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Z pl•wnym opóźnieniem dotarł do 
m nil' m.ljowy Świni Nnukl z intcrcsu

i·ll'Ym .utykułem D. Schneidera "Pod
no~Z.1Cl' si~· morza". Wydaje ~ic jednak, 
:il• pl•symistyczne raczej konkluzje, wy
n•k.lj.}n' dość wyraźnic z przcdstawio
nyrh d.mych, ~:acierają się w nnwnlc cy
low.mvrh przez autora opinii i liczb. 

;\i,lji..,totnicjszym wynik.icm roAvnżań 
l) S< hm·•lkra jest stwierdzenie, że szyb
k••<<~ wzrostu poziomu morza w ostat
'"'n "lllll·riu przekraoa 20-krolnic tern-

po w poprzedzających 2 tys. lat. Wzrost 
ten ma chamkler globah1y, n nie jest spo
wodowany na przykład nicroztropną 
gospodarką wodną Hindusów. Nie 
ulega wątpliwości, że jego przyczyną 
jest równie/ globane ocieplenie, rzędu 
+2 C, w tym stuleciu. Spowodowało ono 
termiom.• nv..sz~rzcnie się mas oceanicz
nych. Ocieplenie to jest związane ze 
wzrostem zawartości dwutlenku węgla 
w atmosferze, od 280 ppm nn początku 
ery przemysłowej do 355 ppm obecnie. 
Stany Zjednoczone emitują w przelicze
niu na głowę mieszkańca pięciokrotnie 
więcej co? ni/ Indie. 
Główne niebezpieczeństwo zmian kli

matycz.nych nie leży jednak w zjawi
skach liniowych, łatwo przewidywa
nych, jak rozszen~alność termiczna. 
W procesach klimatycznych istotne jest 
równowa/enie się przeciwstawnych 
czynników oraz samoregulacja systemu 
poprzez układ sprzę/eń zwrotnych. 
Sprzę/cnia te w określonych warunkach 

mogą prow.1dzić na przykład do bista
bililości klimatu, w rodzaju wzajcmrue 
przeplatająrych się er lodowcowych 
i ociepleń. 

W chwili obecnej efekt cieplarniany 
spowodowany przez co2 jest w dużej 
mierze równoważony przez antropoge
niczną emisje; siarki. Z tego też powodu 
obserwowane ocieplenie nie jest jcd
norodm:~ ani w skali globu, ani w per
spekty>vie historycznej. W Europie ob
serwuje się raczej ochłodzenie: jeśli 
temperatura rośnie, dzieje się to zimą 
i w nocy, z oego niewielki jest pożytek 
d la rolnictwa, nicbezpieczeństwo nato
miast dla lodowców w Alpach. 

Równowaga przeciwstawnych czyn
ników, na ciągle wzrastającym pozio
mie, nicsic te/ ryzyko niestabilności po
godowych. Ilość huraganów w USA 
wzrosła trzykrotnic w ciągu ostatnich 
40 lat. Warto też przypomnieć tegorocz
ną zinw w Polscc, z + 10°C w lu tym i za
mieciami śnieżnymi w końcu kwietnia, 
lub nicspotykane nigdy na wiosnf,' po
wodzie w Wenecji. 

ic podzielałbym wiary D. Schneide
ra w globalne modele cyrkulacji: Scl one, 
n> prawda, matematycznie i fizycznie 
~pójne, ale nic pozwalają przewidzieć po
gody z więcej niż tygodniowym wyprz~ 
~L,enicm. W koincydencji z artykułem 
w Sch!llfl{ic Amcrican wykryto nowe, gi-

gantycznc pl,'knięcie w pokrywie lodo
wej na Antarktydzie (Nnłurc, 13.02.97) 
wbrew pr zcwidy>vaniom modeli. 

a pytanie, czy grozi nam pod
nicsicnic s1c; poziomu mórz, słynne 
kiedyś Radio Erewań odpowit'liziałoby 
wic;c tak: .,Nic, nie grozi nam podnie
sienie się poziomu mórz. Jeśli grozi, to 
nie nam, ale Filipinom. A nam najwy-
7ej lipcowe zamiecie śnieżne i trąby po
wietrzne." 
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