z inwestycji jest o wiele 
mniejszy.mniejszy.

• Ale czy rzeczywiście jest tu alternatywa?Ale czy rzeczywiście jest tu alternatywa?
Zatem jeśli nawet szacunki Lomborga są Zatem jeśli nawet szacunki Lomborga są 
właściwe, to jednak jego argumenty są właściwe, to jednak jego argumenty są 
demagogiczne. demagogiczne. 



    

‘‘Anty-Lomborg’: Tim FlanneryAnty-Lomborg’: Tim Flannery

Zoolog, paleontolog, biolog, ostatnie lata badacz Zoolog, paleontolog, biolog, ostatnie lata badacz 
zmian klimatu, Australijczyk roku 2006zmian klimatu, Australijczyk roku 2006

• Książka to akademicki wykład o poszczególnych o Książka to akademicki wykład o poszczególnych o 
poszczególnych faktorach klimatycznych zmian, o poszczególnych faktorach klimatycznych zmian, o 
ich prawdopodobnych przyczynach, mechanizmach ich prawdopodobnych przyczynach, mechanizmach 
działania i możliwych scenariuszach następstw. działania i możliwych scenariuszach następstw. 
Stara się też jasno rozróżniać fakty od hipotez. Stara się też jasno rozróżniać fakty od hipotez. 
Szczególnie cenne są jego analizy zmian różnych Szczególnie cenne są jego analizy zmian różnych 
biotopu, jakie poznał w czasie lat swej pracy. biotopu, jakie poznał w czasie lat swej pracy. 

• Szuka (a więc często znajduje) słabe miejsca w Szuka (a więc często znajduje) słabe miejsca w 
optymistycznych prognozach tych, którzy optymistycznych prognozach tych, którzy 
zaprzeczają istnieniu zmian klimatu, albo twierdzą, zaprzeczają istnieniu zmian klimatu, albo twierdzą, 
że zmiany te nie są wynikiem ludzkiej działalności, że zmiany te nie są wynikiem ludzkiej działalności, 
zatem nie sensu zmienić zasad funkcjonowania zatem nie sensu zmienić zasad funkcjonowania 
energetyki, transportu czy przemysłu. energetyki, transportu czy przemysłu. 

• Słabości widzi też w superoptymizmie Słabości widzi też w superoptymizmie 
technologicznym, wytykając autorom projektów technologicznym, wytykając autorom projektów 
nieznajomość lokalnych i globalnych ekosystemów nieznajomość lokalnych i globalnych ekosystemów 
czy ich (najczęściej finansowe) preferencje. czy ich (najczęściej finansowe) preferencje. 



    

Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?

• Brytyjscy naukowcy Brytyjscy naukowcy 
wykorzystali m.in. wykorzystali m.in. 

• badania przekrojów warstw badania przekrojów warstw 
lodowych, lodowych, 

• monitoring lokalnych zmian monitoring lokalnych zmian 
temperatury i zanieczyszczeń, temperatury i zanieczyszczeń, 

• zdjęcia satelitarne,zdjęcia satelitarne,
• symulacje komputerowe,symulacje komputerowe,
• obserwacje ekosystemów obserwacje ekosystemów 

naturalnych i rolniczych,naturalnych i rolniczych,



    

Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?

• Światowa Organizacja Światowa Organizacja 
Meteorologiczna (WMO) w swym Meteorologiczna (WMO) w swym 
raporcie z 2004 przedstawia raporcie z 2004 przedstawia 
analizę danych nt.analizę danych nt.

• Katastrof naturalnych, jak Katastrof naturalnych, jak 
huragany, powodzie, suszehuragany, powodzie, susze

• Dynamiki sytuacji hydrologicznej w Dynamiki sytuacji hydrologicznej w 
świecieświecie

• Znaczenia oceanów dla Znaczenia oceanów dla 
destabilizacji klimatudestabilizacji klimatu

• Zmian w środowisku Zmian w środowisku 
przyrodniczymprzyrodniczym

• Wpływu zmian klimatu na ludzkie Wpływu zmian klimatu na ludzkie 
zdrowiezdrowie



    

Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?

• Raport sekretariatów ds. Raport sekretariatów ds. 
programu środowiskowego ONZ programu środowiskowego ONZ 
(UNEP) i konwencji nt ochrony (UNEP) i konwencji nt ochrony 
migrujących gatunków dzikich migrujących gatunków dzikich 
zwierząt (CMS) analizuje m.in:zwierząt (CMS) analizuje m.in:

• zależność pomiędzy zmianami zależność pomiędzy zmianami 
klimatycznymi a klimatycznymi a 
bioróżnorodnościąbioróżnorodnością

• Niepokojące sygnały zmian w Niepokojące sygnały zmian w 
zachowaniu gatunków zachowaniu gatunków 
oceanicznychoceanicznych

• Dynamikę trendów migracyjnych Dynamikę trendów migracyjnych 
dzikich zwierzątdzikich zwierząt



    

Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?



    

Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?Jak naukowo udowodnić zmiany klimatyczne?



    

Emisja gazów cieplarnianychEmisja gazów cieplarnianych

Projekt University of Sheffield Projekt University of Sheffield 
(UK) worldmapper.org (UK) worldmapper.org 
interesująco wizualizuje interesująco wizualizuje 
niektóre trudne zjawiska niektóre trudne zjawiska 
współczesnego światawspółczesnego świata



    

„„ekologiczny odcisk stopy”ekologiczny odcisk stopy”

Jak wiele terenu (ziemi i wodnych Jak wiele terenu (ziemi i wodnych 
ekosystemów) potrzeba do zabezpieczenia ekosystemów) potrzeba do zabezpieczenia 
wszystkich materiałów, potrzebnych do wszystkich materiałów, potrzebnych do 
realizacji współczesnego stylu życia i do realizacji współczesnego stylu życia i do 
likwidacji wszystkich wyprodukowanych likwidacji wszystkich wyprodukowanych 
odpadów?odpadów?

((William Rees)William Rees)    



    

Wątpliwości, pytania…Wątpliwości, pytania…

• Czy zagadnienia zmian klimatu (także te Czy zagadnienia zmian klimatu (także te 
spowodowane działalnością człowieka) należą spowodowane działalnością człowieka) należą 
bardziej do zakresu badawczego ekologii czy bardziej do zakresu badawczego ekologii czy 
raczej nauk o Ziemi? raczej nauk o Ziemi? 

• W drugim przypadku w ekologii będą się W drugim przypadku w ekologii będą się 
raczej liczyć konsekwencje zmian klimatu raczej liczyć konsekwencje zmian klimatu 
(przesunięcie stref klimatycznych, ginięcie (przesunięcie stref klimatycznych, ginięcie 
gatunków o wąskiej tolerancji względem gatunków o wąskiej tolerancji względem 
temperatury itp.)…temperatury itp.)…  



    

Ochrona klimatu?Ochrona klimatu?

Nauki
 ekologiczne

Ochrona Ochrona 
przyrodyprzyrody

OchronaOchrona
środowiskaśrodowiska

Ochrona Ochrona 
klimatuklimatu



    

Ochrona klimatu?Ochrona klimatu?

Ochrona Ochrona 
środowiskaśrodowiska

Ochrona Ochrona 
klimatuklimatu

Ochrona Ochrona 
przyrodyprzyrody

OchronaOchrona
człowiekaczłowieka



    

Ochrona klimatu?Ochrona klimatu?

Ochrona Ochrona 
klimatuklimatu

Ochrona Ochrona 
przyrodyprzyrody

OchronaOchrona
środowiskaśrodowiska

Ochrona Ochrona 
człowiekaczłowieka



    

Wątpliwości, pytania…Wątpliwości, pytania…

• Całość polemik jest obrazem współczesnej Całość polemik jest obrazem współczesnej 
debaty o kwestii ekologicznej.debaty o kwestii ekologicznej.

• Czy ma to być świat dbający tylko o Czy ma to być świat dbający tylko o 
dobrobyt coraz większej części ludzkości dobrobyt coraz większej części ludzkości 
czy raczej świat z większymi obszarami czy raczej świat z większymi obszarami 
dzikiej, niezniszczonej przyrody?dzikiej, niezniszczonej przyrody?



    

Wątpliwości, pytania…Wątpliwości, pytania…

• czy mając świadomość zastrzeżeń epistemologicznych i czy mając świadomość zastrzeżeń epistemologicznych i 
metodologicznych możemy stwierdzić, że stan refleksji metodologicznych możemy stwierdzić, że stan refleksji 
naukowej towarzyszącej problematyce ochrony klimatu naukowej towarzyszącej problematyce ochrony klimatu 
pozwala na stwierdzenie, iż do spraw ochrony przyrody i pozwala na stwierdzenie, iż do spraw ochrony przyrody i 
środowiska musimy dodać ochronę klimatu? środowiska musimy dodać ochronę klimatu? 

• czy usprawiedliwione byłoby zaliczenie stanowiska czy usprawiedliwione byłoby zaliczenie stanowiska 
badaczy wskazujących konieczność podejmowania badaczy wskazujących konieczność podejmowania 
działań zmierzających do utrzymania klimatu w możliwie działań zmierzających do utrzymania klimatu w możliwie 
niezmienionym stanie za  tworzących nowy paradygmat niezmienionym stanie za  tworzących nowy paradygmat 
(będący jądrem krystalizacyjnym nowej nauki)? (będący jądrem krystalizacyjnym nowej nauki)? 

• czy też ma ona raczej znamiona przednaukowe, czy też czy też ma ona raczej znamiona przednaukowe, czy też 
„protonaukowe”?„protonaukowe”?



    

Wątpliwości, pytania…Wątpliwości, pytania…

• Debata trwa nadal… Debata trwa nadal… 
• A tymczasem – jak A tymczasem – jak 

ogłosił dr Mike Rapauch, ogłosił dr Mike Rapauch, 
szef Global Carbon szef Global Carbon 
Project, emisja Project, emisja 
dwutlenku węgla dwutlenku węgla 
wzrastała w ciągu wzrastała w ciągu 
ostatnich pięciu lat o 2,5 ostatnich pięciu lat o 2,5 
proc. rocznie, czyli proc. rocznie, czyli 
ponad dwa razy szybciej ponad dwa razy szybciej 
niż w latach 90-tych.niż w latach 90-tych.



    

Dziękuję za uwagę.Dziękuję za uwagę.


