
Zmiany klimatu 
na Ziemi



Zmiany klimatu - wprowadzenie

Pogoda jest to stan atmosfery w danej chwili.

Klimat to całokształt zjawisk pogodowych (i procesów atmosferycznych) stale 

utrzymujących się na danym obszarze. 

Klimat ustalany jest na podstawie długoletnich obserwacji. 

Klimat regionu kształtowany jest głównie przez trzy czynniki: obieg ciepła, obieg 

wody oraz krążenie powietrza. 

Obecnie mówi się wiele nie tylko o zmianach pogody, ale też o zmianach klimatu.

Obecnie obserwujemy proces ciągłego podwyższania temperatury - nie chodzi 

tu o jedno cieplejsze lato, lecz o wzrost średniej, rocznej temperatury powierzchni 

Ziemi.



a

Zmiany klimatu w historii świata

W przeszłości klimat zmieniał się wielokrotnie. Ziemia oscyluje pomiędzy krótkimi okresami

ocieplenia i epokami lodowcowymi, przy czym obecnie żyjemy w okresie interglacjalnym -

najwyższych temperatur i najmniejszych lodowców.

Wiele osób wskazuje, że Ziemia doświadczała już wyższych temperatur niż te, które obecnie nam

zagrażają. Miało to jednak miejsce zanim człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia i uprawiać

ziemię.

Poprzednie zmiany klimatu miały swoje źródło w czynnikach naturalnych np.: wybuchach wulkanów.

Obecna zmiana jest spowodowana działalnością człowieka, dlatego też nazywa się ją

antropogeniczną zmianą klimatu.



Działania człowieka a zmiana klimatu

Rozpoczęta w XVIII w. rewolucja przemysłowa pozwoliła wielu społeczeństwom poprawić jakość

życia obywateli, spowodowała jednak uwalnianie dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, a w

konsekwencji doprowadziła do zwiększenia temperatury na Ziemi.



Zmiana klimatu a emisja gazów …



Działania człowieka – wycinanie lasów

Wycinanie lasów - drzewa pomagają regulować klimat poprzez pochłanianie CO2 z atmosfery. Ich

wycinka powoduje, że więcej gazów pozostaje w atmosferze.

Wylesianie uniemożliwia oczyszczanie powietrza, redukcję CO2.



Zmiana klimatu a gazy cieplarniane



Zmiany klimatu a efekt cieplarniany 



Zmiana klimatu a efekt cieplarniany

W ciągu ostatnich 150 lat średnia temperatura na Ziemi wzrosła o około 1ºC. 

Ostatnie dwadzieścia  lat  zalicza się do  najcieplejszych lat w historii pomiarów temperatury powierzchni 

Ziemi (od 1850 r.). Szacuje, że do 2100 r. globalna temperatura może zwiększyć się o kolejne 1,8– 4,0 ºC. 

W porównaniu z erą przedindustrialną oznacza to wzrost temperatury o ponad 2°C. Powyżej tego progu 

wzrostu znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia nieodwracalnych, katastrofalnych w skutkach zmian.



Zmiana klimatu a zagrożenia globalne



Skutki zmiany klimatu

Skutki zmiany klimatu są odczuwalne dla wszystkich ludzi na świecie, ale nie w ten sam

sposób.

Choć najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje (czyli kraje globalnej Północy) powodują największą

emisję CO2 do atmosfery, to najbardziej poszkodowani są mieszkańcy i mieszkanki globalnego

Południa.

Dzieje się tak dlatego, że gospodarka

wielu społeczności globalnego Południa

jest tradycyjna, związana z naturalnym cyklem

przyrody. Wszelkie zaburzenia klimatyczne

wpływają więc bezpośrednio na dobrobyt

tych społeczeństw.



Zmiany klimatu na świecie

Źródło: UN Photo/Mark Garten

Skutki zmiany klimatu ekstremalne 
temperatury

Skutkiem zmian klimatu

są występujące skrajne,

ekstremalne temperatury

na tym samym obszarze.

Temperatury ekstremalne to

takie, które rażąco

odbiegają od średnich dla

danego obszaru i okresu w

roku.



Skutki zmiany klimatu 

Zabójcze upały

Źródło: flickr.com / Roman Fountain

Wysokie temperatury, coraz częstsze również w

naszym kraju, są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i

życia ludzkiego. Upały zagrażają zwłaszcza osobom

cierpiącym na choroby układu krążenia i oddechowego,

osobom starszym i dzieciom. W czasie fal upałów

wzrasta liczba hospitalizacji, np. z powodu zawałów

serca.

Upały wpływają również na produkcję energii. W tym

roku Niemcy oraz Francja musiały zamknąć część

reaktorów w elektrowniach atomowych ze względu na

wysoką temperaturę powietrza i niski poziom wód, które

są wykorzystywane do ochładzania reaktorów.



Skutki zmiany klimatu –
Ekstremalne zjawiska pogodowe

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Źródło: unsplash.com / Jasper Wilde

Do ekstremalnych zjawisk pogodowych należą też

susze oraz powodzie, które są ze sobą pośrednio

związane. Kiedy na danym regionie jest

przedłużająca się susza, ziemia traci swoją

chłonność, co przy nagłym, gwałtownym deszczu

prowadzi do powodzi.

W coraz większej ilości miejsc na świecie deszcze

przychodzą rzadziej, za to są intensywniejsze.

Rzadkie, ale obfite ulewy nie nawadniają w ten

sam sposób, jak długotrwałe i stabilne deszcze,

ale powodują powodzie.



Zmiany klimatu na świecie

Skutki zmiany klimatu - susze

Skutkami suszy mogą być:

•Poważne zmniejszenie produkcji rolnej i związany z

tym wzrost cen żywności.

•Kryzys gospodarczy, zwłaszcza w sektorze rolnym.

•Przymusowe wyłączenia elektrowni chłodzonych

wodą z ujęć powierzchniowych np. jezior lub rzek i

związane z tym przerwy w dostawach energii.

•Unieruchomienie transportu śródlądowego.

•Niedobór wody pitnej i niezdolność do

odprowadzania ścieków.

Źródło: Anton Ivanchenko on Unsplash



Zmiany klimatu na świecie

Źródło: UN Photo/Mark Garten

Skutki zmiany klimat –
ulewne deszcze 

Skutkami ulewnych opadów są podtopienia i

powodzie, w wyniku których:

•Śmierć ludzi lub zwierząt poprzez utopienie,

porażenie prądem lub uderzenie ciężkimi

przedmiotami niesionymi przez wodę.

•Zniszczenia infrastruktury, zwłaszcza budynków i

pojazdów.

•Zniszczenia upraw.

•Zanieczyszczenie obszaru objętego zjawiskiem

przez odpady niesione przez wodę.

•Zanieczyszczenie wody pitnej np. groźnymi

bakteriami.

•Unieruchomienie transportu śródlądowego, a

lokalnie także innych rodzajów transportu,



Zmiany klimatu na świecie

Źródło: UN Photo/Mark Garten

Skutki zmiany klimatu – topnienie 
lodowców

W wyniku podwyższenia temperatury na Ziemi

topnieją lodowce.

Konsekwencją topnienia lodowców jest

podniesienie się poziomu wód, co zagraża nisko

położonym państwom i miastom.

Topnienie lodowców jest również o tyle istotne, że

odbijają one dużą część promieni słonecznych,

które docierają do Ziemi.

Brak tej naturalnej tarczy spowoduje tym szybsze

ocieplenie klimatu. naukowcy prognozują, że jeśli

po 2100 r. tempo podnoszenia się poziomu morza

będzie nadal przyspieszać, to osiągnie nawet 5,4

m do 2300 r.



Zmiany klimatu na świecie

Źródło: UN Photo/Mark Garten

Skutki zmiany klimatu

W ciągu najbliższych pięćdziesięciu lat może

dojść do zalania wielu obszarów położonych na

małej wysokości bezwzględnej (n. p. m.).

Obliczono, że w wyniku stopienia lodowców na

Grenlandii i Antarktydzie pod wodą może znaleźć

się prawie cała Holandia, Dania, znaczna część

Belgii i Bangladeszu.

Na terenie Polski może zostać zalany obszar

położony w odległości nawet do 100 km od

wybrzeża Morza Bałtyckiego.



Zmiany klimatu na świecie

Źródło: UN Photo/Mark Garten

Skutki zmiany klimatu 

Gwałtowne burze

Pod pojęciem burzy rozumie się takie opady,

które mają charakter gwałtowny i współwystępują

z nimi wyładowania elektryczne nazywane

piorunami.

Możliwymi skutkami piorunów i gradobicia są:

•Śmierć lub poparzenie w wyniku porażenia 

prądem

•Uszkodzenie ciała przez spadający grad

•Pożary wywołane uderzeniami piorunów

•Zniszczenia budowli i pojazdów wywołane 

uderzeniami gradu

•Zniszczenia pól uprawnych przez grad



W
Skutki zmiany klimatu 

Występują częstsze trąby powietrzne (tornada) latem oraz porywiste wiatry zimą.

Np. w 2019 r. na skutek przejścia trąby powietrznej zniszczeniu uległo 500 ha terenów leśnych w 

Borach Tucholskich



Skutki zmiany klimatu 

Migracje klimatyczne

Sekretarz Generalny ONZ odwiedza Tuvalu. To jedno z państw,

których mieszkańcy prawdopodobnie będą musieli opuścić swoje

domy.

Źródło: UN Photo/ Mark Garten

Susze i powodzie oraz związany z nimi brak dostępu

do pożywienia i wody, a także coraz intensywniejsze

katastrofy naturalne związane ze zmianą klimatu,

zmuszają coraz więcej osób do migracji.

Według ONZ, w samym 2018 r. ponad 17 milionów

osób opuściło swoje domy z powodu katastrof

naturalnych.

Obecnie osoby, które uciekają przed skutkami zmiany

klimatu nie mogą ubiegać się o status uchodźcy.

Szacuje się, że do 2050 r. setki milionów osób będzie

musiało wyemigrować z powodów związanych ze

zmianą klimatu.



Skutki zmiany klimatu 

Ciepły ocean

Temperatura oceanu wzrosła ponad dwukrotnie od końca XX wieku. Podgrzewanie oceanu 

ogranicza mieszanie się warstw wody, a w konsekwencji mniej tlenu i wzrost zakwaszenia.

Częściej powstają tajfuny o przerażającej sile, przynoszą większe opady deszczu, silniejsze wiatry. 

Skutki zmiany klimatu – wzrost 
temperatury oceanu



Skutki zmian klimatu 
Wymieranie roślin i zwierząt

Szczególnie zagrożone wyginięciem są mniejsze zwierzęta, które nie są

w stanie migrować na dalekie odległości są. Jedną z najbardziej

wrażliwych na zmianę klimatu zwierząt są płazy: co najmniej ⅓ jest

zagrożona wyginięciem z powodu zniszczenia ich habitatu.

Planeta traci także swoją roślinną bioróżnorodność. Przede wszystkim

zagrożone są rafy koralowe, które ulegają degradacji pod wpływem

ocieplających się wód mórz i oceanów oraz ich zakwaszeniu.

Źródło: UN Photo/Mark Garten

Źródło: flickr.com / Carlo Piatti



Skutki zmiany klimatu 

Pogłębianie się nierówności społecznych

Źródło: UN Photo/Gill Fickling

Mieszkańcy wsi i dzielnic biedy należą do

najbardziej wrażliwych na wszelkie zmiany grup

społecznych. Drobni rolnicy są bezpośrednio zależni

od dostępu do wody i innych zasobów naturalnych,

aby móc wyprodukować żywność do własnej

konsumpcji i na sprzedaż. Jeden rok nieurodzaju

często oznacza dla nich przymus zadłużenia się na

całe życie bądź migracje do miast, gdzie

powiększają liczbę mieszkańców dzielnic biedy. Te

obszary również pozbawione są często dostępu

wody bieżącej i urządzeń sanitarnych, co zarówno

podczas suszy jak i powodzi może prowadzić do

kryzysu humanitarnego.



Skutki zmiany klimatu 

Wzrost cen produktów spożywczych

Rolnictwo jest jednym z sektorów, który najbardziej

wpływa na zmianę klimatu.

Jednocześnie susze, pustynnienie, powodzie,

przymrozki w środku wiosny, huragany i utrata

dobrej jakościowo gleby mają wpływ na ilość i jakość

żywności, którą ludzkość jest w stanie

wyprodukować.

Ilość produktów spożywczych na rynku odbije się na

ich cenach, co - ponownie - uderzy najmocniej w

najbardziej ubogie grupy społeczne.

Każdy z nas odczuje wzrost kosztów.



Ratujmy klimat – ograniczenie spalania 
paliw kopalnych

Zużywać mniej węgla, ropy naftowej i gazu.

Większość gazów cieplarnianych jest emitowana do atmosfery przez elektrownie cieplne i ogrzewanie 

budynków jednorodzinnych.

Ogrzewanie budynków to 6 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych jest to tzw.  niska emisja. 

W naszych domach nie wolno spalać żadnych śmieci, a stare piece tzw. „kopciuchy” należy jak 

najszybciej wymienić na ekologiczne. Niska emisja jest również skutkiem niebezpiecznego dla naszego 

zdrowia i życia smogu.

Pozyskiwanie energii z paliw kopalnych, głównie węgla kamiennego, należy zastąpić energią 

„zieloną”, czyli odnawialną OZE.eplarnianychje emitowana do atmosfery przez elektrownie, 

przemysłzewanibudynków to 6 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Kto efektywnie wykorzystuje 

energię i ogranicza zużycie surowców paliwowych, ten chroni klimat.



Zmiana klimatu – zielona energia 



Ratujmy klimat – oszczędzamy energię

Energię trzeba oszczędzać.

Warto pomyśleć o tym, że aby oświetlać pokój, który przez kilka godzin stał pusty, wyemitowaliśmy do 

atmosfery dużą ilość dwutlenku węgla. 

Dlatego wyłączajmy światło, kiedy nie jest potrzebne, instalujmy oświetlenie energooszczędne, 

używajmy energooszczędnego sprzętu AGD, nie pozostawiajmy telewizorów i innego sprzętu na stand 

by.



Ratujmy klimat – mniejsza produkcja 
spalin przez motoryzację

Do zwiększenia emisji CO2 przyczyniają się w dużej mierze spaliny naszych samochodów.

Na rynku pojawiają się już samochody elektryczne, bogata jest także oferta aut hybrydowych. Są to 

jednak rozwiązania dość kosztowne. 

Każdy natomiast może rozważyć dojeżdżanie środkami komunikacji publicznej czy rowerem. 



Ratujmy klimat – ograniczenie hodowli 
zwierząt

Obliczono, że poważnym źródłem emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza metanu, jest hodowla 

zwierząt. 

Tak więc jeżeli zjesz jeden – dwa obiady bezmięsne w tygodniu, wpłyniesz na redukcję efektu 

cieplarnianego. 

A przy okazji – będziesz zdrowszy.



Zmiana klimatu – lepsze 
gospodarowanie odpadami

Metan przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, a dużym źródłem jego emisji są odpady

komunalne. Emisje te można zmniejszyć m.in. eliminując składowanie i zwiększając odzysk surowców.



Ty również podejmij 
działania dla 

ochrony klimatu …
Dziękuje za Uwagę!

Przygotowała: Teresa Wojtkiewicz


