
...31.12.2016;  globalne  ocieplenie  przekroczyło  kolejny  punkt  bez  powrotu  –  ze  względu  na  wzrost
temperatur, gleby wprowadzają do atmosfery CO2 w ilości  równej emisjom przemysłowym z połowy XX
wieku;  25.12.2016;  Ocean  Południowy  nie  spowolni  globalnego  ocieplenia –  pochłania  mniej CO2  niż
szacowano; temperatura w okolicy bieguna północnego była wyższa od normy o +30°C;  28.11.2016: gleby
Arktyki są bardziej wrażliwe na ocieplenie niż przypuszczano – już przy niewielkim wzroście temperatury
uwalniają  do  atmosfery  znaczne  ilości  dwutlenku  węgla,  metanu  i  podtlenku  azotu;  21.11.2016;  przez
pierwszych dziesięć miesięcy 2016 w dotkniętej suszą Kalifornii obumarły 62 miliony drzew – wydarzenie bez
precedensu  w  historii  najnowszej; 20.11.2016;  równikowe  lasy  przestają  funkcjonować  jako  kluczowe
pochłaniacze  dwutlenku  węgla,  które  spowalniały  globalne  ocieplenie; 18.11.2016;  nastąpiło  załamanie
globalnego obszaru lodu morskiego; letnie temperatury w Arktyce w trzeciej dekadzie listopada – w okolicach
bieguna  północnego  wzrosły  powyżej  zera;  4.11.2016;  nowo odkryty  mechanizm klimatyczny  ujawnił,  że
prognozy  ocieplenia  wywołanego  wzrostem  koncentracji  CO2  są  zaniżone;  25.10.2016;  rekordowo  niski
jesienny zasięg  arktycznego lodu morskiego;  20.10.2016;  na dnie  Morza Barentsa  odkryto  liczne kratery
utworzone przez ogromne eksplozje metanu, które wywołuje topnienie hydratów; 14.10.2016; środowisko
naukowe zaszokowane: zdolność roślinności do pochłaniania CO2 raptownie spada od 2006 roku, ponieważ
wegetacja planety osiągnęła wówczas swój szczyt absorpcji atmosferycznego dwutlenku węgla – co najmniej
24 lata wcześniej niż zakładano; 8.10.2016; szacunki globalnych emisji metanu zostały poważnie zaniżone –
mogą być nawet dwukrotnie wyższe od wartości podawanych dotychczas;  6.10.2016; tegoroczna wyprawa
badawcza ustaliła, że potężne emisje metanu z podmorskiej wiecznej zmarzliny Arktyki uległy znacznemu
zwiększeniu od 2014 roku; biomasa arktycznych roślin wodnych uwalnia do atmosfery coraz więcej metanu;
1.10.2016;  syberyjski  sezon  pożarów w 2016 roku wydłużył  się  o  ponad miesiąc,  władze nie  panują  nad
żywiołem; 24.09.2016; modele Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu dramatycznie zawyżyły tempo
wchłaniania CO2 przez planetarne gleby – wbrew oczekiwaniom proces nie spowolni globalnego ocielenia;
15.09.2016; globalny  sierpień  2016  najgorętszym  miesiącem  w  historii  meteorologicznych  pomiarów;
19.08.2016;  globalny  lipiec  2016  najgorętszym  miesiącem  w  historii  meteorologicznych  pomiarów;
syberyjskie pożary powodują gwałtowny wzrost koncentracji gazów cieplarnianych; 10.08.2016; historyczne
zapisy  meteorologiczne zaniżyły  całkowitą  wartość  antropogenicznego ocieplenia  Ziemi;  subalpejskie  lasy
przestają być jednym z kluczowych pochłaniaczy CO2; 7.08.2016; rekordowo cienka pokrywa lodu morskiego
Arktyki  na początku sierpnia;  3.08.2016; prognoza wzrostu średniej  globalnej  temperatury  o 10°C przed
rokiem  2026;  1.08.2016;  ocieplająca  się  Ziemia  zmniejsza  zdolność  roślin  lądowych  do  magazynowania
węgla: 24.07.2016; pierwsze półrocze 2016 najcieplejsze w historii pomiarów; 21.07.2016; ogromne pożary
na północnej i środkowej Syberii; topniejąca wieczna zmarzlina zamienia arktyczną tundrę w ruchomą bańkę
metanu; 17.07.2016; trudne do wykrycia i ugaszenia pożary torfowisk są największymi pożarami na świecie;
4.07.2016;  badacze  NASA  wykazali,  że  rosnące  emisje  gazów  cieplarnianych  w  Arktyce  mogą  pozostać
niewykrytymi;  26.06.2016;  rekordowy  skok  atmosferycznego  stężenia  CO2  w  pierwszym  półroczu  2016;
tempo topnienia arktycznej wiecznej zmarzliny odnotowało w ciągu 50 lat czterokrotny wzrost; 18.06.2016;
topnieje  już  wieczna  zmarzlina  znajdująca  się  pod  płytkimi  jeziorami  Arktyki;  16.06.2016;  koncentracje
atmosferycznego CO2 na stałe przekroczyły pułap 400 ppm; rekordowe temperatury na Syberii,  Alasce i
Grenlandii;  7.06.2016;  w  maju  2016  szczytowe  wartości  temperatur  wody  morskiej  odnotowano  na
rekordowym  obszarze  oceanu  światowego;  6.06.2016;  tundra  i  wieczna  zmarzlina  Alaski  przestały  być
głównym buforem przeciwko zmianie klimatu – wskutek antropogenicznego ocieplenia stały się jej głównym
motorem; 1.06.2016; emisje gazów cieplarnianych z jezior i wód śródlądowych mogą być o prawie 50 proc.
większe niż zakładano; 30.05.2016; rosyjska Republika Sachy (Syberia wschodnia) kapituluje: wydano dekret
zwalniający władze z obowiązku gaszenia pożarów niezagrażających populacjom ludzkim – tymczasem płoną
miliony  hektarów;  26.05.2016;  wiodący  badacze  Syberii  i  Arktyki  alarmują  o  katastrofalnym  tempie
topnienia  wiecznej  zmarzliny  i  hydratów  metanu;  raport  NOAA  informuje  o  wysokiej  wartości  średniej
temperatury  w  Arktyce  w  okresie  styczeń-kwiecień  2016;  badanie  zapowiada  kilkukrotny  wzrost  ilości
pożarów na Alasce; 16.05.2016; majowe tempo utraty arktycznego lodu morskiego odpowiada wartościom
odnotowywanym w czerwcu i lipcu; ekstremalne upały i  susze w Azji Wschodniej wywołały falę pożarów
lasów;  20.04.2016;  rekordowa  liczba  pożarów  w  Nepalu;  19.04.2016;  chmury  odbijają  mniej  światła
słonecznego  niż  sądzono –  wzrost  temperatur  prognozowany  przez  modele  klimatyczne  został  znacznie
zaniżony; 14.04.2016; rekordowo wczesny początek letniego sezonu topnienia na Grenlandii;  26.03.2016;
międzynarodowe badanie ustaliło, że wieczna zmarzlina Arktyki topnieje szybciej niż zakładano; 22.03.2016;
tempo  antropogenicznych  emisji  dwutlenku  węgla  jest  najwyższe  od  66  milionów  lat;  mikroorganizmy
glebowe,  które  są  fundamentem wytrzymałości  całego środowiska  Ziemi na  zmianę  klimatu,  nie  będą  w
stanie przystosować się do niej w sposób, jaki zakładają modele klimatyczne. 


