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Dla kogo lepiej, dla kogo gorzej – obserwowany i przewidywany wp yw zmian
klimatu na przyrod o ywion
Zmiany klimatu zawsze towarzyszy y yciu na Ziemi
Wyniki bada

paleoekologicznych wyra nie dowodz ,

e sk ad gatunkowy,

rozmieszczenie i zasi gi wyst powania ro lin i zwierz t zmienia y si wraz z panuj cymi
warunkami klimatycznymi. Chocia
istotnym

i

nieustaj cym

historia Ziemi wskazuje,

czynnikiem

kszta tuj cym

ycie

e zmiany klimatu by y
na

naszej

Planecie

i

doprowadzaj cym do powstania takiego obrazu ró norodno ci biologicznej jaki znamy dzi ,
to jednak wspó czesne trendy budz niepokój ekologów. Po raz pierwszy w dziejach ycia to
nie sama natura, ale cz owiek wydaje si by wspó sprawc zmian klimatu, a przynajmniej
powoduje, e zachodz one w takim tempie, które nie zostawia organizmom wiele czasu na
adaptacj

i unikni cie niebezpiecze stwa wygini cia. Nie jest to jednak tylko problem

poszczególnych organizmów. Poniewa ró ne gatunki reaguj na zmiany klimatu w ró ny
sposób i w odmiennym czasie, naturalne zale no ci pokarmowe czy przestrzenne tworz ce
skomplikowany uk ad zostaj rozerwane zagra aj c stabilno ci ca ych ekosystemów. Nak ada
si to jeszcze na ogromn fragmentacj i zniszczenie rodowiska spowodowane dzia alno ci
cz owieka, co powoduje, e naturalne sposoby reakcji organizmów na zmiany – migracje i
przesuwanie zasi gów – staj si bardzo utrudnione.
Ka dy gatunek ma okre lone mo liwo ci tolerancji na zmiany.
Warto zacz

od wyja nienia, jak wygl daj ró ne strategie dopasowywania si

gatunków do zmieniaj cego si

rodowiska. Ka dy organizm charakteryzuje si okre lonymi

granicami tolerancji na zmiany poszczególnych czynników
temperatura czy wilgotno . Mo liwo ci te jednak s

rodowiska, takich jak

ró ne: jedne gatunki – zwane

eurytopowymi – maj szerokie granice tolerancji, mog c znosi du y zakres zmian, inne –
zwane stenotopowymi – mog

tylko w w skim zakresie waha temperatury i wilgotno ci,

nie mówi c ju o innych czynnikach. Przejawia si to czasem w tak skrajnym stopniu, e
pewne gatunki mo na spotka

tylko w jednym, niepowtarzalnym pod wzgl dem

specyficznych warunków miejscu na Ziemi. Takie gatunki nazywa si
Oczywi cie wymienione strategie maj

endemitami.

swoje plusy i minusy. Gatunki o szerokich

mo liwo ciach mog opanowywa ci gle nowe rodowiska, musz si tam jednak upora z
zastanymi uk adami mi dzy gatunkami, zwi kszon

konkurencj

o pokarm, nowymi

chorobami i nieznanymi wrogami. Z drugiej strony, gatunki o specyficznych wymaganiach

korzystaj z luksusu rodowiska o przewidywalnych warunkach klimatycznych, gdzie nie
trzeba traci energii na sta

adaptacj . Jednak ka da, najmniejsza nawet, zmiana tych

warunków mo e by dla nich zabójcza, je li nie zmieni swego zasi gu, a w przypadku
endemitów nie ma nawet szans na przeniesienie si w bezpieczniejsze miejsca. Takie w skie
lub szerokie granice tolerancji poszczególnych gatunków, odegra y wa na rol w procesie
kszta towania si

rozmieszczenia

ycia na Ziemi. Jednym gatunkom da y szans

na

opanowanie obszarów ró norodnych pod wzgl dem klimatu oraz jego zmienno ci, innym
wyznaczy y miejsce w okre lonych strefach klimatycznych, a nawet w ci le ograniczonych
miejscach.
Historia pokazuje, ze ocieplenie lub och odzenie klimatu w dawnych epokach
powodowa o zmiany w rozmieszczeniu flory i fauny, która mia a si

gdzie

przemieszcza .
Badania paleontologiczne dowodz , e w odpowiedzi na zmiany klimatu zmienia y si
nie tylko zasi gi poszczególnych gatunków, ale te prowadzi o to do ca kowitej zag ady wielu
z nich, na przyk ad wiele taksonów ro lin takich jak magnolie (Magnolia) czy tsugi (Tsuga)
wyst powa o w trzeciorz dzie zarówno w Europie jak i w Ameryce Pó nocnej. Jednak
podczas epoki lodowcowej w plejstocenie wygin y one w Europie prawdopodobnie z
powodu trudno ci w przesuwaniu zasi gów na po udnie ze wzgl du na równole nikowy
uk ad barier, jakimi by y pasma Alp i Pirenejów. Tymczasem w Ameryce u
górskich wzd

enie pasm

kontynentu nie stanowi o takiej przeszkody. Najwa niejsze wnioski

wynikaj ce z tych obserwacji wskazuj ,

e gatunki poszukuj c optymalnej temperatury

zwi kszaj swoje zasi gi, by powraca do poprzednich, gdy temperatura wraca do normy. Na
przyk ad w plejstocenie w interglacjalnych okresach, kiedy w Ameryce Pó nocnej
temperatura by a zaledwie o 2-3o C wy sza ni obecnie, tapiry i winki pekari buszowa y w
dzisiejszej Pensylwanii. Obserwowano tak e dowody zmiany w rozmieszczeniu pionowym
ró nych gatunków. lady wyst powania wielu gatunków (np. tsugi kanadyjskiej) znaleziono
w górach ponad 350 m wy ej ni spotyka si je dzi .
Chocia niektórzy badacze kwestionuj zjawisko globalnego ocieplenia to zmiany
rozmieszczenia ro lin i zwierz t oraz efekty zagro enia daj ju o sobie zna .
Te zjawiska, które opisano w paleontologicznej przesz

ci jako efekt d ugotrwa ego

procesu zmian klimatu trwaj cego tysi ce lat, obecnie mo emy ju zarejestrowa w przeci gu
lat kilkudziesi ciu. Badacze w Alpach stwierdzili, e wyst puj ce wysoko w górach
specyficzne gatunki porostów s wypierane przez ro liny ni szego pi tra, które ze wzgl du na
wzrost temperatury mog zasiedla niedost pne dot d wysoko ci. Tak e inne zimnolubne
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gatunki, jak pó nocnoameryka ska sroka, przenosz si wy ej w góry, oddzielaj c swój
zasi g od bardziej tolerancyjnych na zmiany klimatu gatunków, którymi si

ywi .

Przed innym problemem staj zwierz ta okolic podbiegunowych, gdzie od lat 70. XX
w obserwuje si du o wcze niejsze topnienie pokrywy nie nej. Pingwiny Adeli, które
nurkuj poluj c z kry lodowej niedaleko swoich kolonii l gowych, w wyniku intensywnego
topnienia lodu maj coraz dalej do miejsc po owu. Opuszczaj wiec na d ugo swoje piskl ta,
by si ga

po awice kryla, który mo e bytowa

tylko pod lodem. W efekcie takiej

niekorzystnej zmiany warunków ycia populacja pingwina Adeli gwa townie si zmniejszy a,
co pozwoli o na wykorzystanie ich miejsc l gowych przez inny gatunek pingwinów, który
jeszcze bardziej zwi kszy presj na zagro on populacj .
Jak wida zmiany klimatu mog rozpocz

cuchowe reakcje w ca ym ekosystemie.

Podobnie topnieniem lodu jest zagro ony inny mieszkaniec okolic podbiegunowych –
nied wied polarny. Od kiedy temperatura wzros a w ca ej Arktyce, sta a morska pokrywa
lodowa kurczy si o 9 cm na dekad

(poczynaj c od 1978 r., kiedy rozpocz to sta y

monitoring satelitarny). Dla zwierz t takich jak nied wiedzie polarne to niemal wyrok, bo
tylko z lodowych kier mog

polowa

na foki. Efekty ocieplenia ju

daje si

odczu .

Prowadzone badania wykazuj , e sk adaj ca si z 1000 osobników populacja drastycznie si
zmniejsza, maleje te ci ar cia a niedo ywionych zwierz t. Nied wiedzie polarne zalicza si
do pierwszej dziesi tki zwierz t, dla których zmiany klimatu ju

teraz s

miertelnym

zagro eniem.
Nie tylko wzrost temperatury, ale i gwa towne i nietypowe zjawiska
atmosferyczne oraz zaburzenia w cykliczno ci sezonów s zagro eniem dla przyrody
ywionej.
Ofiar

zaburze

i nieprzewidywalno ci klimatu jest drugi na li cie zagro onych

gatunków – pi kny motyl monarcha – s ynny z d ugich sezonowych w drówek wzd
brzegów obu Ameryk. Lodowate temperatury i gwa towne opady w górach Meksyku sta y si
przyczyn

zag ady wielu milionów migruj cych osobników. Poniewa

zjawiska zapowiadane s

takie nietypowe

w najbli szych latach, populacji motyla monarchy grozi

zdziesi tkowanie.
Zmiany klimatu zachodz te i w strefie klimatu umiarkowanego przejawiaj c si
przyspieszeniem wiosny i zmianami rozk adu temperatur latem. W Europie w ostatnim
dziesi cioleciu przyspieszy a si pora kwitnienia wiosennych kwiatów i to rednio o tydzie ,
a w niektórych rejonach i o dwa tygodnie. Tak samo przyspieszona jest pora godów p azów.
Ptaki zak adaj gniazda o kilkana cie dni wcze niej ni jeszcze w po owie XX w. Nie zawsze
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towarzyszy temu przyspieszenie rozwoju owadów, co w okresie karmienia piskl t grozi
niedostatkiem pokarmu. Tak e owady zapylaj ce mog rozmija si z przyspieszon por
kwitnienia „obs ugiwanych” ro lin, co grozi brakiem owoców.
Innym przyk adem rozmijania si pór rozwoju ro lin z okresem rozwoju zwierz t jest
przyspieszenie wegetacji wczesn wiosn a nast pnie jej wcze niejsze zamieranie jesieni .
Dzieje si ju tak na pastwiskach pó nocnej Kanady. Na wiosn ca e stada karibu w druj tam
w poszukiwaniu po ywienia. Ciel ta rodz si , kiedy wegetacja jest ju w pe nym rozkwicie,
lecz nie zdo aj jeszcze odpowiednio podrosn

i przygotowa si do zimy, gdy nast puje ju

brak pokarmu. Znów wi c zmiany klimatu rozrywaj prastare

cuchy pokarmowe gro c

rozregulowaniem ca ego przyrodniczego systemu.
Ocieplenie klimatu to tak e niebezpiecze stwo rozprzestrzeniania si chorób oraz
paso ytów.
Ró nice warunków klimatycznych przez wieki stanowi y barier dla gro nych bakterii
i grzybów oraz uniemo liwia y rozwój wielu paso ytów lub utrzymywa y równowag
pomi dzy paso ytem i ywicielem oraz drapie nikiem i jego ofiar .
Wiele wskazuje, e bariery te ju przesta y by skuteczne. W Stanach Zjednoczonych
zanotowano w ród drobiu epidemi wywo an przez wirusa Zachodniego Nilu. W 2003 r.
taka epidemia pojawi a si
na

w Kolorado i jak twierdz

naukowcy, wywo ana zosta a

eniem si kilku zale nych od klimatu czynników. By o to wyschni cie zbiorników

wodnych, co spowodowa o, e przy resztkach wody nast pi o wielkie zag szczenie ptactwa
migruj cego oraz masowe pojawienie si komarów przenosz cych wirusa.
Tak e kolejnymi gor cymi latami t umaczy si zniszczenie tysi cy hektarów lasów
wierkowych na Alasce, które pad y ofiar ataku korników. Wzrost temperatury spowodowa
niespotykane masowe pojawienie si doros ych chrz szczy, które dos ownie po ar y drzewa.
Podobne niebezpiecze stwa zmasowanego ataku, tym razem drapie ników na ich
ofiary, pojawia si w kanadyjskiej tundrze. W ostatnich latach odnotowano tam przesuwanie
si na pó noc zasi gu lisa rudego, który wchodzi na tereny zamieszka e przez lisa polarnego
zwanego pie cem. Gryzonie i ptaki stanowi ce baz pokarmow obu tych drapie ników
nara one s na zwi kszon , podwójn presj , a przy okazji lis polarny napotyka na bardzo
siln konkurencj .
Skutków zmian klimatu do wiadczaj
dzono,

e ich ogrom i obfito

te

ekosystemy morskie, o których

zasobów oceanu zabezpiecza przed wp ywem

dzia alno ci cz owieka.
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Rafy koralowe, w ród których schronienie znajduje jedna czwarta wszystkich
gatunków organizmów morskich, tworz koralowce, które s dla oceanu tym, czym niegdy
by kanarek w kopalni w gla – informuj o ska eniu. Wed ug Stowarzyszenia na rzecz Raf
Koralowych (CRA) w ostatnim pó wieczu wygin o 27 procent korali, w tym 16 procent z
powodu samego tylko El Nino w 1998r. Obserwowane przez biologów zjawisko bielenia raf
koralowych to objaw wymierania koralowców. yj ce z nimi w symbiozie glony s z powodu
wzmo onego promieniowania s onecznego i wzrostu temperatury wody wyrzucane z wn trza
polipów, co cz sto ko czy si

mierci koralowców, a w efekcie zniszczeniem ca ej z

onej

biocenozy rafy.
Wp yw zmian klimatu na poszczególne gatunki powoduje zmian

ró nego

rodzaju powi za i dróg przep ywu materii w ekosystemach mog c prowadzi do ich
destabilizacji.
Wiele przytoczonych przyk adów to tylko wierzcho ek góry lodowej faktów, które
naukowcy zaczn

odkrywa

t umacz c przyczyny zaniku ró norodno ci biologicznej w

naturalnych rodowiskach oraz pod

e istotnych problemów wyst puj cych w rolnictwie. W

oparciu o istniej ce dowody i analiz zjawisk z przesz

ci, badacze i praktycy zgromadzeni

na Mi dzynarodowym Kongresie Ochrony Przyrody (zorganizowanym przez wiatow Uni
Ochrony Przyrody IUCN w 2004 r. w Bangkoku) uznali zmiany klimatu za jedno z g ównych
zagro

. Zmiany klimatu i zwi zane z tym konsekwencje dla przyrody o ywionej zachodz

bowiem w tempie przekraczaj cym mo liwo ci adaptacji gatunków, nie mówi c ju o ca ych
ekosystemach. Grozi to destabilizacj

uk adów przyrodniczych i pog bia proces utraty

ró norodno ci biologicznej. Dochodzi do tego problem ogromnych kosztów ponoszonych
przez s

by ochrony przyrody a przede wszystkim przez rolnictwo i le nictwo.
W dzisiejszych czasach wszystkie te zjawiska zwi zane z globalnym ociepleniem

nak adaj si na najwi kszy problem zagra aj cy ró norodno ci biologicznej: fragmentacj i
zniszczenie siedlisk. Gatunki, które w poszukiwaniu dogodniejszych siedlisk staraj si
migrowa , w miejscach o odpowiadaj cym im klimacie natrafiaj na miasta, drogi, tereny
rolnicze. Manewr przyrody z dawnych epok – ucieczka przed rosn
wielu gatunkom nie uda. Cz owiek zaanektowa wi kszo

temperatur – ju si

rodowisk Dodatkowo, zmiany

klimatu faworyzuj gatunki wsz dobylskie o szerokich granicach tolerancji jak szczury czy
wróble, które z atwo ci wypieraj gatunki o mniejszej tolerancji.
Aby chroni

przyrod , nie wystarczy zapobiega

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale nale y te

zmianom klimatu przez
przygotowywa

si

do

przeciwdzia ania skutkom.
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Dlatego tak wa ne jest obmy lenie odpowiednich strategii dzia

, bo bez naszej

pomocy przyroda tak atwo jak kiedy ju sobie nie poradzi. Nie mamy te czasu czeka , bo
proces adaptacji do temperatury trwa setki lat i jego rezultaty nie da yby ju takiej przyrody,
do jakiej przywykli my i chcieliby my przekaza naszym dzieciom i wnukom. Jedn z
proponowanych strategii jest takie planowanie przestrzeni oraz powi kszanie obszarów otulin
wokó parków narodowych, by w razie czego umo liwi gatunkom migracj w kierunku
rodowisk o bardziej sprzyjaj cych warunkach. Wa na jest te

kontrola liczebno ci i

kierunków ekspansji gatunków eurytopowych tak, by nie wypiera y gatunków miejscowych i
tak ju

os abionych zmianami klimatu. To wa ne, bo w

nie gatunki ciep olubne i o

szerokich granicach tolerancji mog by wielkimi beneficjentami zmian klimatu, co wcale nie
musi by korzystne dla zachowania pe nego bogactwa gatunków.
Wi cej na temat scenariuszy utraty ró norodno ci biologicznej mo na znale

na

http://maps.grida.no/go/graphic/biodiversity-ibs-state and scenario 2006.
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