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•Ocean Arktyczny będzie miewał epizody lata bez lodu raz w ciągu stulecia, jeśli temperatura

wzrośnie o 1,5°C. Takie epizody będą się zdarzały raz na dekadę, jeśli dobijemy do 2°C.

•Poziom oceanów na świecie do 2100 roku wzrośnie o 0,26-0,77 metra, jeśli temperatura

globalna nie przekroczy 1,5°C. Jeśli osiągnie 2°C, poziom będzie o około 10 cm wyższy (czyli,

wedle widełek, o 0,04-0,16 m).

•70-90 proc. raf koralowych zniknie, jeśli temperatura wzrośnie o 1,5°C. Jeśli podskoczy o 2°C,

pożegnamy się z ponad 99 proc. raf koralowych.

•Ponieważ rosnące temperatury i zakwaszenie oceanów wpływają negatywnie na cały

ekosystem morski, roczne światowe połowy ryb zmniejszą się o 1,5 mln ton, jeśli nastąpi

wzrost o 1,5°C. Jeśli natomiast temperatura wzrośnie o 2°C, rybacy będą łowić o ponad 3

miliony ton mniej.

•Pogorszą się warunki do hodowli zwierząt, a hodowcy będą się borykać z pogorszeniem się

wartości odżywczej pasz, szerzeniem się chorób i zmniejszeniem zasobów wody.

•Przy wzroście o 1,5°C ludzie również będą się musieli zmierzyć z ograniczeniem dostępu do

pożywienia, zwłaszcza tego o wysokiej wartości odżywczej, w związku ze spodziewanym

obniżeniem zbiorów m.in. kukurydzy, ryżu, pszenicy i innych zbóż. Będą na nie narażeni przede

wszystkim mieszkańcy Afryki Saharyjskiej, Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Środkowej

i Południowej. Jeśli temperatura wzrośnie o 2°C, problem ten będzie dotyczył również krajów

Sahelu, Afryki Południowej, basenu Morza Śródziemnego, Europy Środkowej (tak, IPCC

wymienia nasz region!) oraz Amazonii. Będzie temu towarzyszyło skurczenie się zasobów wody.

•Ubóstwo i niedostatki żywności dotkną o kilkaset milionów ludzi więcej, jeśli temperatura

wzrośnie o 2°C, a nie o 1,5°C. Podobnie będzie z wpływem ocieplenia na ludzkie zdrowie, a więc

z zapadalnością na różne choroby i śmiertelnością.

•Zasięg występowania chorób tropikalnych, takich jak malaria czy denga, przesunie się na

północ. W Polsce – według przewidywań Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli

Chorób (ECDC) – choroby te pojawią się przed 2030 rokiem.

•Nasilą się fale upałów, które będą mocniej odczuwalne w tzw. miejskich wyspach gorąca, stale

rozrastających się.




