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„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy 
od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, 

zależy od każdego z nas.”
Florian Plit



Efekt cieplarniany 

Efekt cieplarniany - to zjawisko, którego źródłem mogą byd
naturalne procesy zachodzące w przyrodzie lub działalnośd
człowieka. Polega ono na gromadzeniu się ciepła z promieniowania
słonecznego oraz ciepła emitowanego przez Ziemię w dolnych
warstwach atmosfery za sprawą gazów cieplarnianych zawartych
w atmosferze. To z kolei przyczynia się do ogrzewania Ziemi
oraz wzrostu temperatury na niej.

Efekt cieplarniany w bardzo istotny sposób kształtuje
klimat naszej planety. Temperatura powierzchni Ziemi
wynosi ok. 14°C. Gdyby nie efekt cieplarniany, średnia
temperatura powierzchni Ziemi wynosiłaby prawie
-20°C, a Ziemia byłaby skuta lodem aż po równik.



Gazy cieplarniane
Gazy atmosferyczne, chmury, oceany i lądy magazynują energię
otrzymaną od Słooca i przekształcają ją w ciepło, które ogrzewa
planetę, reguluje wiatry i opady deszczu.

Głównym czynnikiem regulującym temperaturę na naszej
planecie jest ilośd ciepła jaką może w każdej chwili
zmagazynowad atmosfera ziemska. Obecne w niej tzw. "gazy
cieplarniane" odgrywają znaczącą rolę w procesie
magazynowania energii cieplnej. Pozwalają na przenikanie
światła do Ziemi, ale zatrzymują ciepło, tak jak dzieje się to
w szklarniach - szklane tafle przepuszczają światło słoneczne, ale
tylko częśd uzyskanego w ten sposób ciepła zostaje
odprowadzona na zewnątrz. Większośd zostaje zmagazynowana
pod szklaną powłoką.

W przyrodzie taką szklaną taflą są właśnie gazy cieplarniane,
a właściwie ich odpowiednia ilośd w atmosferze. Bez nich nasza
planeta byłaby dużo bardziej chłodna, ale kiedy jest ich zbyt
wiele, klimat zaczyna się ocieplad, co może mied katastrofalne
następstwa.



Gazy 
cieplarniane
Gazy cieplarniane są lotnymi substancjami chemicznymi, których budowa pozwala na zatrzymywanie i magazynowanie energii cieplnej
oraz przekazywanie jej do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania podczerwonego. Dotychczas zidentyfikowano 30 gazów
cieplarnianych, z czego 5 ma swój udział w efekcie cieplarnianym. Do tych gazów cieplarnianych należą: para wodna, dwutlenek węgla,
metan, ozon, tlenki azotu i freony.

dwutlenek węgla

metanfreony
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podtlenek azotu

para wodna



Emisja gazów cieplarnianych
Emisja i kumulacja w atmosferze gazów cieplarnianych
– ozonu, dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu,
dwutlenku siarki.

Najważniejsze 

gazy 

cieplarniane

Skutecznośd 

pochłanianego 

ciepła, 

w porównaniu z CO2

Ogólny udział 

w efekcie 

cieplarnianym

dwutlenek 

węgla CO2

1 50%

metan CH4 30 18%

tlenki azotu 

NOx

150 6%

ozon O3 2000 12%

freony 10-20 000 114%

Najważniejsze gazy cieplarniane

Dane z Europejskiej
Agencji Środowiska



Para wodna H2O

Dominujący udział w efekcie cieplarnianym ma para wodna. Jej zawartośd w atmosferze
ziemskiej jest zmienna w czasie i różna nad poszczególnymi obszarami naszej planety (waha się
w granicach 40% do 95%), co wynika z cyklu krążenia wody w środowisku na skutek procesów:
parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji. W dużym stopniu pochłania ona długofalowe promieniowanie

podczerwone (IR) wysyłane przez powierzchnię Ziemi.

Reemitując je, przyczynia się do zmniejszenia nocnych oziębieo

powierzchni Ziemi i dolnych warstw atmosfery.

Pojawienie się pary wodnej w atmosferze:

parowanie z powierzchni wód 

oceanów, mórz, jezior, rzek,

z wilgotnego gruntu,

transpiracja (czynne 

parowanie) z naziemnych

części roślin.

Im wyższa temperatura tym większe parowanie wody.

Wzrasta zawartośd pary wodnej w atmosferze, a to pobudza

efekt cieplarniany – wzrost temperatury. Mechanizm ten

tworzy sprzężenie zwrotne, które wpływa na pogłębianie

efektu cieplarnianego.



Dwutlenek węgla 
Dwutlenek węgla jest drugim, istotnym dla efektu cieplarnianego składnikiem
atmosfery ziemskiej. Jego udział w tym zjawisku jest mniejszy od udziału pary wodnej.
Działalnośd ludzka ma znacznie większy wpływ na jego obecnośd w atmosferze.

Od początku ery przemysłowej zawartośd dwutlenku węgla w powietrzu
systematycznie wzrasta i przewiduje się, że w 2100 roku będzie go w powietrzu dwa
razy więcej niż dziś.

CO2

Pojawianie się CO2 w atmosferze:

wybuchy wulkanów, wyrzucany wraz z innymi 

gazami i pyłami,

pożary lasów i stepów - spalanie biomasy,

produkt oddychania zwierząt.

W sposób naturalny

W wyniku działalności człowieka

spalanie paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej, gazu 

ziemnego,

spalanie biomasy – podczas wypalanie dużych obszarów 

lasów pod uprawy.



MetanCH4

Pojawianie się CH4 w atmosferze:

W sposób naturalny

uwalniany z bagien i trzęsawisk,

wydzielany w dużych ilościach przez kopce termitów.

W wyniku działalności człowieka

uprawy ryżu,

hodowla przeżuwaczy – głównie bydła,

w kolektorach ścieków komunalnych,

wypalanie lasów pod uprawy – szczególnie w rejonach 

tropikalnych lasów deszczowych np. dżungli amazooskiej,

uwalniany w przemysłowych procesach spalania paliw 

kopalnianych.

Jeszcze 150 lat temu metan emitowany był do atmosfery, tylko w sposób naturalny.
Obecnie emisja ta gwałtownie wzrosła, powodem jest rozwój rolniczy i przemysłowy
człowieka oraz wykorzystanie metanu jako paliwa. Jest 28 razy silniejszy niż dwutlenku
węgla (w okresie stu lat). To sprawia, że emisje metanu są bardziej niebezpieczne dla
ziemskiego klimatu niż CO2. Naukowcy podają, że od początku lat dwutysięcznych roczne
emisje rosły w tempie 9 %.

Globalny bilans metanu, wartości średnie z 2017 r.



Freony
Freony są jedynymi, których emitowanie do atmosfery jest związane tylko i wyłącznie

z działalnością człowieka. Ich zastosowanie rozpoczęło się w latach 40. XX wieku. Pod względem

chemicznym freony są pochodnymi chlorowcowymi węglowodorów nasyconych. W cząsteczce

zawierają atomy chloru i fluoru, niekiedy również bromu. Szeroko stosowane we wszelkiego

rodzaju aerozolach i urządzeniach chłodniczych. Niestety okazało się, że freony niszczą warstwę

ozonową atmosfery ziemskiej i narażają nas na działanie promieniowania słonecznego.

W 1995 roku całkowicie zaprzestano ich produkcji i zaczęto wycofywad z przemysłu.

Pojawienie się freonów w atmosferze:

w urządzeniach chłodniczych – jako medium chłodnicze,

w rozpylaczach kosmetycznych i gaśnicach,

wyższe freony wykorzystywane jako smary i oleje izolacyjne.

Freony są bardzo żywotne i mogą pozostawad w atmosferze od 60
do nawet 400 lat powodując niszczenie warstwy ozonowej. Mimo zmniejszenia
emisji freonów do atmosfery ich zawartośd w powietrzy wciąż wzrasta.

Procentowy skład freonów w różnych dziedzinach

Obniżenie koncentracji ozonu nad Antarktydą 
spowodowało powstanie DZIURY OZONOWEJ



Ozon O3

Występowanie przyziemnej warstwy ozonu jest spowodowane wtórnym zanieczyszczeniem
powietrza. Jest to trój atomowa odmiana tlenu. Jego udział w tworzeniu efektu
cieplarnianego wynosi 12%. Nie jest to ten sam ozon który znajduje się w stratosferze
i pochłania promieniowanie ultrafioletowe. Mowa tu o ozonie znajdującym
się w przyziemnych warstwach atmosfery. Jego duże stężenie jest szkodliwe dla organizmów
żywych.

Powstawanie ozonu:

W warunkach naturalnych

podczas wyładowao atmosferycznych.

Przez człowieka ozon wytwarzany jest w ozonizatorach 

i  stosowany do:

dezynfekcji wody,

neutralizacji biologicznej ścieków,

bielenie olejów, wosków, skrobi.

Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu (O3), która występuje zarówno
w stratosferze, na wysokości ok. 20-30 km nad ziemią (tzw. warstwa ozonowa),
jak i w dolnej części troposfery, tuż przy jej powierzchni.
Ozon stratosferyczny chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV-C,
natomiast ozon troposferyczny jest szkodliwy dla człowieka i roślinności.



Tlenki azotu: podtlenek azotu N2O
Średnio w atmosferze rocznie przybywa 3-4,5 mln ton podtlenku azotu.

Należy on do głównych gazów cieplarnianych. Jest trzecim najważniejszym

długotrwałym gazem cieplarnianym.

W warunkach naturalnych

procesy mikrobiologiczne w glebie-głównie w lasach 

tropikalnych i w lasach strefy umiarkowanej,

procesy mikrobiologiczne w wodach – głównie 

oceanicznych.

Pojawienie się podtlenku azotu w atmosferze:
W wyniku działalności człowieka

spalanie paliw kopalnych,

wypalanie lasów,

stosowanie nawozów azotowych.

Jak działa podtlenek azotu na człowieka?

Podtlenek azotu praktycznie nie działa zwiotczająco na
mięśnie, wykazuje natomiast silne działanie nasenne oraz
ograniczone działanie euforyzujące, stąd jego określenie – gaz
rozweselający. Objawy po użyciu N2O mogą przypominad stan
zatrucia alkoholowego.

Podtlenek azotu w znacznym stopniu przyczynia

się do globalnego ocieplenia i jest substancją, która znacznie

zubaża ozon stratosferyczny. Reakcje w których uczestniczą tlenki azotu



Globalne ocieplenie

Efekt cieplarniany ma ogromny wpływ na zmiany klimatyczne
występujące na całym świecie. Spowodowane są głównie ludzką
działalnością gospodarczą. Zmiany klimatyczne zaobserwowane
na przełomie XX i XXI wieku spowodowane były gwałtownym wzrostem
rozwoju przemysłu na całym świecie.
Są to przede wszystkim:

wzrost średnich temperatur o około 0,6 stopnia Celsjusza,

wzrost emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do

atmosfery, co jest wynikiem szkodliwego promieniowania

ultrafioletowego,

uszkodzenia warstwy ozonowej chroniącej naszą ziemię przed tym 

promieniowaniem.

Zmiany klimatyczne w przyszłości mogą doprowadzić do poważniejszych 

katastrof klimatycznych takich jak:

systematyczne topnienie lodowców, 

podniesienie się wód oceanicznych, 

występowanie susz,

występowanie silnych wiatrów wywołujących huragany i trąby powietrzne, 

cykliczna obecność ulewnych deszczy doprowadzająca do powodzi na 

niektórych obszarach ziemskich.



Oznaki ogrzewającego się 
Świata

Rosną temperatury powietrza nad powierzchnią lądów

Rośnie temperatura powierzchni morza

Rośnie temperatura niskich warstw troposfery

Rośnie energia wewnętrzna (ciepło) zmagazynowana w oceanie

Coraz szybciej rośnie średni poziom morza

Spada masa lodowców i lądolodów

Spada powierzchnia pokrywy śnieżnej na półkuli północnej

Spada powierzchnia lodu morskiego w Arktyce

Wraz ze wzrostem temperatury, rośnie wilgotność właściwa powietrza

Rośnie temperatura powietrza nad powierzchnią oceanów

Obserwujemy też cały szereg innych zjawisk,

potwierdzających zmianę klimatu:

zakwaszanie się oceanów, 

migracje gatunków roślin i zwierząt 

w kierunku biegunów,

zmiany wzorców opadów, 

rosnącą ilośd ekstremalnych fal upałów,

ocieplanie się jezior,

zmiany strumieni i widma promieniowania 

opuszczającego Ziemię, jak i tego 

docierającego do powierzchni planety.



Globalne ocieplenie
Inne zmiany klimatyczne występujące głównie na obszarach

zimnych, podbiegunowych to wzrost średnich temperatur,

bowiem aż o 3oC, co doprowadza do powolnego topnienia się

lodowców, a z czasem może wywołać podniesienie stanu wód

oceanicznych i morskich, oraz całkowite zalanie terenów

znajdujących się w odległości ok. 100 km odmórz i oceanów.

Zespół badaczy z uniwersytetu w Leeds obliczył na podstawie
analizy zdjęć satelitarnych, że między 1994 r. a 2017 r.
pokrywa lodowa skurczyła się o 28 bln ton. Jednocześnie
ocieplenie okolic obu biegunów postępuje dwa razy szybciej, niż
ma to miejsce w przypadku pozostałych regionów świata.

Objętość pokrywy lodowej zmniejszyła się we wszystkich
regionach świata, a topnienie lodowców szczególnie mocno
przyspieszyło w Antarktyce i na Grenlandii. Lodowa pokrywa
w Arktyce odbija promieniowanie słoneczne z powrotem
w przestrzeń, co pomagało utrzymać w tym regionie chłodny
klimat. Jednak jej topnienie sprawia, że energia słoneczna
coraz mocniej ogrzewa atmosferę i oceany, przez co Arktyka
jest najszybciej ocieplającym się regionem na świecie.



Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie klimatu powoduje znaczące zmiany 

w porach roku: 

ocieplenie się klimatu w zimie,

występowanie upalnych, wręcz suchych pór letnich, 

ogólne przesuniecie się stref klimatycznych w stronę terenów 

równikowych, czego skutkiem jest powiększanie się obszarów 

zupełnie suchych.



Przyczyny globalnego ocieplenia

• rozwój przemysłu i motoryzacji,

• spalanie drewna i paliw kopalnianych (węgla, 
ropy i gazu ziemnego),

• wycinanie lasów tropikalnych,

• spalanie toksycznych odpadów,

• wykorzystywanie freonów  w produkcji lodówek, 
aerozoli, rozpuszczalników,

• uwalnianie dużych ilości metanu i CO2-zwłaszcza 
w Euroazji i Ameryce Północnej,

• zmniejszanie obszarów leśnych,

• stosowanie azotanów w uprawach roślin,

• ogromne ilości śmieci i odpadów.

Główne przyczyny tkwią w życiu 

i działalności człowieka na Ziemi!



Jak zapobiegać ociepleniu 
klimatu?

Zmniejszenie ilości spalanego paliwa - przede wszystkim dwutlenku węgla

Kompleksowa kontrola i modernizacja maszyn elektrycznych, silników spalinowych oraz izolacji cieplnych znajdujących się w budynkach 

Zastąpienie zużywanej ropy naftowej gazem ziemnym 

Wprowadzenie w przemyśle zupełnie innowacyjnych technologii, które w 100% będą bezpieczne dla środowiska naturalnego 

Wśród najbliższego otoczenia zapobieganie występowaniu nadmiernych emisji spalin oraz innych związków chemicznych do środowiska

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które odpowiedzialne są za zatrzymywanie zwiększonych ilości promieniowania cieplnego 
w atmosferze naszej planety

Powstrzymanie destrukcji obszarów leśnych, głównych regulatorów zawartości tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze

Ograniczenie spalania węgla Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii

Fabryki, huty i inne ośrodki przemysłu posiadające kominy odprowadzające gazy spalinowe powinny stosowad filtry kominowe

Stosowanie benzyny bezołowiowej

Zamontowanie w swych autach różnego rodzaju katalizatorów, które wpływają na jakośd spalania benzyny

Stosowanie systemów odsiarczania spalin Stosowanie urządzeo odpylających



Wpływ zmiany 
klimatu 
na Polskę i świat

Nowe mapy Polski. Szczyt klimatyczny 2018 r.

Klimat Polski wraz z ociepleniem klimatu będzie zmieniał się
w kierunku dwóch wyraźnych pór roku: gorącego i suchego lata
(temp. 35oC do 40oC) z długimi suszami, przerywanymi
gwałtownymi i bardzo intensywnymi opadami powodującymi
powodzie. Pora „zimowa” nie będzie już przypominała
dawniejszych zim, będzie to pora chłodna i deszczowa
ze sporadycznymi opadami śniegu, ale za to z wichurami.

Podniesienie się poziomu morza spowodowane topnieniem

lodowców spowoduje, że w Polsce zalane zostaną między innymi

Stare Miasto w Gdańsku, Świnoujście, Szczecin, Żuławy

Wiślane, a Półwysep Helski stanie się wyspą, gdyż zostanie

odcięty od lądu.
Przymusowa będzie relokacja ponad 600 milionów ludzi. Najbardziej

zagrożone są państwa wyspiarskie: Fidżi, Palau, Seszele czy

Malediwy, a także mieszkańcy Nowego Jorku, Amsterdamu, Tokio

czy Kapsztadu. Klimatolodzy przewidują, że do 2050 roku Wenecja

będzie borykała się z powodziami średnio co pięć lat.

ZAKWITY SINIC HURAGANY

SUSZE

POŻARY LASÓW

POWODZIE

ZATOPIENIAZMNIEJSZENIE ZASOBÓW WODNYCH
ZMNIEJSZENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ



Ciepło, ciepłej …, ale 
dlaczego?
Ciekawostki ze świata nauki
Para wodna

W atmosferze pary wodnej jest od 72% do 95%.

Ma ona ogromny wpływ na temperaturę panującą na Ziemi

i odpowiada za niebezpieczne zjawiska pogodowe - jej większa ilość w

cieplejszej atmosferze przyczynia się do huraganów i opadów

wywołujących powodzie.

Kosmiczne ruchy Ziemi

Ziemie krąży wokół Słońca po orbicie. Pełny obrót zajmuje 365 dni, 5 godzin i 49

minut. Planeta wykonuje także obrót mimośrodowy, polegający na odchyleniu się

osi Ziemi od punktu jej obrotu. Mimośrodowość zmienia się w czasie. Jeden pełny

obrót Ziemi wokół Słońca zajmuje 100 tys. lat. Obecnie orbita Ziemi jest

najbardziej zbliżona do koła. Ziemia znajduje się najbliżej Słońca. Dociera do nas

największa z możliwych ilość promieniowania cieplnego, a to powoduje wzrost

temperatury.

Ziemia krąży wokół Słońca, a oś naszej planety krąży po okręgu w sferze

niebieskiej, po którym Słońce widziane z Ziemi porusza się w ciągu roku. Obecnie

nachylenie osi Ziemi wynosi 23o26’. Pełen obrót osi Ziemi zajmuje 26 tys. Lat.

Ziemie jest w najwyższym punkcie tego procesu, co dodatkowo przekłada się na

wzrost temperatury.

Aktywność Słońca

Przejawia się występowaniem plam na Słońcu. Im ciemniejszy jest odcień plamy,

tym niższą ma on temperaturę w stosunku do otaczającej ją powierzchni Słońca.

Zjawisko to ma bardzo duże znaczenie dla ziemskiego klimatu, ponieważ kiedy

plamy mają temperaturę niższą od powierzchni Słońca o ok. 1000 do 2000oK,

to Słońce w tym czasie emituje większe ilości energii. Pojawianie się plan na

Słońcu związane jest ze zmiana jego pola magnetycznego, która dokonuje się co 11

lat. Wniosek: im więcej plam na Słońcu, tym wyższa temperatura na Ziemi.

Promienie kosmiczne

To cząstki i jony o niezwykle wysokiej energii. Ich prędkość poruszania

w przestrzeni kosmicznej jest zbliżona do prędkości światła. Wpływ

promieni kosmicznych na temperaturę planety zależy od pola

elektromagnetycznego Słońca, obecnych na nim plam i pola

elektromagnetycznego Ziemi. Mała ilość plam na Słońcu emituje słabe

pole elektromagnetyczne, wtedy promienie kosmiczne docierają do

atmosfery Ziemi i tworzą chmury, co wpływa na obniżenie

temperatury. W przypadku występowania dużej liczby plam na Słońcu,

emituje ono silne pole elektromagnetyczne, które blokuje dopływ

promieni kosmicznych do atmosfery Ziemi, wtedy temperatura rośnie.
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