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Wstęp

Temat globalnego ocieplenia od dwudziestu kilku lat zajmuje uwagę społeczeństw w
wielu krajach. Jest też przyczyną obaw o przyszłość, troski o środowisko a nawet stanów
lękowych u bardziej wrażliwych osób. Ludzie mają się bać nadchodzących ogromnych zmian
klimatycznych, które będą prowadzić do kataklizmów, załamania gospodarczego i powszechnej
ruiny. Środowisko naturalne na naszej planecie ulegnie zmianom. Pola lodowe na obu biegunach
roztopią się i podniosą poziom oceanów o kilkanaście metrów zalewając miasta, wyspy, całe
regiony geograficzne i przesuną linię brzegową o dziesiątki kilometrów. Opady śniegu zanikną,
zwiększy się ilość huraganów tornad i pożarów lasów. Okresy suche będą częstsze co doprowadzi
do zwiększenia się obszarów pustynnych i ogólnego braku żywności. Topniejąca wieczna
zmarzlina uwolni wielkie ilości metanu, który jeszcze bardziej ten process przyśpieszy.
Wyginięciu ulegną niezliczone gatunki zwierząt i roślin a setki milionów ludzi będzie zmuszone
do tak zwanej emigracji klimatycznej.
“To nie jest tylko gorące lato, to jest globalne ocieplenie”
Harsh Vardhan-Minister Nauki i Techniki Indii.
Lista tych nieszczęść jest doprawdy długa a najgorszy ma być fakt, że ten niszczycielski proces
już się zaczął i jest spowodowany spalaniem przez ludzi organicznych źródeł energii takich jak
węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i biomasa czyli drewna. Spalanie to wprowadza do atmosfery
ziemskiej wielkie ilości dwutlenku węgla (CO2), który poprzez swój efekt cieplarniany podniesie
temperaturę na ziemi. Jest to tak zwana teoria antropogenicznego czyli pochodzącego od
człowieka ocieplania klimatu. Ten koszmarny obraz przyszłości jest promowany przez różne
środowiska na całym świecie.
“Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań w sprawie zmiany klimatu przyszłe pokolenia będą
upieczone, przypieczone i zgrilowane”
Christine Lagarde-Prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Na przestrzeni lat do opisania tej teorii używano różnych określeń. “Antropogeniczne Globalne
Ocieplenie” (ang. AGW-Antropogenic Global Warming) w 2007 roku ustąpiło miejsca bardziej
ogólnemu określeniu “Zaburzeń Klimatycznych” (Climate Disturbance). Określenie to jako
pierwszy użył sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Zaczęto łączyć ocieplenie klimatu z
zanieczyszczeniem środowiska. Oczywiście wszyscy jesteśmy przeciwko zanieczyszczaniu ziemi,
powietrza i wody do którego dochodziło np. podczas spalania węgla. Jest to jednak problem z
przeszłości gdyż współczesne filtry wyłapują niemal 100% szkodliwych substancji a wiele
elektrowni przeniosło się już na technologię czystego węgla czyli jego gazyfikację lub spalający
się bez zanieczyszczeń gaz ziemny. Zmiany w alternatywnym nazewnictwie utrwaliła ONZ w
2011 roku na jednej z wielu konferencji klimatycznych (UNFCCC-United Nations Framework
Convention on Climate Change) gdzie oficjalnie zdefiniowano określenie “Zmiana Klimatu”
(Climate Change) jako zjawisko będące bezpośrednio skutkiem działalności człowieka. Tak więc
od kilku lat w potocznym języku “Globalne Ocieplenie” oraz “Zmiana Klimatu” utożsamiają się
ze skutkami działalności człowieka a konkretnie wprowadzania do atmosfery dwutlenku węgla.
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Określenia te są powtarzane zupełnie bezmyślnie tak jakby klimat był zjawiskiem stałym i nie
należało się spodziewać żadnych zmian. Warto więc przypomnieć tutaj definicję klimatu. Otóż
klimat (gr. κλίμα - skłonność) jest to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie
wieloletnim. Ustalany jest na podstawie obserwacji różnorodnych zjawisk, najczęściej pomiarów
temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Światowa Organizacja Meteorologiczna uważa
30 lat za najkrótszy okres obserwacyjny. Zmiany klimatyczne są bardziej rozpoznawalne na
przestrzeni wielu dziesięcioleci, setek i tysięcy lat. Średnia temperatura powietrza i wody
nieustannie się zmienia i nigdy nie jest stała. Natura po prostu nie lubi linii prostych natomiast
uwielbia sinusoidy.
Teoria antropogenicznego globalnego ocieplania jest oparta na cieplarnianym efekcie dwutlenku
węgla. W tym miejscu wypada przypomnieć skąd się wziął dwutlenek węgla na ziemi i jaka jest
jego rola.

I. Nauka
• Powstanie ziemi i atmosfery ziemskiej
Około 4,6 biliona lat temu w miejscu układu słonecznego znajdowało się skupisko gazów,
głównie wodoru i helu oraz rozmaitych pierwiastków pochodzących z wybuchów gwiazdsupernowych. Była to tzw. nebula ( łac. nebula-mgła, gr. νεφέλη,nephélē-chmura). Nebulae są
czasami nazywane wylęgarniami gwiazd. Wzajemne przyciąganie się cząstek stworzyło skupisko
materii z której powstała obracająca się gwiazda czyli nasze słońce. Wiatr słoneczny-fotony
powoli odpychał lżejsze gazy coraz dalej od środka. Z nich powstał gazowy olbrzym-Saturn a
cięższe cząsteczki pozostały bliżej słońca. Z nich powstały mniejsze planety takie jak Mars,
Venus i nasza ziemia. Z biegiem czasu cięższe pierwiastki skupiły się w centrum ziemi a lżejsze
stworzyły jej zewnętrzną skorupę. W tym czasie powstało też niezbędne dla ochrony przyszłego
życia pole magnetyczne. Powstało też pole grawitacyjne, które wyłapywało gazy i stworzyło
pierwotną atmosferę. Doszło także do kolizji ziemi z asteroidem co spowodowało oderwanie się
od planety ogromnej ilości materii z której powstał księżyc. Ciągły ruch jądra ziemi powodował
przesuwanie się skorupy ziemskiej-płyt tektonicznych co doprowadziło do ich pękania i
powstawania wulkanów, które wyrzucały roztopiony materiał skalny i gazy do atmosfery. Gazami
tymi były metan, siarkowodór oraz dwutlenek węgla. Tu właśnie po raz pierwszy w historii ziemi
pojawia się dwutlenek węgla i to w ilości 200 razy większej niż obecnie. W atmosferze natomiast
nie było tlenu. Po około pół biliona lat temperatura ziemi ostudziła się dość znacznie. Kolizje z
kometami doprowadziły do nagromadzenia się znacznych ilości wody. Woda znalazła wtedy
optymalne warunki dla przyszłego życia. Nie zamarzła ani nie wyparowała w przestrzeń lecz
pozostawała w formie płynnej. Pojawiły się pierwsze bakterie z grupy cjanobacteria, które
produkowały wolny tlen z dwutlenku węgla, wody i energii cieplnej lub słonecznej. W tym czasie
woda, metan i dwutlenek węgla w atmosferze poprzez efekt cieplarniany ochraniały ziemię przed
zamarznięciem. Ta sytuacja trwała przez 2 biliony lat. Poziom tlenu ulegał stopniowemu
wzrostowi i pojawiły się nowe fotosyntetyzujące bakterie. Metan zawarty w atmosferze ulegał
utlenieniu aż zniknął z powietrza całkowicie i ziemia przybrała kolor niebieski. Około 700 -750
milionów lat temu poziom tlenu osiągnął 12%. Zaczęły pojawiać się wielokomórkowe organizmy
i powstało życie morskie. Ta dość stabilna sytuacja trwała do okresu Kambru
(540-460 mln lat temu) gdzie w stosunkowo krótkim czasie 5-10 mln lat doszło do do tzw.
Eksplozji Kambryjskiej. Było to w skali geologicznej nagłe pojawienie się w zapisie kopalnym
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od 50 do 100 odmiennych planów budowy ciała zwierząt morskich. Pojawiły się rozmaite
mięczaki, małże, ślimaki, głowonogi, szkarłupnie, skorupiaki z dobrze znanymi ze skamieniałości
z Gór Świętokrzyskich trylobitami. Popiera to wniosek, że teoria ewolucji, która przyjęła
gradualizm jako powszechny i uporządkowany sposób przemian w przyrodzie nie może wyjaśnić
pochodzenia wyższych taksonów i głównych planów budowy ciała kambryjskich zwierząt
morskich. Darwin ogłaszając swoją teorię musiał odrzucić dosłowne odczytanie danych
kopalnych i zdrowy rozsądek na rzecz “realności ukrytej”. Miał on nadzieję, że ewolucjonizm jest
tylko chwilowo niezgodny z faktami paleontologicznymi i że w miarę upływu czasu nowe
znaleziska potwierdzą teorię stopniowej zmiany. Z perspektywy 150 lat można dziś powiedzieć,
że te nadzieje zakończyły się fiaskiem. Nie znaleziono żadnych skamielin wspólnych przodków
wyżej wymienionych zwierząt. Zjawisko eksplozji kambryjskiej jest więc mocnym argumentem
na rzecz teorii kreatywizmu.
„Jak jest dobrze wiadomo, większość zachowanych w
skamielinach gatunków zjawia się w zapisie kopalnym
nagle” Tom Kemp-paleontolog, kurator zbiorów
zoologicznych w Oxford University Museum,
“A Fresh Look at the Fossil Record”, New Scientist,
vol. 108, No. 1485, 5 December 1985, s. 66.
„To jest wciąż kolosalny problem z nagłym
różnicowaniem się wielokomórkowców. Ten fakt jest
bezdyskusyjny. Ten fakt to prawdziwy fenomen”. Niles
Eldredge, cyt. za: Luther D. Sunderland, Darwin's
Enigma: “Fossils and Other Problems”, Master Book
Publishers, Santee, California, 1988, s. 45.
Bliższe omawianie teorii Karola Darwina,
neodarwinizmu i kreatywizmu wybiegają poza ramy
tego artykułu.Pozostaniemy więc na poniższym
cytacie.
Rys. 1. Powstawanie typów w okresie
kambryjskim. Przewidywania darwinizmu
i dowody kopalne. (Polskie Towarzystwo
Kreacjonistyczne)

“Jeśliby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek
narząd złożony, który nie mógłby być utworzony na
drodze licznych, następujących po sobie, drobnych
przekształceń – to teoria moja musiałaby absolutnie
upaść.” Karol Darwin

Należy dodać iż w tym okresie poziom CO2 wynosił 4500 ppm (particles per million) czyli był 16
razy większy niż przed rewolucją przemysłową. W następnych okresach geologicznych na
kontynentach powstało bardzo bujne życie roślinne (450 mln lat temu) a potem zwierzęce (370
mln lat temu). Poziom tlenu w atmosferze stale wzrastał. Pierwsze ssaki pojawiły się 225 mln lat
temu. Istoty typu Hominis pojawiły się 2 mln lat temu.

• Obieg węgla jako pierwiastka chemicznego i jego związki między
światem organicznym i nieorganicznym
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“Węgiel jest pierwiastkiem biogenetycznym, który występuje w postaci gazowej, jako dwutlenek
węgla (w atmosferze i rozpuszczony w wodzie) i stałej w zmineralizowanych szczątkach
roślinnych (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa) oraz zwierzęcych (muszle zbudowane z
węglanu wapnia). Jest głównym składnikiem związków organicznych, z których zbudowane są
rośliny i zwierzęta. Dwutlenek węgla (CO2) w wodach mórz i oceanów występuje w postaci
rozpuszczonego gazu oraz jonów wodorowęglanowych (HCO3-) i węglanowych (CO23-). Rośliny
ciągle pobierają dwutlenek węgla z atmosfery w procesie fotosyntezy, natomiast zwierzęta stale
oddają dwutlenek węgla do atmosfery w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego.
Dwutlenek węgla związany przez producentów (rośliny), tworzy materię organiczną, z której
korzystają konsumenci (zwierzęta) i reducenci (drobnoustroje). Następnie martwe szczątki roślin i
zwierząt są rozkładane przez dalszych reducentów na związki nieorganiczne, w tym również na
dwutlenek węgla, który ponownie powraca do atmosfery i wód”. [www.ekologia.pl]
Podstawowe reakcje chemiczne węgla:
Zatrzymywanie CO2 (rośliny):
Podczas fotosyntezy rośliny i algi wyłapują CO2 z atmosfery i produkują cukry oraz tlen.
Produkowane jednocukry to glukoza i fruktoza a wielocukry to skrobia i celuloza. Tlen jest dla
roślin produktem ubocznym a dla zwierząt gazem niezbędnym dla życia. Do fotosyntezy
potrzebne są tylko słońce, woda i dwutlenek węgla. Im
więcej jest go w atmosferze tym lepiej dla roślin i nas
wszystkich.
6CO2 + foton + 6H2O → C6H12O6 + O2
Powstawanie CO2 (zwierzęta, grzyby):
Dwutlenek węgla zawarty w roślinach jest uwalniany
przez spalanie wewnątrzkomórkowe u zwierząt lub
rozkład dokonywany przez grzyby. Dwutlenek węgla
jest uwalniany do atmosfery lub gleby.
[Cząsteczki organiczne zawierające C, H, O] + O2 
CO2 + H2O + ciepło
C + O₂ → CO₂
Rys. 2. Obieg węgla w biosferze.

Reakcje CO2 z wodą:
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Dwutlenek węgla rozpuszcza się w wodzie tworząc słaby kwas węglowy, który rozkłada się na
jon węglanowy oraz wolny wodór. Jon węglanowy wchodzi
łatwo w reakcje z wapniem, magnezem i innymi jonami.
Powstały węglan wapnia opada na dno oceanów tworząc wapienne skały osadowe. Skały te po
milionach lat są wyniesione na powierzchnię ziemi i rozpuszczane przez wodę. Jest to tzw.
powolny obieg węgla, który odkłada ponad 80% dwutlenku węgla z atmosfery.
CO2 + H2O ⇔ H2CO3 ⇔ HCO3 + H+
Ca2+(aq) + 2 HCO3–(aq) ⇔ CaCO3 + CO2(aq) + H2O
CaCO3 + 2H+ + Ca2+ ⇔ H2CO3
Wszystkie powyższe reakcje w zależności od warunków mogą przebiegać w obu kierunkach. W
ten sposób oceany spełniają rolę układu buforowego. Widzimy tutaj niezmiernie ważną rolę
dwutleneku węgla w przyrodzie, który jest zielonym, życiodajnym gazem bez którego nie byłoby
życia na planecie ziemia.

Rys. 3.
Cykl węglowy. Ilości węgla w poszczególnych „rezerwuarach” oraz roczne przepływy są podane w
miliardach ton węgla (czyli w gigatonach GtC). Wartości dotyczą węgla; aby przeliczyć je na ilości CO 2,
należy je przemnożyć przez 3,66 (stosunek masy molowej CO 2 - 44g/mol i węgla - 12g/mol). Źródło: The
Carbon Cycle, Earth Observatory, NASA 2011. Na wykresie została zaktualizowana ilość naszych emisji,
która od czasu wykonania analizy w latach 90-tych XX wieku wzrosła z 5,5 do ponad 9 mld ton.

“Musimy zgodzić się na nowy obowiązkowy mechanizm sankcjonowany prawem
międzynarodowym tak aby nasz wiek mógł być uczciwie nazwany wiekiem dekarbonacji.”
Angela Merkel-Kanclerz Niemiec.

• Naturalne zmiany klimatyczne w niedawnej historii
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Wieloletnie obserwacje klimatu wykazują okresowe zmiany oraz tendencje. Mamy na przykład
zmiany trwające kilka dziesięcioleci i tendencje klimatyczne trwające po kilkaset lat jak małe
zlodowacenie (Little Ice Age) od około roku 1300 do roku 1850 ze szczegolnie zimnymi
dziesięcioleciami 1650, 1770 i 1850. Ten zimny okres był poprzedzony tzw. ociepleniem
średniowiecznym (Medieval Warm Period), który trwał w latach c.950-c.1250 [1]. Okresy ciepłe
są korzystne dla rozwoju cywilizacyjnego, gdyż jest wtedy łatwiej produkować żywność i można
sobie pozwolić na podboje nowych terenów. W tym czasie nastąpił rozwój cesarstwa rzymskiego.
W podbitej Brytanii uprawiano winnice i wyrabiano wino a Wikingowie-Norse penetrowali
północne tereny. Dotarlii na przykład do miejsca, które nazwali “Zielonym Lądem” czyli
dzisiejszej Grenlandii a także do kanadyjskiej Nowej Funlandii [2] i Ameryki Północnej. Założyli
tam osady, które z powodu późniejszego oziębienia klimatu porzucono w połowie XIII w. W
osadach tych początkowo hodowano bydło, owce i kozy a tylko 25% jedzenia było pochodzenia
morskiego jak ryby i foki. Z upływem czasu z powodu braku paszy hodowla zwierząt stała się
coraz trudniejsza i żywność prawie całkowicie pochodziła z morza. Powoli nastąpił okres zimny
tzw. “Mały okres lodowy”. Klimat bardzo się zmienił. Z Anglii zniknęły winnice a rzeka Tamiza
zamarzała w zimie. Zmiany klimatyczne są udokumentowane w korespondencji z tamtych czasów
i na obrazach. Systematyczne obserwacje pogodowe zaczęto prowadzić dopiero w XVIII w.

Rys. 4. “Zabawy na zamarzniętej Tamizie
1683/84” Thomas Wyke.

Rys. 5. “Pastor Robert Walker na łyżwach na
jeziorze Duddingston” Henry Raeburn, 1790s.

Rys. 6. ”Widok zimowy z wiatrakiem”
Rys. 7. “Powóz w śniegu” Gustave Courbet, 1860.
Hendrick Avercamp, c. 1615.

W okresie zimnym
często brakowało żywności i pojawiały się plagi. Czasami nawet prowadzono zimą wojny jak to
zrobił szwedzki król Karol XII, który w styczniu 1658 r. przeprowadził swoją armię przez
zamarznięte cieśniny duńskie aby z powodzeniem zaatakować Kopenhagę. Zimny okres trwał do
połowy XIX w. a po nim nastąpiło ocieplenie XX w. W XX w. były także zimne dziesięciolecia
jak np. lata 40-e, 70-e i 80-e. Z tamtego okresu pochodzi wiele artykułów prasowych o
nadchodzącym okresie lodowcowym.
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Temperatura powierzchni ziemi oraz poziom CO2 w bliższej i dalszej przeszłości mogą być
dokładnie odtworzone. Zajmuje się tym paleoklimatologia (gr. palailos-dawy). Przeprowadzono
w tej dziedzinie wiele badań. Dwutlenek węgla w powietrzu może być mierzony bezpośrednio w
czasie obecnym oraz w zamarzniętych bąbelkach gazu z odwiertów lodowych na Antarktydzie.
Metodą odwiertową można sięgnąć wstecz około 800 000 lat. Do badań bardziej odległych
okresów używa się pośrednich wskaźników poziomu CO2 i temperatury. Badając na przykład
ilość por do wchłaniania CO2 z atmosfery (stomata) na liściach w osadach można cofnąć się o
miliony lat. W okresie zwiększonego poziomu CO2 ilość por zmniejsza się, gdyż gaz jest łatwiej
dostępny a w okresie niskiego stężenia CO2 ilość stomata zwiększa się.
Aby zbadać poziom CO2 tysiące a nawet miliony lat temu można badać poziom izotopów C12 i
C13 w skałach wapiennych. Oto kilka przykładów badań paleoklimatycznych. W Niemczech
zbadano poziom izotopu węgla w celulozie z osadów organicznych z ostatnich 2000 lat. Izotop
ten użyto jako wskaźnik temperatury w danym okresie. Stwierdzono, że w czasie ocieplenia
średniowiecznego średnia temperatura była 2,7-2,8°C wyższa niż obecnie. Autorzy doszli do
konkluzji iż na tle naturalnych zmian klimatychnych prowadzących do ocieplenia ludzka
aktywność nie ma najmniejszego znaczenia [3]. Polscy naukowcy przeprowadzili badania osadów
z dna Smreczyńskiego Stawu w Tatrach. Badano tam obecność organizmów wodnych typowych
dla okresów zimnych i ciepłych w ostatnich 1500 lat. Potwierdzono obecność średniowiecznego
ocieplenia i małego zlodowacenia w Europie środkowej [4]. Średnią temperaturę w ostatnich
2000 lat przedstawia rys. 8. Powstał on
po dokonaniu analizy wskaźników
paleoklimatycznych z 18 różnych
publikacji naukowych [5]. Badań
potwierdzających istnienie w przeszłości
średniowiecznego ocieplenia oraz małego
zlodowacenia jest wiele. Są one
niezmiernie ważne gdyż wykazują
obecność naturalnych trendów
klimatycznych oraz, dowodzą, że
ocieplenie XX w. jest zwykłym procesem
niezależnym od działalności
człowieka.

Rys. 8. Średnia temperatura w ostatnich 2000 latach
MWP-Okres Ocieplenia Średniowiecznego,
LIA-Mały Okres Lodowy.

Średnia temperatura i poziom
CO2 w atmosferze przez
ostatnie 1200 lat są
przedstawione na rys. 9.
Wykres pokazuje temperaturę
w okresie wczesnego
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średniowiecza i następujące po nim oziębienie. Na uwagę zasługuje fakt iż w okresie ocieplenia
średniowiecznego średnia temperatura była większa niż obecnie przy jednoczesnym bardzo
niskim poziomie CO2 w atmosferze. Jest to dowodem na brak związku poziomu CO2 ze średnią
temperaturą na ziemi.
Brak jakiejkolwiek korelacji pomiędzy poziomem CO2 a temperaturą jest też widoczny w okresie
Rys. 9. Średnia temperatura
powietrza
i pozim
2 w atmosferze
ostatnich 600
mln lat
i jest CO
przedstawiony
nawrys. 10. Okresy lodowcowe współistnieją z wysokim
latach 800-2006. oraz niskim poziomem CO2. Podobnie jest z epokami ciepłymi. Okres współczesny jest
nietypowy. Cechuje go niska średnia temperatura 12-14°C oraz bardzo niski poziom CO2. Po
ostatnim okresie lodowcowym stężenie CO2 spadło do poziomu 280 ppm. Był to jeden z
najniższych poziomów CO2 w dziejach naszej planety co znacznie spowolniło wegetację roślin.
Optymalny pozion CO2 dla życia roślin wynosi około 2000 ppm.

Rys. 10. Średnia temperatura powietrza i poziom CO2 w atmosferze w okresie ostatnich 600 mln lat.
C.R. Scotese at al.

Ciekawe są rezultaty badań krótszego okresu czyli ostatnich kilkudziesięciu lat. Wykazano tutaj
korelację pomiędzy poziomem CO2 i temperaturą ale w odwrotnym kierunku [6]. Mianowicie
poziom CO2 zwiększa sie dopiero po wzroście temperatury czyli jest efektem wtórnym. Innymi
słowy wzrost stężenia CO2 jest skutkiem a nie przyczyną wzrostu temperatury co widać na rys.
11. Opóźnienie wynosi około 12 miesięcy i jest spowodowane buforową reakcją oceanów które
absorbują okoł 90% energii słonecznej ogrzewającej ziemię i 80-90% CO2 z atmosfery. Autorzy
sugerują, że promieniowanie w zakresie podczerwieni pochodzące z efektu cieplarnianego CO2
nie jest w stanie ogrzać w istotny sposób oceanów i tylko krótkofalowe promieniowanie
słoneczne je nagrzewa powodując uwolnienie CO2. Te badania są zaprzeczeniem teorii
antropogenicznego globalnego ocieplania.
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Rys. 11. Poziom CO2 wzrasta po wzroście temperatury w latach 1980-2012. Ole Humlum at al

• Efekt cieplarniany CO2
Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu przez atmosferę ziemską części energii słonecznej
docierającej do ziemi. Promienie słoneczne są odbijane przez chmury i absorbowane przez
atmosferę jednak większość dociera do powierzchni ziemi gdzie jest pochłaniana przez materię.
Ilość tej energii można bezpośrednio mierzyć w W/m2 . Energia jest następnie wypromieniowana
do atmosfery. Największa ilość tej energii jest przekazywana w formie długofalowego
promieniowania w zakresie podczerwonym, które jest w niewidoczne dla ludzkiego oka.
Promieniowanie to jest pochłaniane w 80-90% przez parę wodną i w 4-8% przez CO2. Substancje
te następnie wypromieniowują nabytą energię we wszystkich kierunkach i w ten sposób część
ciepła wraca z powrotem do ziemi. Na tym właśnie polega efekt cieplarniany, który jest
przedstawiony na rys.12. Ogólnie mówiąc promieniowanie z powierzchni ziemi na zewnątrz jest
w równowadze z efektem cieplarnianym w przeciwnym razie doszłoby do katastrofalnego
przegrzania.

Rys. 12. Promieniowanie krótko i długofalowe, efekt cieplarniany.
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Ażeby lepiej zrozumieć efekt cieplarniany należy przeanalizować spektrum absorpcji energii
przez substancje zawarte w atmosferze. Jest to przedstawione na rys.13.

Rys.13. U góry spektrum promieniowania słońca (czerwony) i wypromieniowania przez ziemię
(niebieski). Na dole spektra absorpcyjne gazów cieplarnianych (wraz z rozpraszaniem Rayleigha
będącego m.in. przyczyną niebieskiego koloru nieba i czerwonych zachodów słońca). Pośrodku procent
pochłanianego i rozpraszanego przez atmosferę promieniowania w różnych częstotliwościach fal.

Z powyższego wykresu wynika, iż głównym gazem pochłaniajacym energię i odpowiedzialnym
za efekt cieplarniany jest para wodna. Obliczono, że powoduje 80-90% energii efektu
cieplarnianego, dwutlenek węgla 4-8% a pozostałe gazy wraz z rozpraszaniem Rayleigha 8-12%.
Słońce promieniuje najwięcej energii w zakresie krótkofalowym 0.5 µm a ziemia w zakresie
podczerwieni 14 µm. Dwutlenek węgla pochłania promieniowanie tylko w trzech wąskich
pasmach 1,4 µm, 1,7 µm oraz 15 µm. Główne pasmo około 15 µm pokrywa się w znacznej
mierze ze spektrum pary wodnej i w zależności od warunków niejako ją uzupełnia. Z wykresu
widać też, że CO2 w swoich spektrach pochłania energię w 100%. Przy obecnej koncentracji CO2
czyli około 400 ppm odbywa się to na wysokości 10 metrów ponad powierzchnią ziemi. W
przypadku podwojenia ilości CO2 całkowite pochłonięcie energii nastąpiło by już na wysokości 5
m natomiast ilość pochłoniętej energii nie uległaby powiększeniu. Aby to zrozumieć przyjrzyjmy
się bliżej wykresom absorbcji energii przez CO2.

11

Rys.14. Pochłanianie energii w W/m2 przez CO2 -linia niebieska, w zależności od koncentracji gazu w
ppm. Kolorem czerwonym zaznaczono poziom CO2 przed rewolucją przemysłową -280 ppm, kolorem
zielonym poziom CO2 obecnie -około 400 ppm i kolorem czarnym poziom dwa razy większy niż przed
rewolucją przemysłową-560 ppm.

Z rys.14 wynika, iż największe pochłanianie energii zachodzi przy małej koncentracji CO2 a przy
wyższym stężeniu zachodzi efekt wysycenia. Dalsze zwiększanie poziomu CO2 ma tylko
minimalny efekt. Podwojenie poziomu z 280 ppm do 560 ppm zwiększa pochłanianie energii
tylko o około 5%. Tak więc absorpcja energii cieplnej przez CO2 nie ma charakteru linijnego,
proporcjonalnego do koncentracji gazu lecz logarytmiczny z szybkim wysyceniem [7].
Obliczono, że gazy cieplarniane podnoszą temperaturę ziemi o około 30°C. Bez tych gazów
temperatura ziemi wynosiłaby -15°C a dzięki nim wynosi około +15°C. Zakładając, że CO2
odpowiada w przybliżeniu za 10% tego efektu czyli 3°C tak więc na każde 100 ppm wypada w
przybliżeniu 1°C. Dalsze zwiększanie poziomu CO2 w atmosferze o 200-300 ppm miałoby
zwiększać temperaturę o 2-3 °C. Tak zakłada teoria globalnego ocieplania. Na szczęście tak się
nie dzieje co obrazuje rys. 15.
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Rys.15. Pochłanianie energii w stopniach °C przez CO2 w zależności od koncentracji gazu w ppm.

Rysunek 15 pokazuje, że największe pochłanianie energii zachodzi przy koncentracji pierwszych
20 ppm. Ponownie widzimy, że dalsze zwiększanie a nawet podwajanie poziomu CO2 ma tylko
minimalny efekt cieplarniany.

Rys.16. Udział CO2 ppm w ogólnym efekcie cieplarnianym w W/m2 -linia niebieska.

Rysunek 16 obrazuje ogólny udział CO2 w efekcie cieplarnianym. Widać tu znikomy skutek
zwiększonego poziomu CO2. Obliczono, że na każde 20 ppm CO2 powyżej poziomu przed
rewolucję przemysłową (280 ppm) przypada tylko 0.03°C wrostu temperatury. Jest to w
sprzeczności z założeniami antropogenicznego globalnego ocieplania i jest to wyrażone w rys. 17.

13

Rys.17. Wzrost temperatury w °C przy wzroście CO 2 ppm. Słupki niebieskie-naturalny wzrost
temperatury, słupki brązowe-wzrost temperatury przewidywany przez Antropogeniczne Globalne
Ocieplanie (ang. AGW).

Rysunek 17 obrazuje naturalny, logarytmiczny efekt cieplarniany CO2 oraz przewidywany przez
AGW linijny wzrost temperatury. Strzałki zaznaczają poziom CO2 przed rewolucją przemysłową
oraz obecny. Wykres 17 obrazuje ogromną rozbieżność między stanem faktycznym wynikającym
z praw fizyki i obserwacji a przewidywaniami AGW. Teoria AGW musiała więc być
wzmocniona. Wprowadzono spekulacyjne założenia o wzajemnym odziaływaniu energii CO2 na
parę wodną, kryształki lodu i aerozole innych gazów. Te dodatnie przekazywanie ciepła miało
zmieniać się w zależności od wysokości ponad poziom morza oraz od położenia geograficznego.
Największe sprzężenie i dopływ energii miał być w okolicach równika gdyż tam słońce operuje
najmocniej i jest najwięcej pary wodnej. Stworzono tak zwane modele klimatyczne czyli
programy komputerowe, które wyliczają temperaturę i inne parametry na podstawie
wprowadzanych danych. Źródło i rodzaj danych oraz ich znaczenie w obliczeniach są uzależnione
od preferencji programatora. W literaturze pojawiło się mnóstwo publikacji opartych na około
dwudziestu modelach klimatycznych pochodzących od różnych autorów. Ich podsumowaniem
był Raport Nr 4. IPCC z 2004 roku (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu). IPCC jest organem opłacanym i zarządzanym przez
ONZ. Następnie wykorzystując modele klimatyczne przeprowadzono symulacje przy różnym
stężeniu CO2 w atmosferze. Wynikiem tych prac były dwie konkluzje, mianowicie przy
podwojeniu poziomu CO2 z roku 2007 temperatura podniesie się o blisko 4°C oraz, że największe
ocieplenie zaistnieje w regionie równika. Wprowadzono pojęcie równikowej troposferycznej
gorącej plamy. Model klimatyczny przewidywał powstanie gorącej masy ciepłego powietrza w
wyższych warstwach atmosfery-troposferze w regionie równika co obrazuje rys. 18/A.
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Rys.18. A/B Wykres A-Równikowa troposferyczna gorąca plama. Dane z modeli klimatycznych.
Wykres B-brak gorącej plamy. Dane z radiosond z balonów atmosferycznych. Po lewej-temperatura w °C,
po prawej-wysokość w km npm. Poziomo-wysokość geograficzna w stopniach z równikiem-Eq (Equator)
po środku.

Model wykazywał jednoznacznie, że podniesienie poziomu CO2 doprowadzi do ogromnej zmiany
klimatycznej. Dane tego modelu były zawarte w oficjalnym programowym raporcie ONZ, który
przedstawiono na konferencji i zaaprobowano przez wiele krajów jako podstawa do
wprowadzania polityki klimatycznej. Zwolennicy AGW mięli w ręku narzędzie do uprawiania
propagandy i wprowadzania nowych ustaw. W USA Agencja Ochrony Środowiska
(Environmental Protection Agency) w czasie prezydentury Baracka Obamy na podstawie tego
właśnie modelu uznała CO2 za szkodliwą substancję zatruwającą środowisko. Był to konieczny
warunek do wprowadzenia restrykcyjnych przepisów dla działalności elektrowni i kopalń węgla
czyli ustawy o produkcji czystej i bezpiecznej energii-American Clean and Safe Energy Act.
Wprowadzono też plany zmniejszania o 30% produkcji CO2 w USA do roku 2030. Miało to
znacznie podnieść cenę paliw i energi oraz kosztować gospodarkę około 40 bilionów dolarów
rocznie. W ten sposób obliczeniom modelu klimatycznego nadano rangę prawdziwych obserwacji
klimatycznych i przyjęto za stan faktyczny katastrofalne prognozy na przyszłość. Wirtualny
klimat komputerowy stał się klimatem prawdziwym.
Zadowolenie administracji Baracka Obamy trwało do ukazania się raportu
Amerykańskiego Programu do Badań Zmian Klimatycznych (U.S. Climate Change Science
Program). W raporcie przeanalizowano dane z balonów do badania pogody tzw. radiosond. Na
przestrzeni 60. lat wysłano ich około dwa miliony tak więc baza obserwacji prawdziwych
temperatur była ogromna. Rezultatem była praca, która zawierała rys.18/B. Jest to jedna z
najważniejszych publikacji naukowych dotyczących globalnego ocieplenia albowiem rys. 18/B
wykazuje całkowity brak gorącej plamy a co za tym idzie brak globalnego ocieplenia i zagrożenia
ze zwiekszonego poziomu CO2. Gorącej plamy po prostu nie ma. Poddało to w wątpliwość
naukową wartość modeli klimatycznych i ich przydatność do przewidywania klimatu. Mówiono
wręcz, że autorzy tych modeli celowo tak je programowali aby wykazać ocieplenie. Nikt z
autorów modeli klimatycznych nie potrafił wyjaśnić dlaczego ich programy tak bardzo odbiegały
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od prawdziwych obserwacji. IPCC usunął
gorącą plamę z kolejnego raportu. Jednak do
akcji ruszyli obrońcy AGW. Steven Sherwood z
UNSW przeprowadził analizę danych z
radiosond z użyciem nowego modelu. Dodał
wpływ wiatrów, rozszerzył dane o pięć lat,
zastosował technikę homogenizacji danych i
przedstawił wykres wskazujacy, że gorąca plama
istnieje tylko, że wygląda innaczej i jest gdzie
indziej-rys. 19.
Można więc było znowu odetchnąć z ulgą a
wykres pośpiesznie dołączono do nowego
raportu IPCC. Niestety pojawiły się zarzuty, że
Sherwood manipulował danymi. Sprawę
postanowił zbadać Dr. John Christy, Profesor
Nauk Atmosferycznych Universytetu Stanowego
w Alabamie. Dr. Christy w marcu 2017 roku
złożył sprawozdanie ze swoich badań przed
Komisją d/s Nauki, Przestrzeni Kosmicznej i
Technologii Kongresu U.S.A. [8]. Raport ten
Rys.19. Równikowa troposferyczna gorąca
głównie dotyczy wartości naukowej używanych
plama w/g modelu klimatycznego Stevena
modeli
klimatycznych,
ich w
korelacji
z obserwacjami oraz zasadności ich stosowania w celach
Sherwooda.
Na górze-temp
°C Po lewejprognostycznych.
Raport
ten Na
zawiera
ciśnienie atmosferyczne
w hPa.
dole- rys. 20.
wysokość geograficzna w stopniach z
równikiem-Eq (Equator) po środku.

Rys. 20. Porównanie średniej temperatury troposferycznej modeli klimatycznych i obserwacji. Średnia
roczna 102 modeli klimatycznych-linia czerwona. Średnia temperatura z 3 baz danych satelitarnychniebieskie kwadraty. Średnia temperatura z 4 baz danych balonów atmosferycznych-zielone kółka.

16

Widzimy tutaj całkowity brak korelacji pomiędzy przewidywaniami 102 modeli klimatycznych z
obserwacjami prawdziwych temperatur. Prognozy komputerowe nie sprawdzają się i pokazują
nieistniejące ocieplanie! Hipoteza się nie potwierdziła. Trzeba tu powiedzieć, że są to właśnie
modele komputerowe powszechnie stosowane przez 32 grupy naukowe i uniwersytety, które
przygotowują dane dla IPCC-ONZ.
Nie ulega wątpliwości, iż poziom CO2 się zwiększa i wiadomo, że CO2 posiada efekt
cieplarniany. Istnieje natomiast problem z ilością ciepła przypisywaną temu zjawisku.
Wyżej opisane badania związane z efektem cieplarnianym stoją w sprzeczności z teorią AGW
ale czy w globalnym ociepleniu chodzi o prawa fizyki lub poprawność naukową? A może
wyznaje się tu zasadę opisaną chyba żartobliwie przez filozofa Fryderyka Hegla:
“Jeśli teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów”.

• Wpływ słońca na klimat na ziemi
Ziemia posiada dwa źródła ciepła. Są to ciepło z wnętrza ziemi oraz promieniowanie słoneczne.
Energia z wnętrza planety to wulkany naziemne, podwodne, podmorskie wenty i gorące źródła.
W ogólnym rachunku jest to energia znikoma. Energia słoneczna to promieniowanie
elektromagnetyczne, którego mały wycinek jest dla nas widoczny. Energia docierająca do
atmosfery wynosi 1360 W/m2 (Watów/metr2). Po przejściu przez atmosferę w pogodny dzień do
ziemi dochodzi 1000 W/m2. Jest to tzw. słoneczna irradiacja (Solar Irradiance, Słoneczne
Wymuszanie). Irradiacja zmienia się w zależności od pory dnia, zachmurzenia i obecności pyłów
w powietrzu. Ilość energii produkowanej przez słońce nie jest stała i ulega ciągłym wachaniom.
Jest ona powiązana z ilością plam na powierzchni gwiazdy. Zaobserwował je w 1611 roku
konstruktor pierwszego teleskopu Galileo Galilei. Od tego czasu prowadzono ewidencję plam i w
1844 roku astronom Heinrich Schwabe wykazał, że ilość plam wzrasta i maleje w 11. letnich
cyklach. Każdy cykl ma też inną najwiekszą i najmniejszą ilość plam. Na przestrzeni wielu lat
widać wyraźne oscylacje. Plamy słoneczne badało także małżeństwo Annie i Edwarda
Maunderów. W roku 1894 opublikowali oni artykul w którym opisali długi okres z minimalną
ilością plam. Okres ten nazwano potem Minimum Maunderów, który znamy też jako "małą
epokę lodową". W tamtym okresie były lata a nawet dziesięciolecia bez żadnych plam na słońcu.

Rys. 21. Ilość plam na słońcu na przestrzeni lat 1600-2020.
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Można więc powiedzieć, że aktywność słońca wyraża się ilością plam a co za tym idzie ilością
energii docierającej do ziemi. Im więcej plam w danym cyklu tym jest więcej energii na ziemi.
Rysunek 22 obrazuje zależność między ilością plam a irradiacją. Ostatnich kilka cykli ma coraz
mniejszą ilość plam. Obecnie jesteśmy w cyklu 24, który kontynuuje trend w dół i w pierwszej
połowie 2018 roku było aż 37 dni bez żadnych plam. Takiego zjawiska nie było od wielu lat.
Przed nami jest okres zmniejszonej aktywności słonecznej a więc poważnego ochłodzenia
klimatu. Niektórzy autorzy mówią nawet o następnym małym okresie lodowym.
Te przewidywania obrazuje rys. 22.

Rys. 22. Irradiacja słoneczna (wymuszanie słoneczne)-W/m2 w stosunku do
aktywności słońca-ilości plam.

Uzależnienie klimatu na ziemi od ilości plam na słońcu można wykazać na podstawie danych
historycznych gdzie ponownie widać mocną korelację. Te fakty nie znalazły jednak uznania
wsród naukowców współpracujących z IPCC i w ostatnim raporcie stwierdzono, że cykle
słoneczne nie mają wpływu na klimat ziemi. W różnych publikacjach padały tezy, że AGW ma
dużo większy wpływ niż aktywność słońca i ocieplanie będzie postępowało niezależnie od ilości
plam.
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Rys.

23. Korelacja średniej temperatury powierzchni ziemi z aktywnością słoneczną

Tego rodzaju stwierdzeniom przeciwstawia się obszerna praca kilku zespołów naukowych pod
kierownictwem Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Naukowej. Po raz pierwszy udało się ocenić
proporcjonalny wpływ czynników naturalnych, gazów cieplarnianych i cykli słonecznych na
klimat. Stwierdzono, że niska aktywność słoneczna obniży temperaturę o 0.5°C. Wpływ
aktywności słonecznej na zmiany klimatu na ziemi wydaje się więc jeszcze raz potwierdzony [9].
Słońce oddziałowuje na ziemię jeszcze poprzez kilka innych mechanizmów. Jednym z nich jest
eliptyczna orbita ziemi wokół gwiazdy co powoduje zmienną odległość od źródła ciepła. Różnica
między najdalszym a najbliższym do
słońca punkcie wynosi około 5 mln
kilometrów. Nie ma to jednak
większego wpływu na klimat. Dużo
większe zmiany pogodowo-klimatyczne
są powodowane faktem, że ziemia jest
nieco nachylona do słońca. Powoduje
to cykliczne zmiany temperatury czyli
nasze pory roku. Oba te zjawiska są
przedstawione na rysunku 24. Oś ziemi
podlega jeszcze innym zmianom-są to
Cykle Milankovicia serbskiego
astromoma, który pierwszy opisał to
zjawisko w latach 1920-tych. Kąt
Ryc. 24 Eliptyczna orbita ziemi wokół słońca.
nachylenia osi obrotu ziemi do
płaszczyzny jej orbity w ruchu wokół
Słońca zmienia się (nutacja) od 22,1 stopnia do 24,5 stopnia i z powrotem w cyklu trwającym 41
tysięcy lat. Obecnie kąt ten wynosi 23,5 stopnia i maleje. Minimalne nachylenie 22,1 stopnia
osiągnie za 8 tysięcy lat. Jeśli oś obrotu ziemi jest bardziej nachylona regiony polarne otrzymują
podczas lata więcej energii (co prowadzi do wzrostu temperatury latem). Zimą zaś otrzymują jej
mniej co wpływa na obniżenie temperatury. Podobnie działa mechanizm związany z precesją,
czyli zmianą kierunku ustawienia osi obrotu Ziemi. Co około 26 tysięcy lat oś zakreśla w
przestrzeni stożek. Orbita ziemi nie jest kołowa, lecz eliptyczna i stopień jej spłaszczenia zmienia
się regularnie w ciągu 100 tysięcy lat. Czasem północna półkula jest zwrócona latem ku Słońcu
(wtedy lata są ciepłe) a czasem jest daleko od niego (wtedy lata są chłodniejsze). Lądolód
antarktyczny jest bardzo odporny na te zmiany, natomiast Arktyka wręcz przeciwnie - jest czuła
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na najdrobniejsze zaburzenia. Dlatego to właśnie zmiany w ilości energii słonecznej dopływającej
do Arktyki inicjowały zawsze zmiany klimatu na skalę globalną. Zmiany nachylenia osi ziemi są
powodowane odziaływaniem grawitacyjnym innych planet w układzie słonecznym. Wszystkie te
cykle mogą być odpowiedzialne za powstawanie i zanikanie okresów lodowych. Uważa się, że
ostatnie zmiany tego typu przyczyniły się do powstania pustyni Sahara.

Rys. 25. Cykle Milankovicia-trzy zmiany orbitalne.
http://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
htts://pl.wipedia.org/wiki/Cykle_Milankovicia

Pozostaje jeszcze jeden sposób w jaki słońce wpływa na klimat ziemi a mianowicie
kontrolowanie ilości promieniowania kosmicznego docierającego do ziemi. Promieniowanie
kosmiczne pochodzi z wybuchów supernowych w odległych galaktykach. Przy wejściu do
ziemskiej atmosfery cząstki te, głównie wysokoenergetyczne protony, wchodzą w kolizje z
atomami w atmosferze i produkują strumienie wtórnych cząstek co prowadzi do powstawania
chmur i wywiera wpływ na klimat. Efekt ten będzie szerzej omówiony przy opisie teorii Henrika
Svensmarka. Promienie kosmiczne docierają do każdego miejsca na ziemi i mogą mieć szkodliwy
wpływ na żywe organizmy. Słońce w czasie wybuchów na swojej powierzchni wyrzuca w
przestrzeń fotony, elektrony i protony. Cząstki te wchodzą w kolizje z promieniowaniem
kosmicznym zmiejszając jego dopływ do ziemi. Ma to ochronny wpływ na życie ziemskie.
Okresy zwiększonej aktywności słońca zmniejszają ilość galaktycznego promieniowania
kosmicznego na ziemi.

Rys. 26. Wpływ aktywności słonecznej na ilość
promieniowania kosmicznego docierającego do ziemi.
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• Wpływ wulkanów na klimat ziemi
W czasie erupcji wulkanicznych do atmosfery ziemskiej są wyrzucane ogromne ilości pyłów oraz
gazów takich jak dwutlenek węgla, tlenek azotu i dwutlenek siarki. Wszystkie te substancje
przechodzą do wyższych warstw atmosfery. Dwutlenek węgla ma efekt cieplarniany jednak jego
ilość w wybuchach jest stosunkowo niska i nie ma wpływu na klimat. Pyły wulkaniczne pozostają
zawieszone w powietrzu przez dłuższy czas i powodują odbijanie oraz rozpraszanie energii
słonecznej. Największy jednak wpływ na klimat mają związki siarki. Dwutlenek siarki wchodzi w
reakcję z parą wodną zawartą w atmosferze co prowadzi do powstania kwasu siarkowego.
Powstały aerozol kwasu siarkowego (H2SO4)
w znacznym stopniu odbija promienie
słoneczne. Zwiększa on albedo i zmniejsza
irradiację słoneczną. Wybuchy wulkanów mogą
powodować lokalne zniszczenia lecz ogromne
ilości aerozoli wprowadzone do stratosfery
mają efekt globalny w postaci oziębienia
klimatu. Wielkość oziębienia jest uzależniona
od tego jaki okres klimatyczny panuje w tym
czasie na ziemi. Jeśli przypada to w okresie
ciepłym (El Niño) to oziębienie wyniesie 0,1°C,
jeśli przypadnie w okresie chłodnym (El Niña)
to oziębienie może osiągnąć nawet 0,3°C.
Skutki wybuchów wulkanicznych przedstawia
rys. 27. Niewielkie wybuchy wulkaniczne mają
raczej lokalny efekt na środowisko jednak
niedawno stwierdzono, że jeśli kilka erupcji
zbiegnie się w czasie mogą mieć one efekt
kumulacyjny o większym zasięgu. W ostatnim
stuleciu miało miejsce kilka mega wybuchów
Rys. 27. Uproszczony schemat skutków wybuchu
wulkanu. A-wybuch mały ze skutkami lokalnymi.
wulkanicznych. Najbardziej znanym i badanym
B-wybuch duży z obecnością aerozolu
był wybuch wulkanu Pinatubo na Filipinach w
siarczanów w troposferze i globalnym
1991 roku. Spowodował on oziębienie
oziębieniem.
panujące przez kilka lat.

Rys. 28. Globalne oziębienie po erupcji wulkanu
Pinatubo na Filipinach w 1991 roku.

• Zjawisko El Niño i El Niña
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Nazwa El Niño (Dzieciątko) jest używana przez rybaków peruwiańskich i odnosi się do okresu
ciepłej pogody, który ma swój szczyt w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W przeciwieństwie do
niego okresy zimnej pogody są nazywane El Niña (Dziewczynka). Te zmiany temperatury są
nazywane Południową Oscylacją (ENSO- El Niño Southern Oscillattion) i obrazuje je rys. 29.
Obecnie jesteśmy w okresie przejściowym po bardzo mocnym okresie ciepłym.

Rys. 29. Południowa Oscylacja. (ENSO- El Niño Southern Oscillattion).
Kolor czerwony- El Niño. Kolor niebieski- El Niña.

ENSO jest opisane w literaturze [10] więc przedstawię je tylko w zarysie. W basenie Pacyfiku co
kilka lat dochodzi do zmian w temperaturze wody. ENSO jest zjawiskiem przejściowym i każda
faza trwa 2-5 lat. Są one powodowane wiatrami w okolicy równika i przesunięciem ciepłych wód
w stronę Filipin i północnej Australi. Prowadzi to do zwiększonych opadów monsunowych we
wschodniej Azji i Indiach, a także znacznych zmian pogodowych w Ameryce Północnej i
zachodnich brzegach Ameryki Południowej. ENSO także powoduje zmiany w prądach morskich
co jest przedstawione na rys. 30.
Powszechnie uznawane jest, że południowa oscylacja powoduje cykliczne zmiany w temperaturze
globalnej. Ostatnio jednak pojawiły się publikacje zaprzeczające tym obserwacjom. Nowa teoria
nadaje większą wagę AGW i umniejsza wpływ
ENSO. Ma to na celu wsparcie teorii AGW i
uwypuklenie roli CO2. To nie El Niño lecz
dwutlenek węgla zmienia temperaturę. Na uwagę
więc zasługuje publikacja znanego zwolennika teorii
AGW-Jamesa Hansena z 2016 roku [11]. W pracy
tej porównał on wpływ trzech silnych okresów El
Niño na

Rys. 30. Wpływ południowej oscylacji
(ENSO) na prądy i wiatry Pacyfiku.

globalną temperaturę i przedstawił to w zbiorczym rys. 31. Dane z przeszłości ponownie mówią
Rys. 31. Wpływ trzech El Niño z
same za siebie.
różnych lat na średnią
temperaturę ziemi.
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• Teoria Henrika Svensmarka
Profesor Henrik Svensmark z Duńskiego Instytutu Badań Kosmicznych w 2007 roku wysunął
teorię kosmoklimatologii która twierdzi, że klimat ziemi jest modulowany przez galaktyczne
promieniowanie kosmiczne pochodzące z wybuchów gwiazd supernowych [12].
Promieniowanie to złożone głównie z wysokoenergertycznych protonów przechodząc przez
atmosferę ziemi wchodzi w kolizję z innymi częsteczkami co
wywołuje kaskady wtórnych cząstek. Prowadzi to do powstania
jąder kondensacji pary wodnej i niskopołożonych chmur. Wiemy,
że chmury te mają największe albedo co prowadzi do
zmniejszonej irradiacji (1,0-1,5 W/m2) i ochłodzenia ziemi. Cały
ten proces jest uzależniony od aktywności słońca. W okresie
zwiększonej aktywności słońca (większa ilość plam na słońcu)
zwiększa się ilość plazmy-wiatru słonecznego czyli
wysokoenergetycznych elektronów i protonów wyrzucanych w
przestrzeń. Cząsteczki te wchodzą w kolizję z galaktycznym
promieniowaniem kosmicznym i zmniejszają jego ilość
docierającą na ziemię. Skutkiem tego powstaje mniej niskich
chmur, zwiększa się irradiacja i ziemia się nagrzewa. W czasie
zmniejszonej aktywności słońca ten proces ulega odwróceniu i
Rys. 32. Wpływ
klimat się oziębia. W teorii tej galaktyczne promieniowanie
promieniowania kosmicznego na
kosmiczne poprzez wpływ na chmury jest głównym czynnikim
powstawanie chmur.
kontrolującym klimat na ziemi. Svensmark na podstawie danych
satelitarnych wykazał, że w latach 1985-2015 istniało silne powiązanie temperatury ziemi z 11.
letnimi cyklami słońca. Odległy okres czasowy był badany na podstawie ilości izotopów tlenu i
węgla w osadach Morza Martwego i klifowych
brzegach Anglii. Svensmark i jego współpracownicy
stwierdzili długoterminową liczącą setki milionów
lat korelację pomiędzy intensywnością
promieniowania kosmicznego a temperaturą na ziemi
rys. 33. Zasugerowano także, że ogólna ilość
promieniowania kosmicznego na ziemi zwiększa się
co 150 mln lat kiedy ziemia przechodzi przez
ramiona galaktyki a zmniejsza się poza nimi.
Według Svensmarka miało to mieć wpływ na
ewolucję na ziemi.
Rys. 33. Korelacja pomiędzy średnią
Teoria wpływu galaktycznego promieniowania
temperaturą ziemi-czarna linia a
kosmicznego na klimat ziemi była w Europie od
aktywnością galaktycznego promieniowania
kosmicznego.
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początku ostro atakowana przez naukowców i polityków. Svensmark wykazał, że poziom CO2 ma
tylko marginalny efekt na klimat nie liczący się w większej skali a czynnik zewnętrznygalaktyczny oraz słońce są głównymi modulatorami klimatu. Henrik Svensmark był w stanie
obronić swoją teorię przeprowadzając eksperymenty z użyciem komory jonizacyjnej. Przyznanie
mu racji oznaczałoby upadek teorii AGW.

• Wpływ chmur na klimat
Rola chmur w klimacie ziemskim jest zróżnicowana i uzależniona od ich wysokości, gęstości
pary wodnej oraz pory dnia i nocy. Chmury wysokie zawierają mniej cząsteczek lub kryształków
wody i przepuszczają wiekszość promieni słońca do ziemi. Mają tzw. małe albedo (łac. białość)
czyli odbijanie promieni na
zewnątrz. Dzięki temu następuje
większa irradiacja (wymuszanie
słoneczne). Z drugiej strony mają
mniejszy efekt cieplarniany gdyż
pochłaniają mniej długofalowego
promieniowania podczerwonego.
W ciągu dnia prowadzą do
nagrzewania się ziemi w nocy zaś
pozwalają na większą ucieczkę
energii czyli mamy tu gorący dzień
i zimną noc. Chmury niskie
zawierają więcej wody i mają
wysokie albedo czyli skutecznie
Ryc. 34. Wpływ chmur na klimat.
odbijają większość promieniowania
słonecznego. Widzimy to kiedy
samolot, którym lecimy wzniesie się ponad pułap deszczowych chmur i nagle robi się bardzo
jasno. Z drugiej strony mają one większy efekt cieplarniany i zatrzymują energię. Problem jednak
jest w tym, że aby móc zatrzymać energię ziemia najpierw musi się nagrzać a to właśnie jest
zablokowane. Mamy tu zimny dzień ale za to ciepłą noc. Sumaryczny efekt chmur na klimat jest
ujemny to znaczy oziębiający. Znany nam już Steven Sherwood za pomocą swojego modelu
wykazał, że chmury przy obecności efektu AGW będą potęgowały ocieplanie. Ma się to odbywać
poprzez mieszanie się niskich chmur oraz konwekcyjne przenoszenie ciepła do troposfery itd.
Oczywiście jest to tylko model komputerowy. Inni badacze zwracają uwagę na fakt, że jeśliby
doszło do znaczniejszego ocieplenia ziemi to poprzez zwiększone odparowywanie wody ilość
chmur by się znacznie zwiększyła. Musiałoby dojść do zwiększonego odbijania energii słonecznej
i ochładzenia, które zniwelowałoby ocieplanie. Zwiększyłyby się też opady śniegu dodatkowo
zwiększające albedo. Zwraca się też uwagę na fakt innego oddziaływania chmur nad terenami
pokrytymi lodem niż terenami zielonymi. Jak widać temat jest ciekawy i przy bliższym badaniu
staje się coraz bardziej złożony.
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• "Niewygodna Prawda"
W 2006 roku Al Gore wyprodukował film zatytuowany "Niewygodna Prawda". Było to jedno z
najważniejszych wydarzeń w ruchu globalnego ocieplenia. Zawierał on niezliczoną ilość
budzących strach stwierdzeń o klimacie i alarmistyczne prognozy na przyszłość. Film
pokazywano w kinach i stacjach telewizyjnych na całym świecie. Aktywiści nauczyciele
pokazywali go dzieciom w szkołach siejąc trwogę i stany lękowe. Film miał charakter
propagandowy mimo iż starano się go utrzymać w formacie naukowym. Było w nim wiele
stwierdzeń wyrwanych z kontekstu, cytatów i wykresów. Prognozy na przyszłość opierały się na
modelach komputerowych, które przedstawiano jako stan faktyczny. Film ten spotkał się z pewną
krytyką i w Angli sprawa jego wyświetlania w szkołach trafiła do sądu. Angielski sędzia zakazał
włączenia filmu do programu szkolnego i wskazał 9 poważnych błędów i nieprawdziwych
sformułowań. Najlepszą odpowiedzią na ten film była publikacja Lorda Christophera Moncktona,
znanego naukowca i tzw. sceptyka zatytułowana "35 Niewygodnych Prawd" [13] ( http://benisrael.rutgers.edu/711/monckton-response-to-gore-errors.pdf). Zawiera ona listę 35 błędów i
dezinformacji w filmie Ala Gora. Jest to naukowa odpowiedź na propagandę AGW. Nakłady
poniesione na produkcję tego filmu były minimalne jednak Al Gore zarobił na nim 50 milionów
dolarów. W roku 2017 Al Gore wypuścił drugi film pod tytułem "Niewygodna Prawda 2", który
głównie pokazuje zakulisowe działania w czasie konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku.
Autor przedstawia siebie jako męża opatrznościowego negocjującego szczegóły nowego traktatu
klimatycznego z przywódcami różnych państw. Al Gore nie śpi bowiem po nocy dzwoni na
prywatne komórki premierów i prezydentów różnych państw. Przekonuje ich do nowych
zobowiązań i wszystko załatwia. Po prostu bez Ala nic by się nie dało zrobić. Al Gore zarobił na
drugim filmie tylko 5 milionów dolarów co jest 10 razy mniej niż na pierwszej produkcji.
Odzwierciedla to najlepiej jakość tego filmu i ogólny spadek zainteresowania tematem.

• "Kij do hokeja"

Rys. 35.. Wykres temperatury względem czasu
wg Michaela Manna tzw "kij do hokeja".

W roku 1998 Michael Mann z
Uniwersytetu Pensylwanii opublikował
artykuł o klimacie w czasie ostatniego
1000-lecia. W tej pracy umieścił wykres
średniej temperatury względem czasu.
Wykres ten jest powszechnie znany jako
“kij do hokeja”. Bardzo szybko stał się
sztandarowym przyładem na obecność
AGW pokazywanym na całym świecie i
umieszczonym w trzecim raporcie IPCC.
Mann w swojej pracy użył pośrednią
metodę, w tym przypadku szerokość
słojów drzew, odwierty lodowe i
przyrost koralowca. Konkluzją było
stwierdzenie iż w czasie ostatniego 1000
lecia klimat był stabilny a następnie w
XX w gwałtownie się ocieplił. Ostatnie
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dwie dekady były najcieplejsze. Jest to dość radykalne stwierdzenie ale to właśnie pokazuje nam
publikacja. Ten nagły skok temperatury w naszych czasach ma reprezentować AGW i jest on
związany czasowo ze wzrostem ilości CO2 w powietrzu a więc działalnością człowieka. Kiedy
jednak spojrzymy na ten wykres z większą uwagą z łatwością widzimy, że brakuje w nim dobrze
znanych okresów klimatycznych. Publikacją Manna zainteresował się Stephen McIntyre z
Kanady, który nie był naukowcem ani fizykiem lecz emerytowanym inżynierem-statystykiem.
Zwrócono się do Manna o udostępnienie danych i metod statystycznych użytych w publikacji.
Michael Mann udostępnił swoje dane dopiero po skierowaniu sprawy do sądu. Powołano się na
prawo wolnego dostępu do danych umieszczanych w strefie publicznej. Owocem tych starań był
artykuł poddający krytyce pracę Manna. We wspólnej pracy Stephen McIntyre i Ross McKitrick
[14] wykazali błędy w użytej metodzie statystycznej i nieprawidłowości w opracowaniu danych.
Wykazano też, że model komputerowy opracowany przez Manna bez względu na to jakie dane
byłyby do niego wprowadzone za każdym razem
generuje jednakowy wykres, który wygląda jak kij
do hokeja. Program był tak ustawiony aby
niwelować różnice klimatyczne w dawnych czasach
przy jednoczesnym zawyżaniu obecnych
temperatur. Autorzy przedstawili wykres
temperatury po poprawnym przeliczeniu danych co
przedstawia rys. 36.
Nowy wykres wykazuje zmienną temperaturę od
1400 roku bez naglego skoku w ostatnich latach. W
ten sposób obalono słynny “kij do hokeja” i
pokazano raz jeszcze błędy w podstawach teorii
AGW.
Rys. 36. Wykres temperatury w latach 1400-2005.
Wykres górny-wg Michaela Mana tzw "kij do
hokeja". Wykres dolny-wg McIntyre i McKitricka.

• Problemy z monitorowaniem
danych klimatycznych
Od wielu lat głównym źródłem danych klimatycznych są tzw. stacje meteorologiczne. Zawierają
one urządzenia do mierzenia temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, opadów deszczu
lub śniegu, wilgotności oraz siły i kierunku wiatru. Aparaty do prowadzenia obserwacji powinny
być umieszczane w drewnianych skrzynkach ze swobodnym przepływem powietrza
pomalowanych specjalną białą farbą nieabsorbującą ciepła. Stacje powinny być umieszczane na
trawiastym podłożu w odległości kilkudziesięcu metrów od zabudowań. Tak wyglądać powinna
wzorcowa stacja meteo. W wielu krajach np. w Polsce te zasady są na ogół przestrzegane
natomiast w innych z powodu urbanizacji lub złej opieki sytuacja uległa zmianie. W USA w
2007 r. Anthony Watts przeprowadził gruntowne badania tego problemu [15]. Na terenie USA
znajduje się około 1200 stacji meteo. Watts zorganizował armię 650 ochotników, którzy udali się
do nich w celu opisania lokalizacji i zrobienia zdjęć. Stacje były klasyfikowane od 1 do 5
używając systemu opracowanego przez NOAA ( Nacional Oceanic and Athmospheric
Administration) rządową instytucję do monitorowania i przewidywania pogody. Kategorie 1 i 2
spełniają całkowicie lub częściowo warunki wymienione powyżej i dostarczają poprawnych
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danych. Stacje kategorii 3, 4 i 5 nie spełniały wymogów i dostarczały dane temperaturowe
zawyżone od 1-go do 5-ciu °C. Trzeba pamiętać, że stacje meteo często pozostają w tym samym
miejscu od kilkadziesięciu lat i być może w przeszłości spełniały wszystkie warunki natomiast
dzisiaj mogą znajdowac się na asfaltowych parkingach, dachach budynków lub blisko
betonowych ścian albo źródeł ciepła takich jak urządzenia do klimatyzacji i wentylacji
budynków. Po analizie danych okazało się, że tylko 3% stacji jest kategorii 1-szej i 8% kategorii
2-giej. Stacje meteo kategorii 3,4 i 5 wynosiły odpowiednio 20%, 58% i 11% ogólnej liczby.
Podsumowując można powiedzieć, że tylko 11% stacji dostarcza prawidłowe dane a 89%
nieprawdziwe i zawyżone. Dane zawyżone powinny być odpowiednio opracowane i
homogenizowane to znaczy obniżone lub usunięte z bazy danych. Tak się jednak nie dzieje i są
one często używane bez poprawek aby wykazać AGW. Wykazują one też tzw. miejską wyspę
ciepła czyli lokalne podniesienie średniej temperatury w aglomeracjach miejskich. Jest to
spowodowane dużym pochłanianiem ciepła przez budynki, parkingi, ulice itp. To zjawisko także
powinno być korygowane w pracach naukowych ale często tak się nie dzieje. I tak w lecie 2018
roku w Kalifornii pojawiły się doniesienia o trzech dniach o najwyższej temperaturze w historii
stanu. Pierwszy raport (42.2°C) pochodził ze stacji meteo ulokowanej na najwyższym poziomie
parkingu, drugi (47°C) z dużego lotniska a trzeci (43°C) z dachu budynku Nauk
Atmosferycznych Uniwerytetu Los Angeles. Podobnego typu doniesienia pojawiały się także w
innych krajach jak Hiszpania czy Szkocja. Do tego typu raportów należy podchodzić z dużą
rezerwą gdyż często są to tylko gazetowe sensacje.

• Obserwacje satelitarne
Pojawienie się satelitów meteorologicznych w 1978 roku znacznie ułatwiło obserwację klimatu.
Z biegiem czasu na orbicie były już setki różnych maszyn dokonujących pomiarów temperatury
ziemi i morza, ciśnienia powietrza, irradiacji, pokrywy lodu i śniegu, siły wiatrów i poziomu
oceanów. Ogólnie rzecz biorąc obserwacje te są pomocne i wzbogadzają wiedzę o klimacie nie
są jednak wolne od pewnych problemów.
Delikatne urządzenia na orbicie co
pewien czas muszą być kalibrowane a ich
dane odpowiednio korygowane. Niestety
czasami po tych koniecznych zabiegach
okazuje się, że nagle temperatura
oceanów jest znacznie wyższa niż
poprzednio. Wprowadza to duże
zamieszanie i narusza zaufanie do dużych
i znanych instytucji będących
wlaścicielami satelitów. Innego rodzaju
problem powstał przy obserwacji
satelitarnej zasięgu pokrywy lodowej na
biegunach. Okazało się, że koniec lat 70.
to był bardzo zimny okres a późniejsze
Rys. 37. Wykres średniego zasięgu pokrywy lodowej
dekady nieco cieplejsze. Spowodowało
na Arktyce. 1925-1998-obserwacje naziemne.
to postępujące zmniejszanie się pokrywy
1979-1990-obserwacje satelitarne. Dane satelitarne
lodowej i prognozy o jej zaniku w
zaczynają się w najzimniejszym okresie.
przyszłości. Istnieją jednak dane z okresu
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przed satelitami, które pokazują wachania w zasięgu pokrywy lodowej. Jej obszar był mniejszy na
początku XX w a większy w latach 20. i 70. XX w. Tak więc wiele zależy od tego, w którym
momencie historycznym rozpocznie się obserwacje. Jeśli zaczniemy je w okresie zimnym to
następny okres bedzie uważany za ciepły a jeśli w zaczniemy je w okresie ciepłym to następny
będzie zimny co przedstawia rysunek numer 37.

• Sondy “Argo”
Temperatura oraz zasolenie oceanów są obecnie mierzone za pomocą 3500 sond Argo
rozprowadzanych na wszystkich wodach przez NOAA. Urządzenia te w postaci wysokich na 1,5
m cylindrów zanurzają się na głębokość do 2000 metrów dokonując pomiarów, następnie
wypływają na powierzchnię, wysyłają dane do satelity i ponownie chowają się pod wodę.
Pogram ten zaczął się dopiero kilka lat temu więc nie można jeszcze wyciągać bardziej ogólnych
wniosków. Na razie Argo pokazują zmieniającą się temperaturę wody bez wyraźnych tendencji.

• Poziom wody w oceanach
Poziom oceanów jest mierzony za pomocą wskaźników na wyznaczonych punktach brzegowych
oraz pomiarów satelitarnych. Ogólnie mówiąc jest to trudne zadanie gdyż jest on uzależniony od
takich czynników jak prądy morskie, wiatry i temperatura. Prądy i wiatry przemieszczają
ogromne ilości wody w jednym kierunku powodując jej spiętrzenie po zawietrznej stronie oceanu.
Różnica poziomów może wynosić nawet kilkadziesiąt centymetrów. Po kilku latach, tak jak to się
dzieje w zjawisku El Nino, prądy morskie i wiatry ulegną osłabieniu lub odwróceniu i sytuacja się
zmienia. Dodatkowym czynnikiem jest zwiększanie się objętości wody pod wpływem
temperatury. Woda ciepła zajmuje większą objętość podnosząc poziom tam gdzie się
przemieszcza. Teoria AGW przewiduje bardzo znaczne podniesienie się poziomu oceanów.
Ponownie te prognozy oparte są na modelach klimatycznych i zakładają do roku 2100 wzrost od
kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Te katastroficzne przewidywania wywołały stan
paniki w małych wyspiarskich krajach.
Prawda jednak ma się zupełnie inaczej.
Szwecki specjalista Nils-Axel Morner
wykazał, że w ostatnich 40-tu latach
poziom oceanów jest praktycznie stały
a w ciągu całego XX w. podniósł się o
około 10 cm czyli o 1 mm na rok. Ten
minimalny wzrost jest stały i nie
zwiększył się w ostatnich latach a
także blednie on w porównaniu ze
wzrostem poziomu wody po ostatnim
zlodowaceniu, który wyniósł ponad
100 m co przedstawia rys 38. Przez
ostatnie 6 tys. lat poziom oceanów
uległ tylko niewielkim zmianom.
Rys. 38. Wykres poziomu wody w oceanach po
ostatnim okresie lodowcowym
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Wprowadzono więc pojęcie Lodowcowch Ruchów Izotonicznych (Glacial Isotonic Rebound). W
myśl tej teorii kontynenty w okresie lodowcowym były bardzo przyciśnięte przez lądolody a
obecnie, po ich zniknięciu, są w stanie podnoszenia się co maskuje wzrost poziomu wodu
powodowany przez AGW. W związku z powyższym do danych wprowadza się korekty po
których jest widoczny wzrost poziomu oceanów co przedstawia rys. 39.
Pamiętajmy, że na wykresie tym są przedstawione dane z prawdziwych obserwacji oraz te po
dokonaniu zabiegów korekcyjnych na użytek zwolenników AGW.
Pomiar poziomu wody w
oceanach jest dodatkowo
komplikowany przez fakt, że
płyty ziemskie w niektórych
obszarach obniżają się a gdzie
indziej podnoszą się. Na
dodatek tego
wysokościomierze satelitarne
nie są w stanie mierzyć
poziomu wody z dokładnością
do kilku milimetrów tak więc
potrzebne są tu obserwacje
długoterminowe. Bardzo
pomocne są stare fotografie,
które sięgają wstecz do XIX
w. Najlepszym przykładem
jest zdjęcie skalistego
Rys. 39 Wykres poziomu wody w oceanach. Linia foletowa-po
przylądka w kalifornijskim
poprawkach i linia czarna- prawdziwe obserwacje.
mieście La Jolla. Porównanie
fotografii tego samego miejsca z 1871 roku ze zdjęciem współczesnym nie wykazuje nawet
najmniejszego wzrostu poziomu oceanu co widać na rys. 40.

Rys. 40. Poziom oceanu na przylądku w mieście La Jolla w Kalifornii w roku 1871 i obecnie.
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• Przewidywania na przyszłość związane z AGW
“Teoria naukowa jest dobrze udowodnionym wyjaśnieniem jakiejś właściwości świata
naturalnego opartego na faktach, które były wielokrotnie potwierdzone poprzez obserwacje i
eksperymenty. Tego typu poparte faktami teorie nie są tylko przypuszczeniami lecz wymiernymi i
pewnymi opisami otaczającego świata”
Definicja “Teorii Naukowej” Amerykańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Nauki.

Na początku XXI w. pojawiło sie wiele alarmujących przewidywań klimatycznych na
nadchodzące lata. Możemy więc dzisiaj po upływie kilkunastu lat zobaczyć na ile się one
sprawdziły w rzeczywistości. Ograniczę się tutaj tylko do podawania konkretnych przykładów
bez cytowania rozleglej w tym zakresie literatury.
Prognoza: Z powodu AGW w latach 2013-2015 w okresie letnim na Oceanie Arktycznym będzie
zanikać pokrywa lodowa.
Stan Faktyczny: Zasięg pokrywy lodowej ulega ciągłym zmianom. W roku 2007 był najmniejszy
i od tamtego czasu co roku powiększa się. W roku 2018 był w średniej statystycznej. Zwiększyła
się też znacznie ilość grubego lodu, który nie topi się w lecie lecz kumuluje z roku na rok.
Prognoza: Zanikająca w lecie pokrywa lodowa na Oceanie Arktycznym otworzy dla żeglugi
morskiej Przejście Północno-Zachodnie (NW Passage) pomiędzy Atlantykiem a Pacyfikiem.
Stan faktyczny: W okresie ostatnich kilkunastu lat przejście było zdatne do żeglugi tylko przez
kilka dni. Kilkadziesiąt jednostek morskich, które próbowało przepłynąć tym szlakiem utknęło w
lodzie i musiało otrzymać pomoc lodołamaczy.
Prognoza: Ze względu na zanikającą powłokę lodową niedźwiedzie polarne ulegną wyginięciu.
Stan faktyczny: Najmniej bo około 5 tysięcy niedźwiedzi było po II-giej wojnie światowej w
latach 40. i 50. Po tym okresie wprowadzono zakaz polowań i niedźwiedzi stale przybywa. W
latach 2000. było ich 20-25 tysięcy a obecnie jest 30-35 tysięcy. Dodatkowo mieszkańcy dalekiej
północy donoszą, że wyglądają one zdrowo i są dobrze odżywione. Pamiętajmy, że głównym
źródłem pożywienia niedźwiedzi są foki na które polują wędrując po zamarzniętym oceanie.
Prognoza: Lodowce na Grenlandii i Antarktydzie zmniejszają się i w lecie wytwarza się pod nimi
“poduszka” wodna dzięki której jeszcze szybciej zsuwają się do wody.
Stan Faktyczny: Zasięg lodu na Antarktydzie w ciągu ostatnich 20-tu lat aż 15-cie razy był
rekordowy pod względem zajmowanej powierzchni. Lodowce na Grenlandii i Antarktydzie nie
zanikają a badania norweskich glacjologów (odwierty lodowe) nie wykazały pod lodowcami
istnienia większej niż normalnej ilości wody.
Prognoza: "W najbliższych kilku latach opady śniegu w zimie staną się rzadkim i ekscytującym
zjawiskiem. Dzieci po prostu nie będą wiedziały co to jest śnieg".
Stan faktyczny: Opady śniegu nadal istnieją a w ostatnich kilku sezonach w wielu krajach były
rekordowe i miały one największą i najdłużej zalegająca pokrywę śnieżną.
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Prognoza: Ilość huraganów w USA ulegnie zwiększeniu.
Stan faktyczny: Ilość huraganów uległa zmniejszeniu i w okresie ośmiu lat prezydentury Baracka
Obamy była najniższa w historii. Floryda czyli stan, który najczęściej był nawiedzany przez
huragany cieszył się 11-to letnią przerwą huraganową.
Prognoza: Ilość tornad, suszy, pożarów lasów, fal ciepła i powodzi będzie większa.
Stan faktyczny: okres ostatnich kilkunastu lat był wyjątkowo spokojny ze stale malejącą ilością
tego typu zjawisk pogodowych. Dowodzą tego proste dane statystyczne.
Prognoza: Podnoszący się poziom oceanów spowoduje zalanie niektórych wysp i migrację
klimatyczną setek tysięcy ludzi.
Stan faktyczny: Żadna z wysp nie została zalana a poziom wody na najbardziej “zagrożonych”Malediwach w ciągu ostatnich 200 lat zmieniał się o 20 cm w górę lub w dół. Przez ostatnie 30
lat jest stabilny. Nie istnieje migracja klimatyczna.
W świecie nauki istnieją pewne zasady i kiedy teoria całkowicie nie potwierdziła się empirycznie
to też ma znaczenie ponieważ udowodnia tak zwaną antytezę czyli założenia przeciwne. Antyteza
nawet kiedy jest niewygodna dla badacza przybliża do prawdy ma więc swoją wartość poznawczą
i naukową. Teoria antropogenicznego globalnego ocieplenia ma jednak swoje własne prawa.
Niekorzystne fakty są pomijane lub modyfikowane a w miejsce dawnych teorii pojawiają się
nowe co przybliża nas do następnego tematu.

• Fałszowanie danych kimatycznych
Na świecie istnieje kilka głównych baz danych klimatycznych. W USA są to: GISSTEMP
(Goddart Insitute for Space Science) należący do NASA (National Aeronautics and Space
Administration), RSS (Remote Sensing System) przy UAH (University of Alabama Huntsville)
oraz NCDC (National Climatic Data Center) przy NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration). W Anglii jest to MOHC (Met Office for Hadley Center for Climate Sciences and
Services) przy University of East Anglia. Instytucje te przez wiele lat cieszyły się zaufaniem i
międzynarodowym szacunkiem. Niestety w sprawach obserwacji klimatycznych i ocieplenia
klimatu popełniły w ostatnich latach wiele błędów i celowych dezinformacji. W roku 2009
wyciekły do internetu setki prywatnych maili pracowników naukowych MOHC. W tej
korespondencji dzielili się między sobą komentarzami na temat braku ocieplenia klimatu w
ostatnich kilkunastu latach i pilnej potrzebie ukrycia tej informacji przed innymi naukowcami i
opinią publiczną. Pracownicy ci planowali jakie dane najlepiej publikować i komu przedstawiać
je do aprobaty przed publikacją. Była to tzw. afera "Climategate". Doprowadziło to do
niewielkich zmian personalnych w tym instytucie. Wkrótce potem MOHC przeprowadziło
porządki w danych klimatycznych. Raporty klimatyczne z ponad stu lat zostały wprowadzone do
komputerów i poddane homogenizacji czyli ujednoliceniu. Oryginalne dane zostały wyrzucone na
śmieci ze względu na "brak miejsca" w nowym budynku instytutu. W tej chwili dostępne są tylko
nowe, spreparowane dane.
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GISS w ostatnich latach opublikował wykresy temperatury wykazujące, że obecnie mamy
najcieplejszy okres. Niestety wykresy te otrzymano dopiero po wprowadzeniu "poprawek".
Polegały one na obniżaniu temperatury o 0,5 do 3,0 °C w poprzednich okresach historycznych. W
ten sposób maskuje się fakt, że w okresie średniowiecznego ocieplenia a także w latach 20. i 30.
XX w temperatura była wyższa niż obecnie. Obrazuje to rys. 41.

Rys. 41. Średnia temperatura w
latach 1900-2000 ze stacji meteo w
mieście Genewa w stanie Nowy
Jork. Linia zielona-dane
oryginalne. Linia niebieska-dane
po poprawkach.

Poniżej przedstawiamy kilka
innych przykładów fałszowania danych klimatycznych pochodzących z różnych instytucji.

Rys. 42 Przyklady zmanipulowanych danych
klimatycznych. Linie czerwone-wykresy po
poprawkach pokazujące globalne ocieplenie.

Następnym przykładem manipulacji danymi jest
poniższy wykres obrazujący rok 2016 jako nagorętszy w historii. Krytycy zwracają tu uwagę na
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fakt iż najgorętszymi terenami są te gdzie nie ma stacji meteorologicznych. Zastosowano tu
homogenizację oraz ekstrapolację danych to znaczy, że dane zostały najpierw ujednolicone a
potem przeniesione na tereny skąd nie pochodzą żadne obserwacje jak Syberia, środkowa
Australia czy Arktyka.
W 2016 roku Gavin Smith z NASA opublikował artkuł, w
którym stwierdził, że 2014 rok był najgorętszy w historii.
Było to szeroko cytowane w prasie a prezydent Barack
Obama wykorzystał tę publikację na konferencji IPCC w
Paryżu aby poprzeć teorię AGW i przygotować rezolucję
ograniczającą produkcję CO2 przez Stany Zjednoczone.
Niestety można tu powiedzieć, że Gavin przygotował
publikację na zamówienie administracji. Wytknięto mu,
że w jego artykule średnia temperatura w 2014 roku była
wyższa tylko o 0,04 °C a więc pod wzgłędem
Rys. 43. Przyklady zmanipulowanych
statystycznym była bez znaczenia. Ponadto Gavin nie
danych klimatycznych cd.
chciał udostępnić swoich metod obliczeniowych a potem
stwierdził, że komputer na którym miał wszystkie dane uległ zniszczeniu. Przykładów tego typu
poprawek, korekt, doniesień i publikacji można by przytaczać bardzo wiele. Spowodowało to stan
pewnego załamania naukowego gdyż wiele danych zostało utraconych a inne nie są miarodajne.
Sytuacja ta doprowadziła do protestów w świecie naukowym i tak w 2016 roku grupa 300
naukowców-fizykow meteorologów, inżynierów chemików, geologów i innych specjalistów
wysłała do Sejmowej Komisji d/s Nauki, Przestrzeni Kosmicznej i Technologii list krytykujący
działania NASA i NOAA w zakresie badań i publikacji klimatycznych. Działania te zaowocowały
dochodzeniem w Kongresie USA, w którym stwierdzono wiele nieprawidłowości w tych
instytucjach. Dwa lata później administracja Donalda Trumpa ograniczyła status Agencji
Ochrony Środowiska (EPA), która była jednym z głównych narzędzi Baracka Obamy do
forsowania polityki klimatycznej. Nowy szef zakazał pracownikom EPA publicznych
wypowiedzi i niesprawdzonych publikacji. Zmniejszono budżet o 30%, zniesiono przepisy
wprowadzone przez poprzednią administrację i ograniczono zasięg działalności tego
ministerstwa. Niestety na codzień z mediów docierają do społeczeństwa jednostronne doniesienia
o globalnym ocieplaniu. Przykładem tego może być artykuł z października 2018 r w
renomowanym piśmie “Nature” zatytułowany “Obliczenie pochłaniania ciepła przez oceany na
podstawie zmian poziomu O2 i CO2 w atmosferze”. Autorzy tego artykułu Lauren Resplendy i
Ralph Keeling, z kalifornijskich uniwersytetów stwierdzili, iż ocieplenie oceanów przebiega o
60% szybciej niż przewidywało to IPCC! Był to nowy naukowy dowód nie tylko na obecność
AGW lecz także na coraz większą dynamikę niebezpiecznych zjawisk. Wskazywano na istnienie
nadmiaru ciepła na ziemi, niemożność jego wypromieniowania w przestrzeń i przyśpieszone
pochłanianie go przez oceany. Pracę tę cytowano powszechnie w wielu krajach a IPCC dołączyło
ją do swoich dokumentów. Apelowano o ograniczenie produkcji CO2. Wkrótce artykuł
przeczytał matematyk, emerytowany naukowiec Nicholas Lewis, który już na pierwszej stronie
znalazł dwa podstawowe błędy w metodzie obliczeniowej. Po pierwsze niepoprawnie obliczono
różnicę stężenia CO2 oraz źle wyliczono zakres błędu statystycznego. Na podstawie tych obliczeń
nie można było wyciągać żadnych wniosków o pochłanianiu ciepła przez wody oceanów. Lewis
kontaktował się w tej sprawie z autorami publikacji jednak nie otrzymał odpowiedzi i
opublikował swoje uwagi na blogu krytycznie nastawionym do teorii globalnego ocieplenia.
(http://www.realclimate.org/index.php/archives/2018/11/resplandy-et-al-correction-andresponse/). Krótko po tym autorzy publicznie przyznali się do błędu stwierdzając, że się
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“pomylili” a ich recenzent “nie zauważył” tego przed publikacją. W ten sposób szanowane
pismo naukowe dołączyło do publikatorów propagandy globalnego ocieplenia.
Innym przykładem okłamywania opinii publicznej jest opis pożarów w Kalifornii. We
wrześniu 2018 roku doszło do zaprószenia ognia w lesie na północy tego stanu. Było to w końcu
okresu suchego i na dodatek wiały wiatry św. Anny, które przenoszą suche powietrze z lądu w
kierunku oceanu z szybkością do 100 km/godz. Pożar szybko przerodził się w nieopohamowaną
burzę ogniową, która zniszczyła tysiące hektarów suchych o tej porze roku lasów, 12 tysięcy
domów i zabudowań a także tysiące samochodów. W katastrofie zginęło ponad 100 osób.
Dokładna liczba ofiar nigdy nie będzie znana gdyż wiele ciał spaliło się całkowicie nie
pozostawiając śladu. Miasteczko Paradise położone w zalesionej okolicy zostało w całości
pochłonięte przez ogień. Pożar ten spowodował straty finansowe rzędu kilkuset bilionów
dolarów. Na walkę z ogniem wydano 440 mln dolarów czyli roczny budżet przeznaczony na te
cele. Pożary w Kalifornii trwały dłuższy czas i w ciągu dwóch dni wprowadzały do atmosfery tyle
zanieczyszczeń co wszystkie auta w tym stanie w ciągu roku. W 10 dni po pożarach okres suchy
zakończył się nadejściem obfitych opadów deszczu i śniegu. Zanim jednak zgliszcza ostygły
gubernator Kalifornii Jerry Brown obwieścił, że przyczyną katastrofy było globalne ocieplenie,
które doprowadziło do zmniejszonych opadów deszczu, suszy i następnie pożarów. Oczywiście
powtarzano to w wielu mediach w USA i na świecie. Wszędzie mówiono o kilkuletniej suszy i
pożarach jako jeszcze jednym
potwierdzeniu istnienia zaburzeń
klimatycznych pochodzących od
człowieka. Zaprzeczają temu dane
opublikowane przez NOAA, które
przedstawia rys. 44. Widać na
nim, że na przestrzeni ponad 100
lat ilość opadów w Kalifornii się
nie zmieniła. Czyli to nie brak
wody spowodował katastrofę.
Zobaczmy jakie były prawdziwe
przyczyny pożarów. W ostatnich
kilkudziesięcu latach zbudowano
tysiące domów na terenach
zalesionych. Domostwa są
Rys. 44. Opady roczne w Kaliforni w latach 1896-2017. Opady
roczne w mm/inczach-linia zielona. Średnie opady roczne-linia
otoczone drzewami i krzewami,
szara. Tendencja wzrostu opadów-linia niebieska. Linia szara i
które często przylegają do
niebieska nakładają się na siebie.
budynków. Nie przestrzegano
strefy buforowej, dzięki czemu ogień mógł się łatwo przenosić. Statystyki wykazują, że
przyczyną pożarów w ponad 90% jest działalność ludzka i może to być celowe podpalenie lub
przypadek. Tam gdzie mieszka więcej osób tam jest większe ryzyko podpalenia. Przyczyny
naturalne stanowią tylko 5-6% pożarów. Innym powodem jest niewłaściwe zarządzanie lasami.
Obszary leśne w USA są pod opieką państwowej służby leśnej, której działalność określają
odpowiednie ustawy wprowadzane przez kolejnych prezydentów. W roku 2012 przepisy te
zmienił Barack Obama. Wprowadził zapisy, których domagały się radykalne grupy środowiskowe
jak Greenpeace, Tree People, Nature Conservancy, Sierra Club, Friends of Earth i inne. W myśl
nowej ustawy służby leśne miały zakaz usuwania obumarłych drzew i krzewów oraz
przerzedzania zbyt gęstych lasów. Ustawa ta była od początku krytykowana przez leśników i
strażaków, którzy twierdzili, że w zwiększy ona ryzyko pożarów i chorób drzew. W 2015 roku
Kongres USA przygotował nową ustawę o lasach popieraną przez obie partie ale prezydent ją
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odrzucił. W Kalifornii, która jest co roku nękana pożarami przygotowano w 2016 roku specjalną
ustawę o Zapobieganiu Pożarow Lasów (SB 1463). Fachowcy mówili o 140 mln obumarłych
drzew w lasach, które mogą stać się paliwem dla ognia. Autorem jej by republikanin John
Moorlach i zyskała ona 100% poparcia w stanowym senacie i sejmie. Po raz pierwszy dosłownie
wszyscy politycy na nią głosowali. Niestety lewicowy gubernator stanu Jerry Brown tę ustawę
odrzucił. Nie podał on konkretnych podstaw swojej decyzji. Po prostu dla niego skrajne
środowiskowe poglądy są ważniejsze niż fachowe argumenty. Brak odpowiedniego zarządzania
lasami trwał dalej i w dwa lata później doszło do tragedii a gubernator brak kompetencji, głupotę i
zaślepienie ideologiczne zasłanił globalnym ociepleniem. Obecnie leśnicy oceniają, że
zwiększone ryzyko pożarów jest w 60% lasów państwowych i że w 75% przypadków jest to
spowodowane brakiem wycinania i usuwania drzew. W Kalifornii do pożarów dodatkowo
przyczyniły się bardzo obfite opady deszczu w ostatnich dwóch latach co sprzyjało wegetacji
roślin i pozostawiło więcej "paliwa" po okresach mokrych. Nawiasem mówiąc w lutym 2017 roku
omal nie doszło do katastrofy kiedy opady deszczu przepełniły największy sztuczny zbiornik
Ogoville i przelewająca się woda zaczęła podmywać zaporę. Ewakuowano wtedy ponad 100 tys
ludzi. Na szczęście kilkudniowa przerwa w opadach pozwoliła na opanowanie sytuacji.
Gubernator Brown o tych sprawach zdaje się jednak nie pamiętać.

• 97% naukowców jest jednomyślnych w sprawie AGW
"Prawda została już ustalona, żadne fakty jej nie zmienią"
Gazeta Wyborcza o katastrofie smoleńskiej.
Od kilkunastu lat wielokrotnie pojawiają się stwierdzenia, że 97% naukowców potwierdza teorię
AGW (Antropogenic Global Warming) czyli Antropogenicznego Globalnego Ocieplenia. Sam Al
Gore lubi mawiać: "Nauka już się wypowiedziała. Teraz jest czas na działanie". Skoro wszystko
jest już ustalone i jasne to po prostu nie ma o czym rozmawiać. Trzeba tylko wprowadzać nowe
prawa i przepisy aby ratować ludzkość i planetę. Takie podejście do sprawy jest niezmiernie
ważne dla teorii AGW. Chodzi o to aby ludzi, którzy mają odmienne zdanie sprowadzić do
poziomu zacofanych głupków. Zacofanych bo nie idą z duchem czasu. W momencie gdy cały
postępowy i oświecony świat już od dawna wie o zagrożeniach pochodzących od CO2 i jest
gotowy do budowy nowego społeczeństwa, nowego ładu, dalej są tacy co się wahają i rzucają
kłody pod nogi. Nie idą w marszu z innymi. Głupich, bo nie są w stanie zrozumieć prostych
artykułów w gazetach i prezentacji telewizyjnych. Nie wymaga się od nich zrozumienia jakichś
tam praw fizyki ale tylko zwykłej zdrowej reakcji na podstawiane im "fakty" i prognozy. Jeżeli
ktoś nie spełnia nawet takiego minimum to naprawdę nie ma o czym z nim rozmawiać i należy
go usunąć na margines ażeby nie przeszkadzał. Dodatkowo osoby te są nazywane sceptykami i
niedowiarkami. Chodzi tu o podważenie wiarygodności każdego kto by miał swoją opinię.
Zobaczmy jednak skąd się wzięło to 97% poparcia. W 2009 roku John Cook ze
współpracownikami opublikował artykuł [16] opisujący stan poparcia dla teorii AGW w świecie
naukowyn. Przebadano 1200 publikacji z lat 1991-2011, które zawierały słowa "globalne
ocieplenie" oraz "globalna zmiana klimatu". Następnie podzielono je na dwie kategorie. W
pierwszej grupie nie wyrażano opinii na temat globalnego ocieplenia (66.4%) oraz drugą grupę
gdzie wyrażano opinię na ten temat (32.6%). W grupie, która miała opinię na temat globalnego
ocieplenia 97% autorów uważało, że jest ono spowodowane działaniem człowieka. Z artykułu
wybrano więc cząstkową konkluzję i używano ją w mediach i prezentacjach. Artykuł był mocno
krytykowany za nienaukowe podejście do problemu i mylne, tendencyjne ustawianie pytań bo nie
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wyjaśniono jak należy traktować pierwszą grupę. To, że nie miano tam opinii na temat globalnego
ocieplenia oznacza też, że omawiano tam wpływ czynników naturalnych na klimat a nie
człowieka. Podsumowując można więc powiedzieć, że w analizie 1200 artykułów 32% autorów
popiera teorię AGW a 66% ich nie popiera! Cook powoływał się też na wcześniejsze publikacje,
które wykazywały konkluzje zbliżone do jego własnych: Doran i Zimmerman 2009-97%
poparcia, Andereg at al 2010-także 97%. Widać, że liczba 97 jest ich ulubioną. Wyjątkiem jest
publikacja Naomi Oreskes -2014, która wykazała 100% poparcia. Artykuły te były krytykowane
za nienaukowe i wręcz amatorskie metody badawcze. W przeciwieństwie do powyższych
publikacji pozostają badania przeprowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie
Meteorologiczne [17] gdzie wykazano, że w grupach zawodowych związanych z pogodą i
klimatem tylko 52% respondentów uważa, iż globalne ocieplanie jest głównie powodowane
działalnością ludzką co pokazuje rys 45.
Inna ankieta tego
stowarzyszenia wykazała,
że 89% meteorologów
wierzy w zjawisko
ocieplania klimatu (nie
wskazując na jego
pochodzenie) lecz tylko
30% z nich uważa to za
zagrożenie. Dodatkowo
na przestrzeni lat
opublikowano wiele
artykułów obalających mit
97% poparcia dla
Rys. 45. Dane ankiety Amerykanskiego Stowarzyszenia Meteorologicznego.
globalnego ocieplenia.
Tylko 52% respondentów-kolor żółty uważa, że globalne ocieplanie powoduje
działalność człowieka.
Prawdziwa liczba autorów
popierających teorię
AGW wynosi od 30% do 50% i wacha się w zależności od badanego środowiska oraz ułożenia
ankiety. Prawda odbiega więc znacznie od przekazu medialnego.

• "Zakwaszenie oceanów"
Od kilku lat pojawiają się publikacje przewidujące "zakwaszenie" oceanów spowodowane
wzrostem CO2 w atmosferze. Przypomnijmy sobie o jakie reakcje chemiczne tutaj chodzi. Tak
więc CO2 z atmosfery wchodzi w reakcję z wodą tworząc kwas węglowy, który rozpada się na jon
wodorowy i wodorowęglanowy:
CO2 + H2O <--> H2CO3 <--> HCO3− + H+

Następnie wolny jon wodorowy wchodzi w reakcję z jonem węglanowym i na nowo powstaje jon
wodorowęglanowy i wodorowy
CO32− + 2 H+ <--> HCO3− + H+.

Skorupiaki morskie do budowy swoich muszli pochłaniają zawarte w wodzie jony wapniowe
(Ca2+) i węglanowe (CO32-) pochodzące z chemicznego wietrzenia skał np procesów krasowych w
górach Świętokrzyskich. W następstwie tej reakcji powstaje węglan wapnia CaCO3.
Tak więc CO2 wchodząc w reakcje z wodą w oceanach doprowadza do obniżenia pH co
powoduje spadek poziomu węglanu (CO32-).
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Ponieważ skorupiaki i koralowce potrzebują ten właśnie jon do budowy swoich domków jego
spadek doprowadzi do ich wyginięcia. Ma to spowodować globalną katastrofę ekologiczną.
Przewidywania AGW mówią o obniżeniu pH o 0,3-0,7 jednostki do roku 2100. Zacznijmy jednak
od podstaw. Co to jest pH? Jest to określenie chemiczne służące do opisania zasadowości lub
kwasowości środowiska. Dokładniej mówiąc jest to ujemny logarytm ze stężenia jonów
wodorowych w roztworze i jest wyrażony w skali od 0 do 14. Neutralne środowisko np. czysta
woda ma pH 7. Organizm ludzki jest nieco zasadowy o pH 7,35-7,45. Amoniak posiada pH 10,
ług sodowy 14, czarna kawa 5, cytryna 2 a kwas z akumulatora 0. Woda w oceanach jest
zasadowa i posiada pH 8,2. Przewidywania zwolenników AGW zakładają znaczne "zakwaszenie"
oceanów i obniżenie pH. Badania dawnych warunków środowiska morskiego wskazują jednak na
coś odmiennego. Po pierwsze woda w oceanach ze względu na swoją rolę buforową zawsze
miała nieco zmienne pH i po drugie nigdy nie była kwasowa a co najwyżej mniej zasadowa.
Mówienie o "zakwaszeniu" oceanów jest celowym wprowadzaniem w błąd. Od czasów rewolucji
przemyslowej pH obniżyło się tylko o 0,1 jednostki z 8,2 do 8,1. Wszystkie reakcje CO2 zachodzą
na powierzchni oceanów a nie w warstwach głębokich 4000-6000 m gdzie zawarte są największe
ilości węglanów. Wymiana wody głębokiej na powierzchniową ma większy wpływ na
środowisko wodne niż sam dwutlenek węgla w powietrzu. Alarmujące przewidywania i
doniesienia o "zakwaszeniu" oceanów otwierają
nową drogę do wprowadzania ograniczeń w
produkcji CO2. Zjawiska klimatyczne na
powierzchni ziemi są czasem trudne do
zrozumienia a prognozy na przyszłość nie
sprawdzają się mimo to są one łatwe do
zaobserwowania. W porównaniu z nimi procesy
zachodzące w oceanach są dużo bardziej
enigmatyczne a przewidywania na odległą
przyszłość mają raczej charakter spekulacji
"naukowej". Teoria AGW zakłada niemal linijny
spadek pH w oceanach ale czy jest to możliwe?
Zagadnienie to przeanalizował Pieter Tans z
NOAA, który stwierdził, że trend spadkowy
ulegnie zniwelowaniu-rys. 46. Uważa on, że CO2
zawarty w powietrzu doprowadzi do zwiększonej
erozji skał wapiennych na powierzchni ziemi i
częściowo zniweluje efekt w oceanach.
Rys. 46. Przewidywane zmiany pH
Dodatkowo wprowadzanie nowych technologii
oceanów w/g IPCC i Pietera Tansa.
zmniejszy produkcję CO2 a zdolności
adaptacyjne żywych organizmów zadziałają
ochronnie.
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Zwolennicy teorii AGW od kilkunastu lat pokazują zdjęcia eksperymentu z muszelką
rozpuszczającą się w roztworze o zaniżonym pH rys. 47.

Rys. 47. Rozpuszczanie się muszli w roztworze o zaniżonym pH.

Eksperyment ten ma dowodzić, że pH oceanów przewidywane przez IPCC w roku 2100 będzie
zabójcze dla życia morskich skorupiaków. Dotyczy martwej muszli bez ślimaka, która została
poddana prostej reakcji chemicznej. Pozostaje on w tej samej
kategorii co usuwanie rdzy ze starej patelni za pomocą octu,
soku z cytryny lub proszku do pieczenia. Alarmistyczne
przewidywania początkowo pozostawały bez odpowiedzi
jednak po upływie kilku lat pojawiły się dziesiątki a obecnie
setki publikacji naukowych nie popierających przewidywań
IPCC. Potrzebny był czas na poprawne przeprowadzenie
obserwacji naukowych i eksperymentów. Publikacje te można
odszukać w literaturze lub na stronach internetowych
związanych z tym tematem jak np: http://www.co2science.org. Podam tylko kilka przykładów
doniesień wykazujących obecność bardzo mocnych mechanizmów obronnych i adaptacyjnych
zwierząt i roślin morskich. W końcu to właśnie z oceanów pochodzą najstarsze żywe organizmy i
na przestrzeni setek milionów lat były wystawione na różne zmiany środowiska jednak za
każdym razem wychodziły z tego bez szkody dla swoich gatunków i dalej rozwijały się. Niektóre
prace mówią wręcz o korzyściach związanych z obniżeniem zasadowości środowiska.
Oto kilka przykładów:
• Sanders, et al, "Młode zagrzebki królewskie są potencjalnie odporne na zakwaszenie oceanów
w środowisku z odpowiednią ilością pokarmu"[18]
• Lopes A.R., "Brak uszkodzeń komórek nowo narodzonych tropikalnych rekinów w obecności
zakwaszenia oceanów"[19]
• Hoope, C.J.M. et al, "Arktyczne pikoeukarioty Micromonas pusilla odnoszą synergistyczną
korzyść z ocieplenia i zakwaszenia"[20] Autorzy wykazali korzystny wpływ zakwaszenia i
ocieplenia oceanów na plankton-główne źródło pożywienia w Arktyce.
• Liu, W. et al "Skutki zakwaszenia oceanów na wzrost, uwapnianie i ekspresję genów u ostryg
perłowych" [21] Autorzy wykazali brak ujemnego wpływu "zakwaszenia" oceanów na małże w
zakresie pH od 8,1 do 7,4.
• Ross, C.L., at al "Aktywna modulacja chemii węglanów w płynie zwapniającym i sezonowych
zmian zwapniania koralowców w strefach podtropikalnych" [22] Pokazano tu stały przebieg
zwapniania koralowców w zmiennych warunkach sezonowych.
• Fernandez, P.A., Roleda, M.Y. and Hurd, C.L. 2015 "Skutki zakwaszenia oceanów na
wydajność fotosyntezy, aktywność anhydrazy węglanowej u krasnorostów morskich Macrocystis
pyriferra" [23] Photosynthetic Research 124: 293-304 Autorzy wykazali brak wpływu
zakwaszenia oceanów na wielkie wodorosty morskie.
Ponownie widzimy tu brak korelacji faktów naukowych z alarmistycznymi prognozami na
przyszłość. Na pewno problem zasadowości oceanów jest złożony i ciekawy z punktu nauki i
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poznania naszego środowiska ale nie wolno pochopnie wyciągać wniosków na dziesiątki a nawet
setki lat do przodu ponieważ już teraz widać nie są one w pełni uzasadnione.

• Alternatywne źródła energii
Teoria AGW apeluje o zmniejszanie produkcji
CO2 poprzez wprowadzanie nowych źródeł
energii. Są to głównie turbiny wiatrowe i
panele słoneczne czyli tzw. zielone lub
odnawialne źródła energii. Zacznę od
omówienia turbin wiatrowych i posłużę się tu
artykułem Matta Ridleya [24]. Na początek
odpowiemy na podstawowe pytanie: jaki
procent energii zużywanej na świecie w ciągu
roku pochodzi z turbin wiatrowych? Czy jest to
20%, 10% czy może 5%? Poprawną
odpowiedzią jest 0,46%. Panele słoneczne,
elektrownie pływów morskich itp. dostarczają
0,35% (2013). Pamiętajmy, że mówimy tu o
całkowitym zużyciu energii a nie tylko prądu,
Rys. 48. Globalna produkcja energii w
który stanowi około 25% całości. Pozostałe
procentach w zależności od jej pochodzenia.
75% to energia użyta na potrzeby przemysłu,
Energia wiatrowa i z paneli słonecznych-linia
transportu i ocieplania, która pochodzi ze
najniższa.
spalania ropy naftowej, gazu i węgla. Sytuację
tą przedstawia rys. 48. W ciągu jednego roku
światowe zapotrzebowanie na energię wzrosta o 2% czyli o 2000 twh (terawatogodziny). Jedna
turbina wiatrowa produkuje średnio w ciągu roku 0,005 twh. Tak więc tylko na pokrycie
rocznego wzrostu zapotrzebowania na energię trzeba by postawić 350.000 nowych turbin! Farmy
wiatrowe potrzebują średnio 50 akrów ziemi na megawatt produkowanej energii tak więc w ciągu
jednego roku całkowita powierzchnia Wysp Brytyjskich wraz z Irlandią byłaby pokryta
turbinami. Gdyby ten proces kontynuować przez 50 lat to każdy kilometr Republiki Rosyjskiej
byłby zamieniony na farmę wiatrową. I to tylko po to aby zaspokoić roczny wzrost
zapotrzebowania na energię. Statystyki wyglądają lepiej kiedy mówimy tylko o prądzie
elektrycznym gdzie około 14% jest produkowane przez źródła odnawialne czyli panele sloneczne,
biomasę (drewno), turbiny wiatrowe, hydroelektrownie itp. Same turbiny wytwarzają około 5%
(2017) światowego prądu. Ogólnie panuje nacisk polityczny na inwestowanie w ten rodzaj energii
i niektóre kraje np. Dania produkują 50% prądu tą metodą. Zobaczmy więc jakie są zalety i wady
turbin wiatrowych.
Zalety:
• wiatr jest dostępny za darmo
• korzyść finansowa w biedniejszych, lub wiejskich regionach
Wady:
• wysoki koszt budowy turbiny i instalacji (2-4 mln dolarów za 2 MW turbinę)
• wysokie zużycie materiałów, typowa 2MW turbina waży 250 ton z czego większość to stal, na
produkcję 1 tony stali zużywa się pół tony węgla do tego dochodzi węgiel potrzebny do produkcji
cementu zużytego na podstawę co w sumie daje 150 ton węgla na jedną turbinę
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• użycie metali rzadkich prowadzi do zatrucia środowiska przez kopalnie np. centralna Mongolia
• turbiny produkują prąd tylko wtedy kiedy wieje wiatr czyli głównie w ciągu dnia, w nocy
produkcja prądu spada do zera
• zmiany w ilości produkowanego prądu powodują zakłócenia w sieci energetycznej
• aby zapewnić stały dopływ prądu niezależnie od turbin wiatrowych buduje się równolegle
tradycyjne elektrownie spalające węgiel lub ropę czyli stwarza się dwa systemy energetyczne i
ogromnie podnosi koszty
• turbiny wiatrowe szpecą okolicę co prowadzi do protestów mieszkańców
• farmy wiatrowe w czasie pracy wytwarzają dokuczliwy hałas o niskiej częstotliwości
• ciągłe mieszanie przyziemnych warstw powietrza wytwarza efekt podobny do lokalnego
ocieplenia klimatu
• końcówki łopat obracają się z szybkością 200 km/godz i w samej Ameryce Północnej zabijają
każdego roku ponad 300 tysięcy ptaków i nietoperzy
• nie istnieje ekonomicznie dostępny system do magazynowania energii elektrycznej z turbin
• turbiny mają okres używalności tylko 20 lat po czym muszą być zdemontowane lub wyposażone
w nowe łopaty, prądnice i oprzyrządowanie co prowadzi do bankructwa ich posiadaczy
• technologia jest dalej nowa i często dochodzi do awarii skutkiem czego 30%-50% turbin jest
stale wyłączonych z produkcji prądu w oczekiwaniu na serwis.
Lista ta jest naprawdę długa. W Danii turbiny
zainstalowane na morzu kilka lat temu muszą mieć
wymienione łopaty. Środowisko to okazało się
bardziej korozyjne niż myślano i trzeba zdemontować
ponad 2000 stumetrowych łopat, przetransportować je
do zakładów Simensa do naprawy a potem
zamontować z powrotem. W tym czasie turbiny
oczywiście nie będą produkowły prądu. Koszty całej
operacji nie zostały ujawnione lecz wiadomo, że
wstępnie przeznaczono na to 750 mln dolarów. W
roku 2014 firma Simens wydała 230 mln dolarów na
wymianę łożysk w dwuletnich turbinach swojej
produkcji. W niskich temperaturach przekładnie turbin
łatwo zamarzają a na łopatach osadza się gruba
warstwa lodu, którego kawałki po oderwaniu
przelatują do 300 m. Turbiny wiatrowe istnieją tylko
dzięki miliardowym zapomogom finansowym.
Rysunek 49 przedstawia ceny energii elektrycznej na
świecie. Najtańszy prąd jest w najbogatszym kraju –
USA. W Polsce płaci się nieco mniej niż połowę tego
co w Niemczech lub Danii. Niestety krajowe ceny
mogą pójść w górę ze względu na konieczność
wykupu kredytów węglowych. W USA płaci się 1/3
tego co Danii.
Rys. 49. Ceny kilowatogodziny na świecie.
Kraje które mają rozbudowaną energetykę wiatrową czyli Niemcy i Dania produkują także
najdroższą energię elektryczną. Instalacja turbin wiatrowych podnosi ponad dwukrotnie cenę
prądu dla odbiorców co przedstawia wykres 50. Pokazano tutaj cenę prądu w euro względem
produkowanej energii ze źródeł odnawialnych w Watach na głowę mieszkańca. Kraje, które mają
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zainstalowane najwięcej turbin wiatrowych i paneli słonecznych mają najdroższe ceny prądu.
Koszty technologii odnawialnych zostały przeniesione na konsumenta. Wyjątkiem są Stany
Zjednoczone gdzie farmy wiatrowe działają na zasadzie rynkowej. Dofinansowania z okresu
Baracka Obamy już się skończyły i wszystko jest w rękach prywatnych co czasem kończy zsię
bankructwem.

Rys. 50. Ceny kilowatogodziny w
Europie względem zainstalowanej
energii odnawialnej na głowę
mieszkańca kraju.

Niskie ceny prądu w USA są przede wszystkim
spowodowane ogromnym zwiększeniem
wydobycia gazu ziemnego technologią poziomych
odwiertów i szczelinowania. Technologie te zostały
opracowane przez duże firmy bez jednego grosza
dotacji państwowych. Jeszcze raz pomysłowość i
talent oraz prywatne pieniądze przyczyniły się do
poprawy życia ludzi i dobrobytu. Dzięki temu ceny
ocieplania, prądu i benzyny spadły o 30%-50%.
USA stały się największym producentem gazu
ziemnego i ropy naftowej na świecie. Od niedawna
ruszył eksport tych surowców także do Polski co
przynosi nie tylko korzyść finansową ale i
zmniejsza uzależnienie energetyczne od Rosji.
Panele słoneczne w dalszym ciągu odgrywają
marginalną rolę w produkcji prądu. Technologia ta
poczyniła ogromy postęp w ostatnich latach jednak
dalej jest dość kosztowna i ma ograniczony
charakter. Obliczono, że energia pochodząca z
paneli słonecznych jest średnio 3 razy droższa od
tradycyjnej.

• Korzyści ze zwiększonego poziomu CO2
“Człowiek zawsze powinien postępować zgodnie ze swoim sumieniem jednak człowiekowi temu
nie wolno nie zadać sobie trudu aby poznać jaka jest prawda”.
Jan Paweł II “Przekroczyć próg nadziei”
Na zakończenie części poświęconej sprawom nauki nie sposób nie zadać sobie pytania czy są
jakieś korzyści ze zwiększonego poziomu CO2. Wiele słyszymy o jego zagrożeniach i
nadchodzących katastrofach ale czy jest coś z czego można by się cieszyć? Oczywiście
zwolennicy teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia nigdy tego tematu nie poruszą. Jest
jednak rozległa literatura naukowa mówiąca o korzyściach ze zwiększonego poziomu CO2.
Omawiany jest fakt, że CO2 jest pożywieniem dla roślin, które pobierają go z wody i powietrza.
Zwiększanie koncentracji jest czasem nazywane powietrznym użyźnianiem. Im więcej CO2 tym
lepiej dla roślin, które szybciej budują swoje tkanki i jako produkt uboczny produkują O2
konieczny do życia zwierząt i ludzi.

41

Anabolizm roślin przekłada się na
zwiększone plony. W ostatnich 30-tu
latach produkcja głównych upraw jak
zboża, soi czy kukurydzy zwiększyła
się od 10% do 30%! Jest więcej
żywności bez zwiększania powierzchni
upraw a także bez używania nawozów
sztucznych, herbi lub pestycydów.
Przedstawia to rysunek 51 pokazujący
wzrost zbiorów soi w USA.
Zwiększenie produkcji żywności jest
niezmiernie ważne ponieważ na ziemi
żyje coraz więcej ludzi i potrzebna jest
coraz większa ilość jedzenia. Okazuje
Rys. 51. Wzrost produkji soi w USA w latach 1997-2017.
się, że dzięki CO2 jest ono dużo łatwiej
dostępne. Zwiększony poziom CO2
powoduje zmniejszenie ilości por (stomata) u roślin. Stomata umieszczone są na dolnej stronie
liści i służą do pochłaniania CO2. Kiedy jest więcej CO2 potrzebna jest mniejsza ilość por co także
zmniejsza utratę wody wyparowywanej przez te otworki. Dzięki temu rośliny stają się bardziej
odporne na okresy suche, są bardziej zielone, mają dłuższy okres wegetacyjny. Jest to tzw.
zazielenienie się planety co przedstawia rys. 52. Widać na nim, że zmniejszenie terenów
zielonych dotyczy tylko 4 % powierzchni a zwiększenie aż 54%!

Rys. 52 Zmiana powierzchni obszarów zielonych w % w latach 1982-2015.
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Regiony półpustynne ulegają zmniejszeniu. Tereny po wypalaniu lasów tropikalnych szybko
pokrywają się roślinnością. Dwutlenek węgla zwiększa fotosyntezę a przez to metabolizm roślin
dzięki czemu zawierają one więcej substancji odżywczych, witamin i skrobi. Mają one większą
wartość odżywczą. Produkują także więcej nektaru, który jest pokarmem owadów i ptaków co z
kolei sprzyja zapylaniu kwiatów i dalszemu zwiększeniu plonów. Rośliny mają dłuższe korzenie
dzięki czemu łatwiejszy dostęp do wody i substancji odżywczych. Są też bardziej odporne na
suszę. W wielu krajach jak Chiny, Mongolia, Ethiopia, Sudan, Indie i kraje arabskie prowadzi się
programy zalesiania terenów półpustynnych. Obszary zielone zwiększyły się w ten sposób o
tysiące hektarów. Eksperymenty ze zwiększonym poziomem CO2 o 300 ppm wykazały
zwiększony wzrost zbóż, ryżu i kaszy o 36%; jarzyn, kukurydzy i ziemniaków o 45%; owoców
pomidorów i truskawek o 32% oraz czterech popularnych gatunków drzew aż o 70%.
Niektóre gatunki drzew rosną w sposób niemalże proporcjonalny do stężenia CO2 w powietrzu co
przedstawia rys. 54.

Rys. 54. Zwiększony wzrost sosny w środowisku o zwiększonym CO2.
(AMB Ambient-naturalny, otaczający) Idso, Sherwood B. (1991) The
Aerial Fertilization Effect of CO2 and Its Implications for Global Carbon Cycling

Korzyści ze zwiększonego poziomu CO2 zostały wykazane ponad wszelką wątpliwość ale
przytoczmy jeszcze jeden przykład tym razem będzie to krótkie wideo w myśl zasady zobaczyć to
uwierzyć: https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE#action=share
Miejmy nadzieję, że pozytywne działanie CO2 zostanie dostrzeżone przez wszystkich łącznie ze
zwolennikami globalnego ocieplenia.
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• Polityka i Pieniądze
Tematy te będą omówione wspólnie, gdyż tak się składa, że są połączone ze sobą. Jeśli pojawia
się korzyść polityczna to ktoś na tym zyskuje finansowo. Z kolei osoby i instytucje, które
dysponują pieniędzmi mają wpływ na politykę. Zacznę od przybliżenia głównych postaci i
instytucji związanych z globalnym ocieplaniem.
Al Gore. Jedną z najbardziej znanych osób promujących teorię AGW. Al Gore nie ma
przygotowania naukowego z fizyki, chemii czy oceanografii. Nie opublikował on też żadnego
artykułu naukowego na tematy związane z klimatem. Jego dorobek to trzy książki, dwa filmy i
kilka artykułów o charakterze popularno-naukowoalarmistyczno-propagandowym. Jedyny kontakt z nauką Al
Gore miał na studiach gdzie zetknął się z znanym już wtedy
oceanografem i badaczem cykli CO2 Rogerem Revellem, który
jako pierwszy w latach 60. wysnuł tezę, że CO2 poprzez efekt
cieplarniany może mieć wpływ na klimat ziemi i działalność
ludzka może ten proces przyśpieszyć. Spowodowało to wzrost
zainteresowania tym tematem i zaowocowało wielką ilością
badań i publikacji w następnych latach. Revell dalej prowadził swoje projekty i analizował
doniesienia naukowe. Pod koniec lat 80. doszedł do wniosku, że wpływ CO2 na klimat jest
nieistotny i że był to przedwczesny alarm. W roku 1988 napisał w tej sprawie dwa listy do
kongresu USA i opublikował artykuł, w którym przeprosił za swoje opinie. Kilkakrotnie też w
publicznych wystąpieniach przedstawiał nowe konkluzje. Revell obawiał się, że powstający nurt
AGW pójdzie w niedobrym kierunku. W roku 2001 Al Gore przegrał wybory prezydenckie i jak
sam mówił nie miał planu na przyszłość. Wkrótce przypomniał sobie o profesorze Revellu i jego
badaniach. Gore poświęcił się całkowicie propagowaniu teorii AGW nie przejmując się
ostatecznymi konkluzjami swojego dawnego mentora. W 2007 r. opublikował książkę i film
“Niewygodna Prawda”. Ta publikacja przyniosła mu 50 milionów dolarów zysku, nagrodę
Oskara w kategorii filmu dokumentalnego oraz pokojową nagrodę Nobla, którą otrzymał
wspólnie z IPCC. Przez następnych kilkanaście lat Al Gore był wszędzie zapraszany,
obdarowywany zaszczytami, tytułami i medalami także od polskiego rządu. Za honoraria z
wystąpień otrzymał 110-120 milionów dolarów. W tym też czasie Gore uruchomił kanał TV o
tematach środowiskowych. Program był nudnie prowadzony i po kilku latach znalazł się blisko
bankrutctwa. Nie splajtował jednak lecz został sprzedany firmie Al Jazira, która od lat
bezskutecznie próbowała wejść na rynek USA. Sprzedaż przyniosła Gorowi 200 milionów
dolarów zysku. Aktywiści AGW szykowali się też do wielkich ekologicznych inwestycji. W
Londynie powstał fundusz inwestycyjny “Millenium”, którego jednym z założycieli i zarządców
był Al Gore. Fundusz przygotowywał się do obrotów trylionami dolarów do czego jednak nie
doszło. Al Gore musiał się obejść rocznym dochodem kilkunastu milionów dolarów. Oprócz tego
Gore jest przewodniczącym Zjednoczenia na Rzecz Ochrony Klimatu (Alliance for Climate
Protection) oraz dyrektorem Climate Reality Project. Jest on współwłaścicielem funduszu Green
Investment Management i członkiem zarządu Instytutu Zasobów Światowych (World Resources
Institute). Wszystko to przynosi ogromne dochody. W ciągu kilkunast lat propagowania teorii
AGW majątek Al Gora wzrósł z około 200 tysięcy dolarów do około 450 milionów. Al Gore stał
się właścicielem dwóch wielkich willi w Pensylwanii i Kalifornii. Jego odcisk węglowy z tych
domostw jest większy niż odcisk 20 średnich rodzin w USA. Do tego dochodzą liczne podróże
prywatnymi odrzutowcami, limuzynami itp. Jeśli ratować świat to z fasonem.
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Rajendra Pachauri. Były przewodnicący IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) podobnie jak Al Gore nie ma żadnych osiągnięć naukowych. Z wykształcenia jest
inżynierem kolejnictwa i mechaniki. Swoją karierę zaczął w zakładach
obsługi lokomotyw o napędzie Diesla w Indiach. W latach 70. ukończył
wydział ekonomii i energetyki na Uniwersytecie Zachodniej Wirginii.
Następnie pełnił różne funkcje w organizacjach rządowych w Indiach i
ONZ. Pachauri mówił o sobie, że jego największą zaletą jest umiejętność
prowadzenia ciekawej rozmowy na wszelkie tematy ze wszystkimi
ludźmi. Był on po prostu aktywistą środowiskowym. W roku 2002 został
przewodniczącym IPCC a w roku 2007 odebrał w imieniu tej organizacji
Pokojową Nagrodę Nobla. Nagroda była także przyznana Al Gorowi. Pachauri propagował
utrzymanie CO2 na poziomie 350 ppm. Był on też członkiem niezliczonych organizacji, banków i
funduszy. W Indiach prowadził Instytut Energii i Zasobów (TERI), który przez lata otrzymywał
dziesiątki milionów dolarów w donacjach od państw europejskich i prywatnych osób. Rajendra
Pachauri stał się właścicielem willii na najdroższej ulicy w Indiach w mieście Bombaj. Niestety
kilka lat temu sprawy przybrały dla niego niekorzystny obrót gdyż został zwolniony z pracy w
instytucie po aferze, która trafiła do sądu. Pachauri w wieku 78 lat wysłał kilka tysięcy tekstów i
maili o charakterze erotycznym do jednej z pracownic (30 lat).
Antonio Gutteres. Obecny przewodniczący ONZ jest z wykształcenia inżynierem. Od lat
70. jest członkiem Portugalskiej Partii Socjalistycznej. Był 3 razy premierem kraju i wieloletnim
przewodniczącym swojej partii. Propagował wzrost wydatków na
zasiłki i wejście Portugalii w strefę euro, co kilka lat później
doprowadziło do załamania finansowego oraz organizował
muzułmańską emigrację do Europy i USA. Przez kilka lat był
przewodniczącym Międzynarodówki Socjalistycznej.
Organizacja ta jest spadkobiercą i kontynuatorem sowieckiego
Kominternu założonego w latach 20. Komintern przygotowywał aktyw komunistyczny do
przyszłych rządów na świecie po zwycięstwie rewolucji co zresztą jest w dalszym ciągu celem tej
organizacji. Gutteres przez kilkanaście lat pracował na różnych stanowiskach w ONZ.
Thorbjorn Jagland. Były premier Norwegii i obecny Sekretarz Generalny Rady
Europejskiej (Secretary General of the Council of Europe). Od młodości członek Norweskiej
Partii Pracy (socjalistycznej). Wieloletni przewodniczący tej partii
i wice-przewodniczący Międzynarodówki Socjalistycznej. W
latach 70. i 80. Określany przez KGB jako ważne i przyjazne
źródło. Posiadał pseudonim “Jurij”. Zablokował wydanie książki
obnażającej działania KGB w krajach skandynawskich oraz
ignorował doniesienia służb Brytyjskich o aktywnych szpiegach
KGB w Skandynawii. Wieloletni członek i przez kilka lat
przewodniczący komitetu Pokojowej Nagrody Nobla.
Jagland otwarcie popiera stanowisko Rosji w spornych sprawach i zabezpiecza jej interesy w
Europie.
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Książę Karol. Brytyjski następca tronu wzrastał w atmosferze typowej dla swojej klasy
społecznej. Interesował się botaniką, brał udział w polowaniach i doglądał swoich posiadłości.
Poślubił księżnę Dianę i założył rodzinę. Wydał nawet książkę o
ogrodach pałacowych w centralnej Anglii. Niestety w 2004 r.
wprowadzono w królestwie zakaz konnych polowań na lisy i
książę był zmuszony do znalezienia nowego hobby. Postanowił
zainteresować się globalnym ociepleniem. Temat stał się modny
i ponadto włączenie się do nurtu wykazałoby zrozumienie spraw
nauki oraz troskę o poddanych. Aby pokazać, że sprawy
traktowane są poważnie Książę Karol natychmiast rozkazał wymienić żarówki w swoich
pałacach. Staromodne z drucikiem wolframowym zastąpiły nowe energooszczędne,
luminescencyjne. A trzeba wiedzieć, że książę posiada trzy pałace, kilka domów i willę pałacową
w Londynie. Ba, dorzucił do tego nawet swój przyszły dom-Pałac Buckingham. Było więc tych
żarówek wiele i na pewno zaczęto oszczędzać prąd i chronić środowisko. BBC przygotowała
nawet program na ten temat. Zmiana żarówek nie została niezauważona. Książę Karol zaczął być
zapraszany na konferencje klimatyczne i środowiskowe. Jego reputacja rosła i był proszony o
otwarcie konferencji IPCC w Kopenhadze a potem w Paryżu. Ostatnio aby wykazać swoje
całkowite poparcie dla ograniczenia ilości CO2 następca
tronu zamówił najnowszy model Jaguara o napędzie
elektrycznym. Auto kosztuje 107 tysięcy dolarów i
zostało na życzenie odbiorcy pomalowane na jego
ulubiony kolor Loire Blue. Jest to jedyne auto Jaguar w
tym kolorze. Książę często wypowiadał się o
nadchodzących klimatycznych kłopotach i 8 lat temu
stwierdził, że pozostało 8 lat aby zapobiec katastrofie. W
tym roku łaskawie przedłużył okres krytyczny o
dodatkowe 30 lat. Pamiętajmy, iż te wszystkie mądrości płyną od kogoś kto porzucił najbardziej
lubianą i najładniejszą księżniczkę świata. Książę Karol-dobry Pan, czekamy aż zostanie królem.
Christine Lagarde. Wieloletnia członkini Socjalistycznej partii Francji. W 2014 została
mianowana dyrektorem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF). Zastąpiła na tym
miejscu innego francuskiego socjalistę Dominiqua Strauss-Khana, który stracił tę pozycję po
aresztowaniu go przez policję w Nowym Jorku za próbę molestowania pokojówki w hotelu. Po
zmniejszeniu roli USA w IMF przez Baracka Obamę, Lagarde poparła przyznanie znacznie
większej roli Chinom i Rosji. Państwa komunistyczne miały stanąć na czele światowego ruchu
globalistycznego i finansowego. Lagarde mówiła nawet o przeniesieniu siedziby IMF z Nowego
Jorku do Pekinu i wprowadzeniu światowego rządu oraz waluty. Plany te były zawarte w
przemówieniu dla Centrum Globalnego Rozwoju (Center for Global Development), organizacji
sponsorowanej przez Georga Sorosa, Billa Gatesa i innych globalistów. IMF przygotował 5–cio
punktowy program związany z globalnym ocieplaniem oparty na wprowadzeniu podatku
węglowego i różnych inwestycjach klimatycznych. Głownym źródłem pieniędzy miały być Stany
Zjednoczone.
Christiana Figueres. Aktywistka klimatyczna, globalistka pochodząca z rodziny
polityków z Kostaryki. Wyznawczyni buddyzmu, który był dla niej “przewodnim światłem” w
czasie COP21 w Paryżu. Założycielka Centrum Podtrzymywalnego Rozwoju dla Ameryk.
Zasiada w zarządach wielu organizacji klimatycznych. Przewodnicząca Ramowej Konwencji w
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Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Nie posiada dorobku naukowego w dziedzinie klimatu. W
swoich wystąpieniach powtarza złowieszcze prognozy na przyszłość.
Kristialina Georgiewa. Bułgarskiego pochodzenia ekonomistka, która pełniła różne
wysokie funkcje w Brukseli. Od niedawna Dyrektor Zarządzająca Banku Światowego (World
Bank). Georgiewa jest całkowicie oddana ideologii AGW i na zjeździe COP24 w Katowicach
zapowiedziała, że WB przeznaczy w najbliższych latach 200 bilionów dolarów na inwestycje
klimatyczne w rozwijających się krajach.
Laurence Tubiana. Wieloletnia działaczka klimatyczna we Francji pochodząca z
lewicowo nastawionej rodziny. W czasie studiów wstąpiła do Rewolucyjnej Komunistycznej
Legii, która w latach 2000. przeobraziła się w Nową Partię Antykapitalistyczną. Prezez Instytutu
Podtrzymywalknego Rozwoju (ISD). Globalistka, doradca Chin i Indii w sprawach
klimatycznych. Dyrektor Europejskiego Funduszu Klimatycznego (ECF). Brała udział w
przygowaniu porozumień w Kyoto, Kopenhadze i Paryżu.
Pokojowa Nagroda Nobla. Ustalona w 1901 r. przez Parlament Norwegii. Nagroda jest
przyznawana corocznie za promowanie przyjaźni i pokóju między narodami. W roku 2007
nagrodę otrzymał Al Gore i Rajendra Pachauri (IPCC). W tamtym czasie przewodniczącym
komitetu przyznającego nagrodę był Thorbjorn Jagland. To właśnie dzięki jego zabiegom
wyróżnienie dostali działacze klimatyczni. Dla nas Polaków było to szczególnie obraźliwe gdyż
w tym samym roku była zgłoszona do nagrody Pani Irena Sendlerowa. Dla komitetu Pokojowej
Nagrody Nobla propaganda klimatyczna była jednak ważniejsza niż ocalenie życia 2500
żydowskich dzieci z getta w Warszawie. Pani Sendlerowa w czasie wojny została aresztowana
przez Gestapo, torturowana i skazana na rozstrzelanie. Armia Krajowa wykupiła ją od Niemców i
przekazała partyzantom poza Warszawą. Po wojnie Pani Irena Sendlerowa była wielokrotnie
nękana przez UB i bita. Dopiero po 1956 r. państwo komunistyczne zostawiło ją w spokoju.
Bohaterka żyła bardzo skromnie i zmarła w 2008 r. nie doczekawszy się należnego jej uznania.
Jagland jeszcze raz popisał się w roku 2009 kiedy to wymusił przyznanie Pokojowej Nagrody
Nobla dopiero co wybranemu na prezydenta Barackowi Obamie za jego “przyszłe osiągnięcia”.
W ten sposób nagroda Nobla stała się elementem gry politycznej światowych socjalistów.
Ramowa Konwencja w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Instytucja ONZ
powołana do życia w 1992 r. w Rio de Janerio podczas konferencji środowiskowej (Earth
Summit). Jej zadaniem jest przygotowywanie i wcielanie w życie porozumień klimatycznych. Ma
roczny budżet około 60 milionów dolarów.
Bank Światowy (WB). Instytucja założona po II–giej Wojnie Światowej. W 2012 Barack
Obama mianował na jego prezydenta lewicowca i globalistę–Jima Yong Kima. Pod jego
przywództwem WB przeznacza na inwstycje klimatyczne dziesiątki bilionów dolarów. Yong Kim
w 100 % popiera teorię AGW.
Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC-Intergovernmental Panel on
Climate Change). Orgaznizacja ONZ powołana do życia w 1988 r. poprzez Światową
Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych
(UNEP). Jego zadaniem jest przygotowanie raportów dla rządów państw członkowskich ONZ,
które są podstawą do prowadzania polityki klimatycznej. Do tej pory przygotowano 4 raporty. W
październiku 2018 r. IPCC opublikował Specjalny Raport o Ociepleniu o 1,5°C , który był
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podstawą do prac 24-go Szczytu Klimatycznego w Katowicach (COP24-Conference of Parties
24). Raporty IPCC były wielokrotnie krytykowane przez naukowców za niedbałe wprowadzanie
danych, opieranie się na niemiarodajnych żródłach, pochopne wyciąganie wniosków i używanie
wadliwych modeli klimatycznych
Unia Europejskia. Organizacja ta prowadzi bardzo aktywne działania finansowe
popierające teorię AGW. Komisja Europejska dąży do przeznaczenia 25% swojego rocznego
budżetu na programy klimatyczne. Unia Europejska przekazuje dziesiątki bilionów dolarów
państwom rozwijającym się poprzez takie instytucje jak:
• Globalne Przymierze Klimatyczne Plus (GCCA+)
• Zewnętrzny Plan Inwestycyjny Unii Europejskiej (EUEIP)
• Europejski Fundusz Podtrzymywalnego Rozwoju (EUFSD)
• Fundusz Zielonego Klimatu (GCF)
Celem UE jest przeznaczanie od 2019 r. na fundusze klimatyczne 100 bilionów dolarów rocznie a
nie 30-40 bilionów tak jak to było w latach 2013-14. Komisja Europejska jest wspierana przez
Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), który w roku 2017 przekazał na te cele około 65 bilionów
dolarów.
Europejska Towarowa Giełda Energii (EU ETS European Union Emission Trading
System). Powstała na początku lat 2000 i kontroluje 11.000 elektrowni i fabryk we wszystkich 28
państwach członkowskich UE. Ma ona wpływ na 45% ogólnej produkcji gazów cieplarnianych.
Jej celem jest ograniczenie produkcji CO2 o 43% do roku 2030 (od poziomu z roku 2005). W tym
celu UE ustanowiła rynek “jednostek węglowych” i przyznała je poszczególnym zakładom i
państwom. Każda “jednostka węglowa” to równowartość 1 tony emisji CO2. Jednostki mogą być
trzymane na zapas, sprzedawane lub wymieniane pomiędzy zakładami. W przypadku emisji CO2
większej niż określonej przez UE zakład musi płacić ciężkie kary za “dodatkową” produkcję. Od
początku lat 2000. ETS przyznawał znaczne ilości jednostek po niskiej cenie. Kryzys
ekonomiczny w późniejszych latach utrzymywał niską cenę i spowodował nadmiar jednostek na
rynku. W 2017 Komisja Europejska wpromadziła poprawkę w postaci Rezerwy Stabilizacyjnej
Rynku (MSR). MSR ma usunąć z rynku około 390 milionów czyli 24% jednostek emisyjnych
aby zmusić zakłady i państwa do ograniczenia produkcji CO2. Dodatkowo co roku ilość nowych
jednostek bedzie zmniejszana o kilka procent. Sama zapowiedź tych zmian spowodowała
wykupywanie “waluty węglowej” i nagłą zwyżkę cen z kilku dolarów na początku 2018 do 20
dolarów pod koniec roku. W nadchodzących latach cena ma wzrosnąć do 30 i następnie 50
dolarów. Tak więc produkcja prądu staje się coraz droższa. Na tym może skorzystać np. Francja,
która produkuje tanią energię w elektrowniach atomowych. Dla Polski będzie to oznaczać duże
trudności ekonomiczne. Już obecnie rząd stara się zniwelować zwyżkę hurtowych cen energii
elektrycznej poprzez zmniejszenie podatku pobieranego od elektrowni. W ten sposób państwo
przenosi wyższe ceny prądu z odbiorców na siebie. Zmniejszenie podatku dla firm jest potrzebne
aby obejść ograniczenia w bezpośrednim dotowaniu elektrowni w UE. Państwo polskie będzie się
starało ograniczyć emisję CO2. W przyszłości jest planowane powolne przenoszenie się z węgla
na gaz ziemny, który spala się bardzo wydajnie produkując o 50% mniej CO2 niż węgiel oraz
zakładanie Leśnych Gospodarstw Węglowych. Będą to obszary zalesiane szybkorosnącymi
drzewami pochłaniającymi CO2 z atmosfery.
Ilość ludzi popierających teorię globalnego ocieplenia jest ogromna i nie sposób wymienić
wszystkich. Można tylko wskazać poszczególne grupy. Tak więc są to naukowcy, którzy
świadomie produkują śmieciową naukę aby mieć dostęp do milionowych funduszy i dotacji. Jest
to cała armia urzędników ONZ zatrudnionych w różnych komisjach, komitetach, grupach
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roboczych, grupach stałych i doraźnych, podgrupach, podkomisjach, grupach specjalnych i
nadzwyczajnych. W sumie są to dziesiątki tysięcy ludzi. Wspólnota Europejska, która ma
rozbudowaną biurokrację także nie żałuje funduszy na sprawy klimatyczne. Każde państwo ma
swoich ministrów od spraw energii, środowiska, zielonych technologii, energii odtwarzalnych,
wdrażania nowych technologii, zmniejszania negatywnych skutków wdrażania itd. Do tego
istnieją organizacje pozarządowe będące ulubionym miejscem dla ludzi młodych, którzy znaleźli
tam otwarte drzwi dla siebie. Są to organizacje środowiskowe koncentrujące się na oceanach,
lasach, drzewach, górach, gatunkach zwierząt lub okręgach geograficznych. Interesy
poszczególnych grup często są zbieżne więc zawiązują stałe lub doraźne asocjacje, zrzeszenia i
przymierza. Grupy te są często bardzo krzykliwe i radykalne. Czują się też bezkarnie, gdyż mają
ochronę swoich wpływowych protektorów. Świat biznesu nie pozostaje w tyle i przygotował
specjalne fundusze inwestycyjne gotowe do finansowania każdego zielonego projektu gdyż są
one gwarantowane przez poszczególne kraje i duże organizacje. Banki mają specjalne oddziały do
inwestycji “węglowych”. Do tego wszystkiego dołączają się gwiazdy filmowe z Hollywoodu.
Często są to ludzie bardzo bogaci, którzy prowadzą ekstrawagancki a nawet dziwaczny styl bycia.
Oczywiście sprawy naukowe są im obce więc powtarzają zasłyszane hasła i slogany. Szukają
popularności i uważają, że mają prawo mówić innym jak mają żyć mimo iż sami nie są w stanie
prowadzić w normalny sposób swojego życia rodzinnego i osobistego. Często znajdują tutaj
miejsce ludzie, którzy przewidują katastrofy nadmiernej populacji i ekologiczne. Można tu
wspomnieć doradcę UN Jeffrego Sachsa, gościa i lektora Międzynarodówki Socjalistycznej.
Sachs uważa, że UN musi wdrożyć system kontroli populacji na świecie i zapobiegać ociepleniu.
Proponuje redystrybucję pieniędzy i wysokie podatki. Przed konferencją w Kopenhadze Sachs
proponował wprowadzenie światowych podatków od tranzakcji finansowych i podatku
“węglowego” oraz utworzenie globalnego systemu edukacji i ochrony zdrowia. Sach jest
przewodniczącym Instytutu Ziemii (Earth Institute), w którego zarządzie zasiada Rajendra
Pachauri i George Soros. Soros wspiera ten instytut poprzez swój Fundusz Otwartego
Społeczeństwa (Open Society Institute). Podobnie do niego myśli Paul Ehrlich, ateista i
wyznawca kultu Matki Ziemi. Ehrlich wspólnie z Sachsem opublikował książkę “Bomba
Populacyjna”. Innym przykładem jest Niemiecki ateista Hans Joachim Schellnhuber, który
zaproponował wprowadzenie “budżetu węglowego” dla każdego człowieka na ziemi. Można tu
dodać Naomi Oreskes, która występuje w roli doradcy w różnych środowiskach i znawcy historii
klimatu itd, itd.
Należy zastanowić się w jaki sposób powstał światowy ruch globalnego ocieplenia. Otóż
wielu autorów widzi jego początek w latach 90. kiedy komunista Michaił Gorbaczew założył
organizację Międzynarodowy Zielony Krzyż (International Green Cross). Następnie wygłosił
przemówienie w Moskwie a później na zgromadzeniu ogólnym Klubu Rzymskiego, który od
1968 r. zajmuje się różnymi problemami w Europie. Na tym spotkaniu Gorbaczew ogłosił
utworzenie Grupy Specjalnej do Zmian Klimatu (Climate Change Task Force). Organizacja ta
była wzorem organizacyjnym dla przyszłych grup. Ta inicjatywa znalazła podatny grunt w
1992 r. na spotkaniu ONZ poświęconym ziemi (Earth Summit). Wprowadzono tam pojęcie
podtrzymywalnego lub ciągłego rozwoju (Sustainable Development), który przypomina
marksistowski model świata. Głoszono konieczność zmian w sposobie życia społeczeństw aby
chronić środowisko. Niektórzy autorzy uważają, że ekstremalna ochrona środowiska naturalnego
jest narzędziem do wprowadzenia nowego ładu społecznego. Pojawia się tu porównanie dwóch
systemów politycznych i ich działania na środowisko. Przedstawia się kapitalizm jako system,
który wykorzystuje i wyniszcza środowisko oraz socjalizm jako sposób na jego ochronę i
podtrzymywalny rozwój. Oczywiście wszyscy, którzy żyją dłużej niż kilkanaście lat wiedzą, że
jest dokładnie odwrotnie ale nie ma to znaczenia bowiem nawet dzisiaj padają hasła, że problemu
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globalnego ocieplenia nie da się rozwiązać dopóki będzie istniał system kapitalistyczny w obecnej
formie. Kapitalizm jest oparty na prywatnej własności. Ludziom po prostu trzeba zabrać
pieniądze i przeznaczyć je na nowe cele. Używa się hasła "redystrybucji bogactwa". Zabieranie
pieniędzy można przeprowadzić poprzez wprowadzenie nowych podatków, zwiększenie
istniejących oraz zwykłe przelanie funduszy ze skarbca państwowego na konta ONZ i innych
organizacji. Przeprowadzanie tej rewolucji klimatyczno-ekologicznej przecież kosztuje.
Planowane jest zlikwidowanie kopalń i elektrowni węglowych. W tym samym czasie będzie się
inwestować w nowe źródła energii jak turbiny wiatrowe czy panele słoneczne. Zaistnieje
ogromna preferencja gospodarcza a zwykły obywatel będzie zmuszony ograniczyć zakupy prądu i
benzyny gdyż nie będzie go na to stać. Oficjalnie te zmiany społeczne mają przynieść dobrobyt i
wzrost liczby miejsc pracy, jednak dotychczasowe doświadczenia np. z Hiszpanii temu
zaprzeczają. W kraju tym socjalistyczny rząd zainwestował znaczne sumy w energię odnawialną i
doprowadził do zapaści ekonomicznej oraz bezrobocia. Można zadać pytanie w czyim interesie
jest ograniczenie produkcji ropy nafrowej i węgla w Europie i USA? Kto jeszcze oprócz
lewicowych organizacji na tym skorzysta? Odpowiedź jest prosta jest to Republika Rosyjska.
Obecnie niektóre kraje europejskie są już w 80% uzależnione od rosyjskiego gazu i do niedawna
Rosja była największym producentem ropy naftowej. Ograniczenia i protesty w USA i Europie są
na korzyść Rosji. Okazuje się, że Rosja przekazuje miliony dolarów organizacjom pozarządowym
i grupom środowiskowym aby ich protesty podtrzymywać. Oczywiście nie odbywa się to
bezpośrednio lecz poprzez instytucje pośrednie i banki na Karaibach. Sprawą tą zajął się nawet
Senat USA. Stwierdzono, że organizacja z San Francisco, Sea Change otrzymała i rozdała w
latach 2007-2015 około 400 milionów dolarów. Odbiorcami pieniędzy były także Climate Action
Network, Tids Foundation, Southern Alliance for Clean Energy, Sierra Club i inne. Jest to tylko
jeden z przykładów Rosyjskich wpływów na te grupy. Celem tych działań jest zatrzymanie
produkcji gazu ziemnego i ropy. Rosja nie chce mieć konkurencji a sama niedawno podpisała
kontrakt z Chinami o wartości 400 bilionów dolarów na dostawę gazu. Zauważmy, że w samej
Rosji nie ma żadnych protestów klimatycznych. W USA administracja Baracka Obamy na różne
sposoby starała się ograniczyć wydobycie ropy, gazu i węgla. Zablokowała np. budowę rurociągu
z Kanady do Teksasu. Kiedy po zmianie administracji rozpoczęto budowę natychmiast pojawili
się agresywni młodzi ludzie aby protestować. Oni nie muszą chodzić do szkoły lub pracować. Oni
mają na to czas a ich organizacje pieniądze. Działania klimatyczne odbywają się na wielu
frontach. ONZ co roku organizuje wielkie konferencje klimatyczne (UNFCCC) na których co
kilka lat podpisywane są nowe zobowiązania. Najbardziej znane to konferencje, które odbyły się
w Kyoto, Kopenhadze, Paryżu i ostatnio Katowicach. Omówimy dokładniej dwie z nich w Paryżu
i Katowicach.
COP-21 Paryż. ONZ zorganizowała w grudniu 2015 r. w Paryżu Konferencję
Klimatyczną. Jej kluczowym osiągnięciem było zobowiązanie się państw w niej uczestniczących
do obniżenia emisji CO2. Największe redukcje miały nastąpić w USA i rozwiniętych krajach
europejskich. USA miała ograniczyć emisję o około 26% poniżej poziomu z roku 2005. Miało to
nastąpić do roku 2025. Podobne restrykcje miały dotyczyć niektórych państw UE. Państwa z
innych regionów miały być wyłączone z tych zobowiązań. Barack Obama ochoczo podpisał
porozumienie i przekazał 3 biliony dolarów na konto ONZ-towskiego Zielonego Funduszu
Klimatycznego (Green Climate Found). W rok później wybory prezydenckie wygrał Donald
Trump. Ma on inne poglądy na globalne ocieplenie, które określił jako “bardzo kosztowne
oszustwo”. Wkrótce po wyborach zapowiedział iż USA nie będzie się stosować do porozumień
paryskich. Formalne wystąpienie USA może nastąpić dopiero po 3 latach a więc w grudniu 2019.
Prezydent motywował swoją decyzję narzucaniem ogromnych kosztów na USA i całkowite
50

zwolnienie z udziału w ograniczeniach największych producentów CO2. Decyzja prezydenta
Trumpa wywołała nieprawdopodobną falę ciągłej krytyki. Zobaczmy jednak jak wyglądała
produkcja CO2 w ostatnich latach w poszczególnych krajach. Okazuje się, że Stany Zjednoczone
są jedynym poważnym reducentem emisji CO2. W XXI w. aż 9 razy wykazały się największą
obniżką produkcji CO2 i w latach
2000-2015 ogólna obniżka wyniosła
14%. W roku 2017 obniżyła ją o
dodatkowe 0.5%. czyli o 42 mln ton.
Od roku 2015 Niemcy i Francja
zwiększyły produkcję CO2 o 2-4%.
Wszystkie państwa UE o 1,5%, Rosja,
Brazylia, Turcja i kraje Arabskie o 1015%. Największy światowy producent
CO2-Chiny o 4%. Kraj ten emituje
więcej CO2 niż USA i UE razem
wzięte. Chiny jednak są wyłączone z
restrykcji gdyż są “krajem
rozwijającym się”. Największą
produkcję CO2 mają osiągnąć około
roku 2030 i do tej pory mają praktycznie wolną rękę. Chiny mogą cieszyć się nieograniczonym
wzrostem produkcji energii z 1200 zaplanowanych do budowy elektrowni węglowych. Podobną
sytuację mają także Indie drugi co do wielkości producent CO2. Kraj, który wystąpił z
porozumienia-USA, wykazał się redukcją emisji większą niż jakikolwiek inny uczestnik
konferencji paryskiej. Redukcja ta jest nawiasem mówiąc zbliżona do tej narzucanej przez
administrację ONZ. Jeśli więc USA osiągnęło wzrost ekonomiczny wysokości 3-4% na rok i
zmniejszenie emisji CO2 to czy inne kraje nie powinny wziąć Ameryki za wzór i zapytać
prezydenta Trumpa w jaki sposób odniósł ten sukces? Okazuje się, że USA osiągnęły ten rezultat
praktycznie bez udziału rządu. Nie wydawano miliardów na nowe technologie, zmniejszanie
ujemnych skutków zmian, wyłapywanie CO2, pompowanie go do ziemi itp. Głównym
czynnikiem jest przestawianie się przemysłu energetycznego na tani gaz ziemny z technologi
szczelinowania oraz wprowadzanie lepszych samochodów i technologii. Wzrosła też w
cieplejszych stanach sprzedaż aut elektrycznych. Okazuje się jednak, że nikogo to nie interesuje!
Nie ma to znaczenia dla ruchu AGW. Agresywna krytyka trwa nadal i jest pełna nienawistnych
ataków na Donalda Trumpa. Więc nie chodzi tu o zmniejszenie emisji CO2 bo to już zostało w
USA dokonane. Chodzi o to, że USA pokazało alternatywną drogę do harmonijnego rozwoju,
taniej energii, czystszego środowiska i dobrobytu. Nie trzeba przeprowadzać rewolucji
politycznej ani wprowadzać ścisłej kontroli. Metoda nakazów i zakazów wcale nie jest potrzebna.
Oszczędza się tryliony dolarów. Może więc innym państwom ten model przypadnie do gustu i
wyłamią się spod kontroli aparatu ONZ/UE. Dodatkowo niezadowolenie aktywu klimatycznego
wynika z faktu zmniejszenia się dostępnych funduszy. USA przez wiele lat opłacało 20-25%
budżetu różnych agencji ONZ, Banku światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i
wielu innych organizacji. Obecna admistracja przestała utrzymywać niektóre z nich jak np. IPCC
(22 miliony dolarów) lub płaci mniej i stawia warunki. Po prostu nie ma funduszy na wiele
programów i inwestycji klimatycznych. Nie ma obiecanych przez Baracka Obamę setek bilionów
czy trylionów dolarów. Kasa została zamknięta i jest to największy problem z prezydentem
biznesmenem Donaldem Trumpem. Zobaczmy o jakiej kategorii fundusze tutaj chodzi. Niedawno
Stephen Moore ekonomista z Fundacji Dziedzictwo (Heritage Foundation) opierając się na
różnych raportach finansowych opublikował podsumowanie tych wydatków. I tak w 1993 r. w
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USA fundusze na badania klimatyczne, nowe technologie, wdrażanie technologii i
międzynarodową pomoc wyniosły 2,4 biliona dolarów. W roku 2014 na te same cele wydano już
11,6 biliona z budżetu państwa oraz dodatkowe 26,1 biliona z funduszu stymulacji gospodarki. W
czasie pierwszych 4 lat prezydentury Baracka Obamy wydano 150 bilionów dolarów oraz
przeznaczono 8-10 bilionów na 30% ulgi podatkowe przy zakupie turbin wiatrowych lub paneli
słonecznych. W samym tylko roku 2013 na całym świecie wydano 359 bilionów dolarów na
"zielone" inwestycje. Jednak w opinii IPCC nie są to sumy wystarczające gdyż wysuwane są
żądania o 2,5 tryliona na rok przez nastepne 17 lat. W roku 2014 wydano już 1,5 tryliona dolarów
i wydatki te stale rosną w wysokości 6-8% rocznie. Biuro finansowe rządu USA ustaliło te
wydatki w USA w latach 1993-2017 na 179 bilionów dolarów czyli 20 milionów na dzień. W tym
samym czasie bilionerzy jak Blumberg czy Soros oraz lewicowe fundacje przeznaczją coraz
więcej pieniędzy dla organizacji popierających globalne ocieplanie. I tak Sierra Club w ciągu
ostatnich 6 lat otrzymał 187 milionów dolarów a Sea Change Foundaion ma obiecane 4 biliony
dolarów w nadchodzącuch 5 latach. Jak widać chodzi tu o ogromne pieniądze. Żądania
ograniczenoa emisji CO2 oraz zwiększenia wydatków na "zielone" inwestycje są coraz większe.
Na świecie ma powstać nowa klasa bajecznie bogatych ludzi, którzy będą mieli jeszcze większy
niż obecnie wpływ na poliykę co doprowadzi do założenia globalnego rządu. W międzyczasie
IPCC przygotował kolejny raport jako podstawę naukową do następnej konferencji klimatycznej
COP-24 w Polsce. Zjazd tego typu jest po raz trzeci organizowany w naszym kraju. Chodzi tu o
wywarcie coraz wiekszej presji na polski rząd i społeczeństwo, które ciągle nie do końca popiera
teorię AGW.
COP24-Katowice. Zjazd w Katowicach opierał się na Specjalnym Raporcie (SR15)
przygotowanym w przyśpieszonym tempie przez IPCC. Służył on głównie do nakręcenia spirali
strachu, gdyż zawierał on niezmiernie alarmujące stwierdzenia związane z przyszłym
ociepleniem. Przewidywania dotyczyły konkretnych lat 2030, 2050 i 2100 i były opracowane na
modelu komputerowym. Wszystkie prognozy były oparte na przykładach wzrostu temperatury o
1,5°C oraz 2,0°C. Omawiały one podnoszenie się poziomu wody w oceanach, zanikanie pokrywy
lodowej, zalewanie wysp i lądów, większej ilości powodzi i okresów suchych itd. W obu
scenariuszach mają nastąpić kataklizmy ekologiczne na
ogromną skalę. W przypadku wzrostu o 2,0°C skutki ujemne
będą dużo większe. Autorzy dają porównanie między sytuacją
złą a bardzo złą. Raport ten wyznacza także datę krytyczną,
którą jest rok 2030. Pozostało tylko 12 lat w czasie, których
ludzkość musi ograniczyć emisję CO2. Jeśli do tego nie
dojdzie to po roku 2030 zacznie się niekontrolowane
ocieplenie klimatu ze wszystkimi konsekwencjami. Raport
wyznacza też konkretne cele obniżenia emisjii CO2. I tak do
roku 2030 emisja ma być ograniczona o 45% w porównaniu z
rokiem 2010. W roku 2050 emisja ma osiągnąć poziom
neutralny, "zerowy". Osiągnąć to będzie można tylko poprzez
Rys. 55. Proponowana przez IPCC
"bezpecedensowe, głębokie i daleko idące zmiany w każdym
obniżka emisjii CO2 do 2030 r.
aspekcie funkcjonowania społeczeństw" mówił raport IPCC.
( niewykonalna-przyp autora)
Musi nastąpić szybka i głęboka dekarbonacja poprzez
wprowadzenie "nowej gospodarki węglowej". Wszystkie
narody muszą wykonać wielki wysiłek finansowy ponieważ stwierdzono, że zobowiązania z
przeszłości nawet jeśliby zostały wykonane nie będą wystarczające.
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Pierwszy sekretarz ONZ Antonio Guterres wprowadził pojęcie "akcji klimatycznej", która
stanowi "nieodpartą drogę do przemienienia świata". Ta transformacja ma dotyczyć ekonomii,
technologii oraz "sposobu życia i myślenia" każdego obywatela. Przemiany te wprowadzą
"światową politykę" i będą promować feminizm oraz globalny podatek węglowy. Guterres
stwierdził, że zjawiska klimatyczne mogą być kontrolowane przez człowieka a brak włączenia się
do "akcji klimatycznej" stawia ludzkość na “pograniczu samobójstwa”. Mówił, że nie robimy
dostatecznie dużo aby skorzystać z okazji jaką stwarza przed nami "kryzys klimatyczny" aby
wprowadzić "podtrzymywalne" zmiany w gospodarce, polityce i środowisku. Nawiasem mówiąc
słowo "podtrzymywalne" (ang. sustainable) jest chyba najczęściej używanym określeniem w
żargonie AGW. Wszystko musi być "podtrzymywalne". Guterres mówił dalej, że “Zdecydowana
akcja klimatyczna jest potrzebna dzisiaj aby wyznaczyć kurs ku lepszej przyszłości dla
wszystkich. Przestawienie gospodarki na zielone, niskowęglowe tory wymagać będzie działania
na najwyższych szczeblach. …Będzie także niezbędna mobilizacja na pełną skalę młodych
ludzi”. Potrzebne będzie globalne wdrożenie polityki gender, feminizmu i indoktrynacji dzieci.
“Przewodnictwo kobiet odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniu problemu klimatu”. Podobnie
wypowiadała się Christiana Figueres, która stwierdziła, że zmiany klimatyczne mogą
doprowadzić do wyginięcia rasy ludzkiej i nawoływała do wprowadzenia “zielonej ekonomii”.
Znana jest ze stwierdzenia iż obecny system demokracji nie jest najlepszy do wdrażania zmian
ekologicznych w gospodarce. Według niej najlepszy jest model chiński (czyli komunistyczny,
centralnie sterowany). W ten sposób zbrodniczy reżim ma być wzorem do naśladowania. Tego
typu wypowiedzi na COP24 było wiele i
chyba najlepiej podsumowuje je transparent
trzymany przez grupę młodych mężczyzn
“Zmieńmy system a nie klimat”.
Konferencja miała też swoje gwiazdy.
Jedną z nich była Greta Thunberg ze
Szwecji. 15-to letnia dziewczynka z
zespołem Aspargera, która przed
przyjazdem do Katowic pikietowała przez
kilka tygodni na stopniach szwedzkiego
parlamentu aby zwrócić uwagę na problemy
emisji CO2. Greta zmieniła swój styl życia. Przestała jeść mięso oraz nie lata samolotem. Do
Katowic dotarła autem elektrycznym i twierdzi, że “Nasze środowisko jest niszczone aby bogaci
ludzie mogli żyć w luksusie”. Apeluje do dorosłych aby wprowadzili zieloną gospodarkę bo jeśli
to nie nastąpi to jej pokolenie będzie żyło w zniszczonym ekosystemie. Greta rozmawiala z
Guterrsem, udzielała wywiadów i została nazwana aktywistką ekologiczną. Dużo uwagi
poświęcono delegatom z Mali, Tuvalu i Kiribati czyli małych państw wyspiarskich na Pacyfiku.
Zwracali oni uwagę na fakt, że dalej występują cyklony, które wyrządzają wielkie szkody. Brak
jest słodkiej wody i obywatele tych państw czują się zagrożeni. Według nich największym
problemem jest brak funduszy z USA na rozwój infrastruktury, które były obiecane w Paryżu.
Wysłannicy Kiribati mówili o zalewaniu ich atoli przez ocean oraz erozji wysp. Widać, że nie
mięli możności zapoznać się z publikacją w piśmie Globalne i Planetarne Zmiany (Global and
Planetary Change) z 2010 roku. Autorzy na podstawie zdjęć satelitarnych stwierdzili, że 42%
wysp ma tą samą powierzchnię niż poprzednio. 15% wysp zmniejszyło się od 3% do 14%.
Natomiast 43% zwiększyło się od 3% do 30%. Duży wzrost powierzchni był spowodowany
zasypywaniem płytkich lagun aby zwiększyć teren pod budowę oraz czynnikami naturalnymi.
Sytuacja na malutkich wysepkach zależy też od kierunku wiatrów, prądów morskich i innych
czynników, które zmieniają się cyklicznie.
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Polska na zjeździe znalazła się w nietypowej roli. Z jednej strony gratulowano świetnej
organizacji konferencji a z drugiej krytykowano za politykę energetyczną opartą w ponad 80% na
węglu. W dodatku we wrześniu oddano do użytku gigantyczny blok węglowy w Kozienicach o
mocy 1000 MW i zatwierdzono plany budowy podobnej instalacji w Ostrołęce. Z tego powodu
przyznano Polsce nagrodę “Skamieliny Roku” dla kraju o dużej produkcji energii ze źródeł
tradycyjnych. Polska starała się zabezpieczyć przed ograniczeniami emisji CO2. Z dużym
zainteresowaniem przyjęto inicjatywę zwiększania powierzchni lasów w celu pochłaniania CO2 i
odkładania go w drewnie. Ma to łagodzić skutki emisji. Deklaracja “Lasy dla Klimatu” została
przyjęta do końcowych zobowiązań wszystkich państw. Warto przypomnieć, że 1 ha lasu
sosnowego może pochłonąć 15-20 ton CO2 na rok. Obecnie wszystkie polskie lasy pochłaniają
tyle CO2 ile emituje elektrownia w Bełchatowie (około 28 mln ton). Całkowita roczna emisja CO2
w Polsce wynosi 321 mln ton. Dodatkowo Polska zgłosiła deklarację o bezemisyjnej komunikacji
i “sprawiedliwej transformacji” W przypadku naszego kraju chodzi tu o powolne odchodzenie od
energetyki węglowej na rzecz energetyki jądrowej i wiatrowej na Bałtyku. Stany Zjednoczone
wysłały na zjazd kilkuosobową delegację, która przedstawiła model zmniejszania emisji CO2
stosując gaz ziemny i nowoczesne technologie. Prezentacja została w awanturniczy sposób
zakłócona przez dużą grupę głośnych i bezkarnych młodych ludzi. W czasie konferencji istniały
duże różnice zdań i oczekiwań. Małe państwa żądały większych nakładów i zobowiązań a
państwa bogate nie chciały przyjąć końcowego dokumentu jako zobowiązania lecz jako
deklarację. W dzień przed zakończeniem 2 tygodni obrad dalej nie było porozumienia. Pierwszy
sekretarz ONZ Antonio Guterres ponownie przyleciał do Katowic i obrady przedłużono o jeden
dzień. W końcu wszystkie kraje zaaprobowały dokument w postaci “instrukcji” do wypełniania
zobowiązań z Paryża i obrady zamknięto ogłaszając sukces. W czasie konferencji do Katowic
zawitało 15-17 tysięcy delegatów. Uczestniczyło w niej 190 państw i ponad 3 tysiące organizacji
pozarządowych (NGO). Odbyły się setki spotkań, dyskusji i sesji. Koszta przelotów i dniówek
(200-250 dolarów) były opłacone przez ONZ. Ogólne wydatki wyniosły około 504 mln dolarów.
Następna, 25 konferencja COP odbędzie się w listopadzie 2019 w Chile. W ten sposób ONZ i UE
kontrolują sprawy AGW i stale nadają im złowieszczy charakter. Można tu dodać, że w różnych
państwach odbywa się wiele konferencji klimatycznych. Tak więc temat jest stale podgrzewny i
komentowany.

• Zakończenie
Temat globalnego ocieplenia klimatu stał się bardzo rozległy i bogaty w literaturę. Coraz trudniej
jest mieć swoje własne zdanie. Istnieje ogromna presja jednokierunkowych publikacji w
literaturze i codziennych doniesieniech. Wydaje się czasami, że sprawa jest już przesądzona,
szczególnie jeśli jest się nazywanym niedowiarkiem, sceptykiem lub jeszcze inaczej. Jednak
istnieje drugi, często nieoficjalny obieg informacji gdzie można odnaleźć zaskakujące fakty
sprzeczne z tzw. “oficjalną prawdą”, która zresztą jest dość zmienna. Ogromną rolę odegrał tu
internet gdzie na bierząco wszystkie kłamstwa są odkłamywane. Nie można się poddawać a
określenie “sceptyk” należy przyjąć raczej jako komplement, gdyż każda osoba, która logicznie
myśli i lubi poznawać prawdę powinna być trochę sceptyczna. Poza tym okazuje się, że “prawda”
nie zostala jeszcze ustalona i że nie jesteśmy sami. Tylko w 2018 roku ukazało się w poważnej
prasie naukowej około 500 publikacji przeciwstawiających się teorii AGW. Część artykułów
opisuje wpływ czynników naturalnych na klimat jak: słońca (103), ENSO (22),
cykli naturalnych (8), chmur (4) i wulkanów (3).
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Inne omawiały poszczególne tematy jak:
• brak ocieplenia w ostatnich dziesięcioleciach (36)
• obecnosć ciepłego okresu w przeszłości-bez “kija do hokeja” (76)
• brak wpływu CO2 na poziom oceanów (16)
• normalny stan lodowców i arktycznej pokrywy lodowej (33)
• populacja niedźwiedzi polarnych się nie zmniejsza (10)
• ocieplenie i “zakwaszenie” oceanów nie jest szkodliwe (10)
• wybielanie koralowców jest naturalnym zjawiskiem (2)
• brak wzrostu częstotliwości i siły huraganów (8)
• brak wzrostu częstotliwości powodzi i suszy (7)
• wzrost poziomu CO2 następuje po wzroście temperatury (3)
• modele klimatyczne nie przewidują poprawnie klimatu/zjawisk (27)
• turbiny wiatrowe szkodliwe dla środowiska (19)
• podniesiony poziom CO2 korzystny dla środowiska (20)
• polityka odnawialnej energii nie sprawdza się (17) itd.
W 2007 roku w USA Instytut Nauki i Medycyny przygotował petycję przeciwstawiającą
się teorii AGW. W liście otwartym stwierdzono “Nie ma przekonujących naukowych dowodów
na to, że emisja CO2 na skutek działalności ludzkiej powoduje obecnie lub spowoduje w
przyszłości katastrofalne ogrzanie ziemskiej atmosfery. Dodatkowo istnieją dowody naukowe na
to, że podniesiony poziom CO2 ma wpływ korzystny”.
Petycja została podpisana przez 31,470 naukowców z czego 9,029 miało tytuł Doktora Nauk w
swojej dziedzinie. Kilka lat wcześniej podobną petycję podpisało ponad 1000 naukowców. W
2017 wysłano list podpisany przez 300 specjalistów do prezydenta Trumpa z prośbą aby wystąił z
Porozumienia Paryskiego. Istnieją strony internetowe i blogosfery gdzie naukowcy na bieżąco
omawiają sporne kwestie. Co jakiś czas wybitny naukowiec w sposób oficjalny neguje teorię
AGW tak jak to zrobił noblista Ivar Giaver, który nazwał AGW “pseudonauką”. Wielce
przydatne są prezentacje wideo z Hartland Institute i inne. Istnieje także NIPCC czyli
Pozarządowy Międzynarodowy Zespół ds. Zmiany Klimatu, który opublikował obszerną
dwuczęściową pracę poświęconą sprawom klimatyczny. Autorami jest kilkuset naukowców.
Praca jest dostępna na stronie Hartland Institute (http://climatechangereconsidered.org/climatechange-reconsidered-ii-biological-impacts/).
Czy ci wszyscy naukowcy są naprawdę głupsi od kilkudziesięciu hojnie opłacanych specjalistów
z IPCC. Czy oni rzeczywiście nie potrafią tych spraw zrozumieć? Myślę, że wiemy jaka jest
odpowiedź na te pytania. Warto też dowiedzieć się co naprawdę myślą o globalnym ociepleniu
jego liderzy kiedy przemawiają w swoich własnych kręgach. Oto kilka przykładów:
“Dane nie mają znaczenia. Nie opieramy naszych zaleceń na danych.
Opieramy je na modelach klimatycznych.”
Prof. Chris Folland-Hadley Center for Climate Prediction
“Modele są wygodną i bardzo przydatną fikcją.”
Dr David Frame-Oxford University
“Nie ma znaczenia co jest prawdą, ma znaczenie tylko to w co ludzie wierzą.”
Paul Watson-Greenpeace
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“Jedynym sposobem na wprowadzenie zmian społecznych jest groźba katastrofy.”
Daniel Botkin
“Jesteśmy na pograniczu globalnej transformacji.
Potrzebujemy tylko odpowiedniego wielkiego kryzysu.”
Dawid Rockefeller-Klub Rzymski
“Globalny system podtrzymywalny wymaga wprowadzenia biedy, ograniczenia środków do życia
i kontrolowania umieralności.”
Prof Maurice King
“Udostępnienie społeczeństwu taniej i dostępnej energii można porównać do dania dzieckuidiocie karabinu maszynowego.”
Prof Paul Ehrlich-Stanford University
“Musimy uwolnić się od iluzji, że międzynarodowa polityka klimatyczna jest polityką
środowiskową. Ona nią nie jest. Jest ona natomiast sposobem na
redystrybucję światowego bogactwa.”
Otmar Edenhofer-IPCC
“Jeśli nie obalimy kapitalizmu nie ocalimy środowiska. Myślę, że jest możliwe istnienie
ekologicznego społeczeństwa w socjaliźmie ale nie jest to możliwe w kapitaliźmie.”
Judi Bari-Przewodnicząca Earth First
Tego typu wypowiedzi pokazują jaki jest prawdziwy cel polityczny związany z AGW. Skłania to
do refleksji na temat etyki tego ruchu. Wszystkie działania oficjalnie są nastawione na ochronę
środowiska poprzez wprowadzanie energii odnawialnej i poprawę warunków życia. Głównym
odbiorcą programów AGW jest Afryka. Na kontynencie tym mieszka 1,25 miliarda ludzi i śregnia
dochodu rocznego na mieszkańca wynosi 1,500 dolarów. Suma ta jest 10 razy mniejsza od
dochodu na głowę w Polsce, około 35 razy mniejsza od dochodu w Niemczech, Francji, Austrii i
40 razy mniejsza oniż w Norwegii, Szwecji, Szwajcarii czy USA. W chwili obecnej wydano na
AGW więcej pieniędzy niż roczny dochód wszystkich państw afrykańskich bez zauważalnej
poprawy ich bytu. W wielu krajach odcisk węglowy na mieszkańca wynosi 0,2-0,3 tony czyli 2530 razy mniej niż w Europie. Dostęp do elektryczności ma często mniej niż 50% populacji a jeden
samochów przypada na 200-300 osób. Powyższe dane są szokujące. Jaką korzyść przyniesie
kosztowna turbina wiatrowa kiedy dalej nie będzie stałego dostępu do prądu, oziębiania,
ocieplania, telewizji, internetu, transportu, dróg, kolei, świeżej żywności, szkolnictwa, szpitali itd.
Ludzie ci potrzebują prostej i dostępnej infrastruktury. Drogie technologie przynajmniej na tym
etapie rozwoju nie są im potrzebne. Powinno się tu stosować zasadę proporcjonalności nakładów
do korzyści. Może minąć szansa na poprawienie poziomu życia milionów ludzi. Podział między
biedną Afryką a światem zachodnim będzie jeszcze większy. W tym samym czasie zmarnowane
będą bajońskie sumy na programy AGW. ONZ nie jest w stanie skutecznie pomóc biednym
państwom, gdyż sama jest skorumpowana i ma ogromne własne wydatki. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) co roku przeznacza więcej pieniędzy na podróże, hotele i loty helikopterami
swoich pracowników niż na leczenie HIV, malarii i gruźlicy razem wziętych. Tak więc biedni
pozostaną dalej biednymi a pieniądze pójdą w błoto.
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Na koniec pozwolę sobie dołączyć jeszcze dwie ilustracje. Pierwsza to wykres z bazy danych
Uniwersytetu Alabamy w Huntsville pokazujący zmniejszającą się temperaturę dolnej atmosfery
w ostatnich 3 latach. Dane IPCC przedstawiają coś zupełnie innego! Druga to zdjęcie pnia drzewa
wystającego spod lodu. Zdjęcie pochodzi z lodowca Mendenhall niedaleko Juneau na Alasce,
który od 150 lat się zmniejsza i odsłania las, który rósł w tym miejscu. Tysiąc lat temu rosły tam
drzewa, klimat był cieplejszy o 2,5-2,8°C a poziom CO2 wynosił tylko 280 ppm. Jeszcze jeden
dowód, że temperatura nie jest zależna od poziomu CO2.

Powyższy artykuł jest być może trudny do czytania
Rys. 57. Pień drzewa wystający spod lodowca
gdyż
Rys. 56. Globalna temperatura dolnej
Mendenhall na Alasce. Drzewo jest datowane
zawiera
atmosfery. Dane satelitarne UAH.
na 1000 lat.
dużo
informacji i faktów z dziesiątków artykułów oraz
publikacji. Mam jednak nadzieję, że będzie pomocny do pełniejszego poznania zjawisk
klimatycznych oraz prawdziwych intencji i metod działania ruchu AGW. Musimy być
poinformowani i mieć swoją opinię w tak ważnej sprawie. Będę niezmiernie szczęśliwy jeśli
chociaż trochę Państwu w tym pomogłem.
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