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WPROWADZENIE 

Duże ilości CO2 uwalniane do atmosfery  w wyniku działań człowieka są wchłaniane przez roślinność i oceany, i w ten 
sposób usuwane z atmosfery. Jeżeli znamy ilość CO2 emitowanego do atmosfery oraz ilość CO2 wchłanianego podczas 
ostatnich 50 lat, możemy próbować przewidzieć co się stanie z atmosferycznym CO2 w przyszłości. . 

Cele 

• Wprowadzenie uczniów do globalnego bilansu węglowego i umożliwienie im pierwszych prób w modelowaniu klimatu. 

• Ocena ilość ludzkiej emisji CO2 wchłanianej przez roślinność i oceany. 

• Przedstawienie prognoz atmosferycznego CO2 na przyszłe stulecie. 

Rodzaj zajęć: manipulacja danymi i analiza 

Wymagana wstępna wiedza: nie ma wymagań 

Koszt: zero 

Materiały 

• Sala komputerowa: najlepiej jeśli uczniowie pracują w parach. 

•  Plik Excel lub openOffice (calculs1) do pobrania z www.carboschools.org. Bądź dane do pobrania z tąd: 

http://lgmacweb.env.uea.ac.uk/lequere/co2/carbon_budget.htm (znajdziecie tam wszelkie wyjaśnienia danych, ale 
wyjaśnienia są też w oferowanym pliku). 

Skrócony opis  zajęć 

Uczniowie poznają pojęcie globalnego budżetu węglowego. Pracują na danych z lat 1958  2008. Dane z 1958 podają 
całkowitą ilość CO2 obecnego atmosferze,  a dane za 1959  2008 pokazują ilość CO2 emitowanego do atmosfery w 
wyniku działalności ludzkiej. 

Wszystkie wielkości podano w miliardach ton węgla. Rozpoczynamy w roku 1958 gdyż wtedy po raz pierwszy zmierzono 
bezpośrednio ilość atmosferycznego CO2. 

Jeżeli dodamy do tego ilość CO2 emitowanego w wyniku działalności ludzkiej, do całkowitej ilość CO2 zawartego w 
atmosferze, otrzymamy liczbę większą, niż zawartość obecnie obserwowana. Uczniowie powinni umieć wydedukować, 
że pewna ilość CO2 jest wchłaniana przez roślinność i oceany. 

Pytanie dla uczniów: Jaka część atmosferycznego CO2 jest wchłaniana przez roślinność i oceany? Uczniowie powinni 
znaleźć odpowiednią wartość absorpcji naturalnej. Najlepiej wyrazić to jako procent emisji. (Jako rozszerzenie zajęć, 
uczniowie mogą rozdzielić absorpcję naturalną na absorpcję oceanu i absorpcję roślinności. 

Korzystając uzyskanych danych o absorpcji naturalnej, uczniowie powinni uzyskać ilość atmosferycznego CO2 zgodną z 
danymi obserwacyjnymi Mają już w ręku dobrą symulację wyjaśniającą globalny obieg węgla. 
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Tłumaczenie przez Scientix (www.scientix.eu) 



Teraz można już włączyć scenariusze emisjii z raportów IPCC to budowania prognoz na następne stulecie 
(do 2100). 

Uczniowie mogą bawić się danymi o ludzkiej emisji CO2 oraz udziale absorpcji naturalnej w celu porównania skutków 
każdego z parametrów w ewolucji atmosferycznego CO2 . Każda grupa uczniów zakończy lekcję z własna ewolucją i 
własną prognozą na 2100. 

Część 1 

Porównujemy obserwowane wartości stężenia atmosferycznego CO2 z wartościami uzyskanymi z hipotezy, że całość 
emisji pozostaje w atmosferze (atmosferyczne CO2 w roku n = atmosferyczne CO2 w roku n-1 + emisja z paliw 
kopalnych w roku n + użytkowanie gruntów w roku n) 

Procedura 

1. Zsumować wartości emisji paliw kopalnych i użytkowania gruntów dla uzyskania wartości całkowitej rocznej 
emisjo CO2 spowodowanej przez człowieka. 
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Obliczenia odpowiadające założeniu, że całą ludzka emisja pozostaje w atmosferze. 

2. Columa B, pokazująca "prawdziwe" wartości atmosferycznego CO2, jest ukryta. Kolumnę można podejrzeć kilkajac 
prawym klawiszem  (ctrl+lewy klawisz na Mac). 
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3.Uczniowie mogą porównać pomiary z obliczeniami. Korzystając z danych w kolumnie B i C , 
zbuduj wykres pokazujący atmosferyczne CO2 zmierzone i wyliczone. 
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4. Odpowiedz na następujące pytania: 
Jakie wnioski można wyciągnąć z ułożenia krzywych na wykresie? 
Co twoim zdaniem odpowiada za wchłanianie CO2 ? 
Jaki proces w biosferze ziemskiej jest włączony do absorpcji atmosferycznego CO2 ? 

Dyskusja 

Wyliczone wartości są większe od danych obserwacyjnych; zatem cześć atmosferycznego CO2 jest wchłaniana przez 

roślinność w biosferze ziemskiej oraz przez oceany. Proces odpowiedzialny za wchłanianie CO2 przez roślinność to 

fotozynteza? W tym momencie warto przerwać zajęcia, przeprowadzić eksperymenty i inne prace i powrócić do kolejne 

części póżniej. 

Tu jest dobry moment na przerwanie zajęć ,przeprowadzenie eksperymentów i innych zadań i powrót do kolejne części 

później. 

Część 2 

Uczniowie pracują nad ustaleniem stężenia atmosferycznego CO2 odbieranego przez roślinność i oceany 

Napotkamy na problem w tych zajęciach. Można skorzystać z pliku, w którym podane są już stężenia (pobierz 

calculs2.xls). 

Formuła obliczenia jest następująca: ilość atmosferycznego CO2 w 1959 = ilość atmosferycznego CO2 w 1958 + ilość 
CO2 emitowana w wyniku działań człowieka w 1959 - część CO2 emitowana w wyniku działań człowieka wchłaniana 
przez naturalne odbiorniki. 

1. Powyższą formułę należy zastosować do obliczenia wartości w kolumnie C tak jak to pokazano poniżej (przykład 
zakłada 20% absorpcję naturalną): 
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Wykres obliczeń przy założeniu 20% naturalnej absorpcji. Pokazuje że założono zbyt małą naturalną absorpcję aby wyjaśnić 

dane obserwacyjne. 
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2. Użyj innych wartość absorpcji aby uzyskać lepiej dopasowaną krzywą. Innymi słowy wylicz krzywą która odpowiada 
krzywej obserwacyjnej. 

3. Jaki udział absorpcji naturalnej najlepiej wyjaśnia globalny cykl węglowy w atmosferze dla drugiej połowy stulecia? 
Odpowiedź: 55.6% 

Wykres obliczeń przy założeniu 55% naturalnej absorpcji. Pokazuje dobre dopasowanie do danych obserwacyjnych. 
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Wykres obliczeń przy założeniu 75% naturalnej absorpcji.  
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Część 3 

55% absorpcja naturalna to dobry model symulacji wyjaśniającej globalny cykl węglowy drugiej połowy drugiego 
stulecia. Można teraz manipulować danymi aby zbudować różne scenariusze aż do roku 2100, podobne do pokazanych 
poniżej scenariuszy IPCC (pobierz albo pokaż scenarios Carbone.gif) 

ScenariosCarbone.gif 

Procedura 

1. Wskaż jaki rodzaj scenariusza zamierzasz zbudować: Pesymistyczny? Optymistyczny? Pomiędzy? 

2. Teraz należy rozwinąć koluimnę D (emisje paliw kopalnych) zgodnie z wybranym rodzajem scenariusza. 
Na przekład: 

- Pesymistyczny: podświetl ostatnie dwie komórki w kolumnie D, i przeciągnij zawartość do roku 2100 () Excel 

przeliczy odpowiednio różnice pomiędzy wartościami ostatnich dwu komórek i wartościami następnymi.. 

Średni zaznacz (na przykład) ostatnich dziesięć komórek kolumny D i działaj jak w poprzednim punkcie Aż do 

roku 2100 wartości nie są wysokie, gdyż w ciągu ostatnich 10 lat różnica pomiędzy wartościami rok do roku nie 

była tak wielka jak w ostatnich trzech latach. 

Optymistyczny: wstaw własne wartości do ostatnich trzech komórek, tak aby zmniejszyć różnicę względem 

poprzedzającej komórki Można to zrobić w dowolnym punkcie      Na przykład, możesz założyć średni albo 

pesymistyczny scenariusz do 2040 roku i dodać własne wartości do stworzenia bardziej optymistycznego 

scenariusza. 

- 

- 

3. Zakładając, że użycie gruntów pozostanie z grubsza nie zmienione, możesz przedłużyć kolumnę E ze stałymi 
wartościami w każdej komórce. na przykład wartościami roku 2006, lub średnią za okres 1958 - 2006. 

4.  Przedłuż kolumnę F - Absorpcja Naturalna - zakładając ten sam udział. Zakładamy że pozostanie względnie stała 
aż do 2100 roku. 

5.  Teraz, gdy  masz wszystkie dane w D, E i F,  możesz przeciągnąć kolumnę C wykorzystując tę same 
formuły obliczeniowe 

8/12 



6. Zbuduj scenariusz wykorzystując własne dane 

7. Porównaj scenariusze z przygotowanymi przez innych uczniów Co  w twojej opinii jest bardziej prawdopodobne? 
Podaj powody i przedyskutuj skutki zrealizowania się takiego scenariusza. 
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Przykład przedłyuzęnia 

Przykład scenariusza pesymistycznego 
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Przykład scenariusza umiarkowanego 
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Scenariusze w calculs3.xls, do pobrania z witryny. 
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• Aby pracować z prawdziwą absorpcją od 1958 do 2008 zajrzyj do "Globalny bilans węglowy od 1958 do 
2008" 
• Aby zbadać absorpcję rok do roku w miliardach ton węgla, w tym samym pliku zajrzyj do "Ocena naturalnych 
odbiorników węgla" 

Możesz iść dalej: 

Niniejsza publikacja otrzymała finansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej grant nr 
217751. Niniejszy tekst ma licencję Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 
License. Szczegóły na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 
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