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Zegar na Manhattanie odlicza czas do katastrofy
klimatycznej.

Zegar na Manhattanie
odlicza do katastrofy
klimatycznej. 17 września
gigantyczny zegar
ustawiony na 7 lat, 103 dni,
15 godzin, 40 minut i 7
sekund rozpoczął
odliczanie. Tyle czasu
pozostało nam, zanim
wzrost średniej globalnej
temperatury przekroczy
punkt krytyczny.
Zegar będący instalacją

artystyczną stworzoną
przez Gana Golana i
Andrew Boyda, znajduje
się na wysokości dziesięciu
pięter na Union Square na
Manhattanie. Artyści chcą,
aby świat zdał sobie
sprawę, że ludzka
cywilizacja zbliża się do
ostatecznego terminu
zapobieżenia katastrofie
klimatycznej. Jeśli emisja
gazów cieplarnianych

będzie utrzymywać się na
obecnym poziomie,
to kiedy „Climate Clock”
dojdzie do zera, średnia
globalna temperatura
nieodwracalnie wzrośnie o
1,5 stopnia Celsjusza
powyżej poziomu sprzed
epoki przemysłowej, co
uznawane jest za
ekspertów jako ...

punkt krytyczny, po
przekroczeniu którego
klimat stanie się
niesprzyjający dla wielu
istniejących ekosystemów,
a także dla samego
człowieka. Zegar pokazuje
również wartość
procentową
odzwierciedlającą, jaki
ułamek energii na świecie
pozyskiwany jest ze źródeł
odnawialnych.

Twórcy instalacji nazywają
ten wskaźnik „linią życia”.
„Mówiąc najprościej,
musimy doprowadzić naszą
linię życia do 100 procent,
zanim deadline osiągnie 0”
– piszą Golan i Boyd na
stronie internetowej Zegara
Klimatycznego. Teraz „linia
życia” wskazuje nieco
ponad 27 procent.    N.G.
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Katastrofa do uniknięcia?

Według NASA
około jedna
piąta ludzkości
doświadczyła
już co najmniej
jednego sezonu
ze średnią
temperaturą o
co najmniej 1,5
st. C powyżej
poziomu sprzed
epoki
przemysłowej.
Ale jeśli średnia
temperatura na
całej Ziemi
przekroczy ten
próg, ludzie
mogą stanąć w
obliczu

poważnych fal
upałów, susz i
coraz bardziej
ekstremalnych
burz.
Organizacja
Narodów
Zjednoczonych
ostrzegła przed
globalnymi
zmianami,
takimi jak utrata
raf koralowych i
znikający lód
morski. Inne
projekty
zegarów, takie
jak Doomsday
Clock (Zegar
Zagłady,

pokazujący
obecnie 100
sekund przed
północą, gdzie
północ to
chwila zagłady
ludzkości) czy
National Debt
Clock (zegar
długu
narodowego,
obecny np. w
Polsce i
wyliczający, ile
długu
publicznego
przypada na
jednego
obywatela)
miały wpływ

na projekt
zegara
klimatycznego.
Ale trwające
odliczanie
pokazuje, że
ludzie wciąż
mają możliwość
działania. 
Zegar
klimatyczny w
Nowym Jorku
pozostanie
widoczny
jedynie do 27
września, czyli
do końca
miejskiego
Tygodnia
Klimatycznego.

Po tym czasie
instalacja
najpewniej
zostanie zdjęta,
ale artyści
planują w
przyszłym roku
wystawić
kolejny zegar
klimatyczny –
tym razem w
Paryżu. Zespół
zaprojektował
również ręczny
zegar
klimatyczny dla
aktywistki
klimatycznej
Grety Thunberg.
K.O.
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Klimatyczna katastrofa coraz bliżej!

Według
opublikowanego 
raportu
Międzyrządowego
Zespołu do spraw
Zmian Klimatu
(IPCC) nadal można
zahamować
globalne ocieplenie
na dość
bezpiecznym
poziomie. Jednak
osiągnięcie tego celu
wymaga
natychmiastowych
działań, a brak
reakcji grozi
klimatyczną
katastrofą –
informuje Koalicja
Klimatyczna (KK).
Jak zaznacza KK,
nowy raport
naukowców w
całego świata,

będący kluczowym
dokumentem
analizującym
scenariusze
przyszłości dla
globalnego
ocieplenia,
wskazuje, jak
ambitniejsze starania
mogą pomóc w
zahamowaniu
wzrostu średniej
temperatury
globalnej na
poziomie 1,5°C. 
Klimatyczna
katastrofa –
wzrost liczby
zachorowań i
zgonów

Według raportu na
redukcję emisji
nawet 21 gigaton

CO2 rocznie do
2050 r. mogą
wpłynąć odbudowa
ekosystemów
leśnych i działania
na rzecz bardziej
zrównoważonych
systemów żywności.
W opinii autorów
raportu pozwoliłoby
to uniknąć
zastosowania
niebezpiecznych
rozwiązań
geoinżynieryjnych.
IPCC potwierdził, że
obecna średnia
temperatura
globalna jest o 1°C
wyższa od poziomu
przedindustrialnego.
Jeśli emisje gazów
cieplarnianych nie
zostaną gwałtownie
zredukowane,

to przekroczy ona
„bezpieczny” poziom
1,5°C już w 2040 r.
Eksperci
podkreślają, że
ocieplenie klimatu to
nie tylko statystyki
średnich temperatur,
ale przede
wszystkim poważne
zagrożenie, takie jak
nasilenie
nieprzewidywalnych
zjawisk pogodowych,
przesuwanie stref
klimatycznych,
wpływające na
obniżenie plonów i
migracje,
rozprzestrzenianie
się chorób
zakaźnych czy
wielotygodniowe,
zabójcze fale
upałów. Badacze

podkreślają, że
ograniczenie
wzrostu średniej
temperatury
globalnej do 1,5°C w
porównaniu z
poziomem, wokół
którego budowano
ambicje klimatyczne
w ostatnich latach
(2°C) pozwoliłoby
zapobiec około 153
mln przedwczesnych
zgonów
spowodowanych
zanieczyszczeniem
powietrza na całym
świecie do 2100 r.,
czyli o ok. 40% w
ciągu najbliższych
40 lat.
J.O.
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Klimatyczna katastrofa – poziom mórz
o 90 cm w górę.

Stwierdza się,
że wzrost
średniej
temperatury
globalnej o 3° –
4°C będzie miał
katastrofalne
skutki i
zachwieje
podstawami
obecnej
cywilizacji. Do
2100 r. poziom
mo ́rz moz ̇e sie ̨
podnies ́c ́ nawet
o 90 cm, co
be ̨dzie groziło
zalaniem
tereno ́w
zamieszkanych

przez połowe ̨
populacji
s ́wiata. W tym
czasie liczba
zgono ́w w
samej Europie
spowodowanych
falami upało ́w
moz ̇e wzrosna ̨c ́
az ̇
pie ̨c ́dziesie ̨ciokrotnie
z ok. 3 tys. do
ponad 150 tys.
w efekcie zmian
klimatu, pod
koniec wieku
kle ̨ski
z ̇ywiołowe
moga ̨
dosie ̨gna ̨c ́

co najmniej 2/3
Europejczyko ́w,
zagraz ̇aja ̨c ich
z ̇yciu i zdrowiu. 
Specjalny
raport
Międzyrządowego
Zespołu ds.
Zmian Klimatu
(IPCC) jest
najważniejszym
naukowym
dokumentem
obecnej dekady.
Stanowi
najbardziej
wyczerpującą i
wiarygodną
ocenę skutków
zmiany klimatu

w przypadku,
gdy wzrost
średniej
temperatury
globalnej
przekroczy
bezpieczny
próg ocieplenia,
czyli
wielokrotnie
wspominane
przez
naukowców
1.5°C w
porównaniu z
poziomem
przedindustrialnym.
Raport będzie
miał ogromny
wpływ na

politykę
klimatyczną
prowadzoną
zarówno na
poziomie
międzynarodowym,
unijnym, jak i
krajowym.
Raport stanowi
szczególnie
istotny
dokument dla
naszego kraju.
Polska jest
gospodarzem
tegorocznego
szczytu
klimatycznego
(COP24), który
na początku

grudnia
odbędzie się w
Katowicach.
Podczas
konferencji
decydenci z
całego świata
będą
dyskutować o
podjęciu
niezbędnych
działań w
zakresie zmiany
klimatu i jej
skutkami
ponoszonymi
przez
społeczeństwa
wszystkich
kontynentów

– informuje KK.
Opracowano na
podstawie
informacji
opublikowanej
przez Koalicję
Klimatyczną.
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