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Temperatura media a aerului de la suprafaţa Pământului a crescut cu aproximativ 0,80 C
din anul 1900 până în prezent, o mare parte din această creştere s-a înregistrat la mijlocul anilor
1970. O gamă foarte largă de observaţii asupra reducerii cantităţii de gheaţă din Oceanul Arctic,
creşterea temperaturii Oceanului Arctic, mutaţiile apărute la unele specii de peşti, mamifere sau
insecte sensibile la variaţia temperaturii, oferă date concludente în ceea ce priveşte încălzirea
resimţită la nivel planetar.
Dovezile cele mai concludente despre încălzirea suprafeţei terestre provin din măsurarea
temperaturilor pe scară largă, în unele locuri aceste măsurători datând de la sfârşitul secolului al
XIX – lea. În prezent temperaturile sunt monitorizate în mii de locaţii, atât la suprafaţa
Pământului, cât şi la suprafaţa oceanelor.
Estimările indirecte ale schimbărilor de temperatură obţinute de la surse cum ar fi inelele
copacilor şi miezurilor de gheaţă ajută la plasarea recentelor schimbări de temperatură în
contextul schimbărilor climatice anterioare. Aceste estimări indirecte ale temperaturii medii la
suprafaţa Pământului, arată că între 1983 şi 2012 au fost cei mai calzi dintr-un interval de 800 de
ani.
O gamă largă de alte observaţii oferă o imagine mai cuprinzătoare a încălzirii globale, de
exemplu straturile inferioare de aer atmosferic şi starturile superioare apă ale oceanelor s-a
încălzit, de asemenea scade cantitatea de zăpadă şi suprafaţa acoperită cu gheaţă din emisfera
nordică s-a redus semnificativ, stratul de gheaţă din Groenlanda se subţiază, iar nivelul apelor
mărilor creşte.
Recentele schimbări climatice sunt în mare măsură provocate de activităţile umane. De la
mijlocul anilor 1980, oamenii de ştiinţă au ştiu că CO2 este principalul gaz cu efect de seră şi
care are un efect puternic asupra balanţei energetice a Pământului. Măsurătorile directe asupra
cantităţii de CO2 din atmosferă între anii 1800 şi 2012, arată că acesta a crescut cu aproximativ
40 %. Măsurătorile efectuate pentru determinarea cantităţii de izotopi de C din natură, arată că
aceasta creşte continuu şi se datorează în cea mai mare parte activităţilor umane. Celelalte gaze
cu efect de seră (metanul şi oxidul de azot) se înmulţesc şi ele din cauza activităţilor umane.
Modificările climatice preconizate a avea loc au la bază un modelul elaborat de cercetători
care explică cum gazele cu efect de seră captează căldura. Înţelegerea mecanismului prin care
gazele cu efect de seră captează căldura nu explică în totalitate recentele schimbări climatice.
Cauzele naturale incluse în acest model include fenomene cum ar fi variaţia cantităţii de căldură
produsă de Soare, erupţiile vulcanice şi fluctuaţiile în sistemul climatic (El Niño).
Modelul dezvoltat pentru a simula schimbările climatice care includ cauzele naturale, arată
că nu ar trebui să se producă nicio răcire sau încălzire. Modelele care includ pe lângă cauzele
naturale şi influenţa activităţilor umane au dat rezultate asemănătoare cu schimbările care s-au
produs în atmosferă.
În natură are loc un continuu schimb de CO2, plantele şi animalele prin fotosinteză,
respiraţie şi descompunere, o cantitate foarte mică provenind din erupţiile vulcanice. Defrişările
masive şi schimbarea destinaţiei unor întinse suprafeţe de pământ dus şi ele la eliberarea de CO2
în natură.
CO2 suplimentar apărut în natură din aceste activităţi au dus la perturbarea ciclului
carbonului în natură, iar procesele prin care acesta ar putea fi restabilit sunt foarte lente în
comparaţie cu ritmul în care cantităţii foarte mari de CO2 ajung în natură.

Orice schimbare climatică, inclusiv cele naturale, au un efect perturbator în natură,
schimbările climatice anterioare au dus la dispariţia unor specii, migraţia unor populaţii, la
schimbarea suprafeţei Pământului şi modificare direcţie curenţilor oceanici. Viteza cu care în
prezent se produc schimbările climatice este mult mai mare faţă de schimbările din trecut, ceea
ce face mult mai dificilă adaptarea oamenilor.
Nivelul actual de CO2 din atmosferă a atins un nivel fără precedent în ultimele milioane de
ani, timp în care oamenii şi societatea au evoluat. Producerea şi eliberare în natură a unor
cantităţi foarte mari de CO2 va determina creşterea temperaturilor în continuare.
Din anul 1998, când a avut loc fenomenul El Niño, creşterea temperaturilor medii anuale
la suprafaţa Pământului a încetinit, dar în ciuda acestui fenomen, anii 2000 au fost mai calzi
decât anii 1990. Încălzire globală este o tendinţă pe termen lung, asta nu înseamnă că fiecare an
va fi mai cald decât precedentul.
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