
...16.12.2017; temperatury Arktyki rosną w tak szybkim tempie, że komputery uznały je za
niemożliwe; 28.10.2017; satelitarne pomiary grubości sezonowego lodu morskiego zostały
zawyżone  aż  o  25% –  Ocean  Arktyczny  może  być  wolny  od  letniej  pokrywy  lodowej
znacznie wcześniej, niż wskazywały na to dotychczasowe prognozy; 3.10.2017;  tropikalne
lasy  uwalniają  więcej  CO2 niż  przechwytują – przestały  pełnić  rolę  pochłaniacza węgla
netto; 12.09.2017; proces topnienia północnej wiecznej zmarzliny obejmuje już około jedną
czwartą jej powierzchni; 4.09.2017; katastrofalna sytuacja pożarowa w Europie, Kanadzie,
na Syberii i Grenlandii; 24.08.2017; lipiec 2017 był najcieplejszym miesiącem w historii
pomiarów; 26.06.2017;  rekordowe  stężenia  atmosferycznego  CO2  nad  Syberią;
22.06.2017;  przekroczenie punktu  krytycznego atmosferycznych  koncentracji  CO2
wywołało w przeszłości  nagłe zmiany klimatu, które na przestrzeni zaledwie kilku dekad
przyniosły wahania temperatur sięgające 15°C; 17.06.2017; tropikalne lasy torfowe są już
źródłami emisji CO2 netto i przyspieszają wzrost temperatur Ziemi; 13.06.2017; wskutek
ocieplenia klimatu cieki wodne Alp stały się emiterami dwutlenku węgla netto; 5.06.2017;
topnienie wiecznej zmarzliny w Arktyce wprowadzi  do atmosfery ogromne ilości tlenku
azotu,  który zatrzymuje  słoneczne  ciepło  300  razy  skuteczniej  niż  dwutlenek  węgla;
24.05.2017;  emitowany przez  Amazonkę dwutlenek węgla  praktycznie  odpowiada ilości
tego  gazu  pochłanianej  przez  amazoński  las  deszczowy; 22.05.2017; potwierdziły  się
najgorsze obawy: topniejąca wieczna zmarzlina Alaski wypełnia atmosferę ogromną ilością
gazów  cieplarnianych; 23.04.2017;  padł  kolejny  rekord  dziennych  koncentracji
atmosferycznego  dwutlenku  węgla;  16.04.2017;  nowe  odkrycie  potwierdza  wysokie
prawdopodobieństwo nagłej erupcji metanu z podmorskich hydratów; 13.04.2017; wieczna
zmarzlina  jest  bardziej  wrażliwa  na  zmianę  klimatu,  niż  sądzono  dotychczas:  wzrost
temperatury globu o 2°C stopi zmarzłoć w 40% i uwolni do atmosfery blisko pół biliona ton
węgla; 9.04.2017; marcowa objętość arktycznego lodu morskiego była najniższa w historii
pomiarów; 3.04.2017;  fragmentacja lasów jest o wiele bardziej destrukcyjna, niż sądzono
dotychczas: zwiększa roczne emisje węgla o setki milionów ton; 29.03.2017; obserwacje
satelitarne odkryły ponad 200 nowo utworzonych, błękitnych jezior w rosyjskiej Arktyce,
które  emitują  metan;  27.03.2017;  w  2017  odnotowano  najniższy  maksymalny  zasięg
globalnego lodu morskiego na początku sezonu topnienia; 24.03.2017; na Syberii odkryto
7.000 wypełnionych metanem wzniesień; 18.03.2017;  trwające  erupcje  coraz  większych
ilości metanu z dna Oceanu Arktycznego pozostają w znacznym stopniu niewykryte przez
lądowe stacje pomiarowe; 10.03.2017; planetarne grunty uwolnią do atmosfery znacznie
więcej  dwutlenku  węgla,  niż  się  spodziewano; 2.03.2017;  ogromne  połacie  wiecznej
zmarzliny  Arktyki  w  północno-zachodniej  Kanadzie  zapadają  się  i  ulegają  gwałtownej
dezintegracji – proces  przyspieszył  w całej  Arktyce;  28.02.2017;  w 2016  atmosferyczne
koncentracje CO2 odnotowały rekordowy wzrost; 22.01.2017; średnia temperatura Ziemi w
2016 roztrzaskała ustanowiony rok wcześniej rekord: od 1750 Ziemia ogrzała się o ponad
1.5°C; 
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