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GLOBALNE OCIEPLENIE

Globalne ocieplenie – wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi. Określenie

odnosi się również do innych skutków globalnej zmiany klimatu, spowodowanych

antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych od początku epoki przemysłowej.

Wykres zmian temperatury globalnej w kenozoiku, plejstocenie, holocenie i okresie historycznym, oraz 
przykładowe scenariusze przyszłego globalnego ocieplenia.



GLOBALNE OCIEPLENIE
Całkowity wzrost średniej temperatury globalnej od 1850 – 1900 (okres przedindustrialny) do 2011 –

2020 wyniósł około 1 °C. Główną przyczyną obserwowanego ocieplenia jest działalnośd przemysłowa 

człowieka. W XX wieku czynniki naturalne, takie jak aktywnośd słoneczna i wulkany, spowodowały 

łącznie tylko niewielką zmianę temperatury (ocieplenie bądź oziębienie) w stosunku do okresu sprzed 

rewolucji przemysłowej.

W 2021 r. czynniki naturalne zmieniły

globalną temperaturę powierzchni od

okresu 1850–1900 o ± 0,1 °C a wzrost

temperatury spowodowany przez człowieka

mieści się prawdopodobnie w zakresie 0,8–

1,3 °C.



GLOBALNE OCIEPLENIE
ZMIANY TEMPERATURY
Średnia globalna anomalia temperatury w latach 1850–2020 (odchylenie od średniej z lat 

1850–1900) według analiz różnych instytutów klimatologicznych.



GLOBALNE OCIEPLENIE 
SKUTKI

Skutki globalnego ocieplenia to między innymi: 

 topnienie naturalnych lądolodów i lodowców, 

wzrost poziomu wód w morzach i ocenach, 

większą częstotliwośd i natężenie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych 

(np.  długotrwałych upałów, gwałtownych opadów i burz, silnych huraganów), 

 zaburzenia obiegu wody w przyrodzie (susze i powodzie, w tym powodzie błyskawiczne), 

wydłużenie okresu wegetacyjnego flory, 

 stepowienie obszarów porośniętych dotychczas regularną roślinnością oraz wzrost 

częstotliwości i zasięgu pożarów lasów,

 zmiany zasięgu występowania gatunków flory i fauny, w tym szkodników i wektorów chorób 

zakaźnych.



GLOBALNE OCIEPLENIE 
ZAHAMOWANIE ZMIAN KLIMATU

Powstrzymanie zmian klimatu jest zadaniem kluczowym, którego sukces jest uzależniony nie tylko od 

decyzji politycznych i gospodarczych, ale również od działania każdego człowieka. Najważniejszym 

zadaniem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery:

zmiana kierunku polityki energetycznej – przejście od tradycyjnych paliw kopalnych w kierunku 

zeroemisyjnych źródeł energii. Decyzje te dotyczą zarówno wielkich koncernów, firm i fabryk, jak i 

pojedynczych gospodarstw domowych. Wymiana szkodliwych dla klimatu i zdrowia źródeł ciepła 

(np. pieców opalanych węglem) w domach, ograniczenie zużycia prądu poprzez zasady racjonalnej 

konsumpcji czy też termomodernizacja budynków. 

budowanie wiedzy i świadomości społecznej nt. zmian klimatu i konsekwencji z nimi związanych 

(np. poprzez kampanie klimatyczne i edukacyjne)



EFEKT CIEPLARNIANY
Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy

cieplarniane (w porównaniu z sytuacją, w której gazów cieplarnianych brak). Ciało niebieskie pozbawione

atmosfery (np. Księżyc) pochłania i emituje promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni. Atmosfera

zaburza ten proces wymiany ciepła, głównie poprzez ograniczenie ilości ciepła wypromieniowywanego

z powierzchni planety i dolnych warstw jej atmosfery bezpośrednio w przestrzeo kosmiczną.



EFEKT CIEPLARNIANY
W Układzie Słonecznym występowanie efektu cieplarnianego stwierdzono na Ziemi, Marsie, Wenus oraz 

na księżycu Saturna – Tytanie. Efekt cieplarniany może zachodzid na wszystkich planetach posiadających 

atmosferę. 

Efekt cieplarniany (naturalny), jest zjawiskiem korzystnym dla kształtowania warunków życia na Ziemi. 

Szacuje się, że podnosi on temperaturę powierzchni o 20 – 34 °C. Średnia temperatura naszej planety 

wynosi 14 – 15 °C. Gdyby efekt cieplarniany nie występował, przeciętna temperatura Ziemi wynosiłaby 

ok. –19 °C. 

W dyskusjach na temat zmiany klimatu na Ziemi można spotkad się z mylnym utożsamianiem pojęcia 

efektu cieplarnianego z globalnym ociepleniem. 

W rzeczywistości za obserwowany w ostatnich stuleciach wzrost średniej temperatury powierzchni 

Ziemi odpowiada spowodowane wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych nasilenie efektu 

cieplarnianego a nie sam fakt jego istnienia.



EFEKT CIEPLARNIANY 
CZYM JEST?

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym występującym na Ziemi. Bez niego nie mogłoby istnied

życie. Środowisko kształtowało się przez miliony lat w obecnie panujących warunkach klimatycznych,

a mieszkający na Ziemi ludzie nauczyli się korzystad z jego naturalnych dóbr. Efekt cieplarniany jest

również nazywany „efektem szklarniowym”, gdyż taką dokładnie spełnia funkcję:

 Efekt ten zachodzi w atmosferze dzięki obecności gazów, które pochłaniają promienie podczerwone.

Atmosfera przepuszcza dużą częśd promieniowania słonecznego (energii słonecznej), dzięki temu

na powierzchni Ziemi jest ciepło.

 Atmosfera zatrzymuje również promieniowanie Ziemi, które się od niej odbija, w efekcie temperatura

na planecie jest znacznie wyższa niż byłaby bez tej warstwy.

W skutek działalności człowieka, między innymi stosowania paliw kopalnych, warstwa emitowanych

gazów cieplarnianych uległa pogrubieniu, zakłócając naturalną równowagę w środowisku,

co spowodowało pogłębianie się efektu cieplarnianego, a zarazem jego negatywne konsekwencje.



EFEKT CIEPLARNIANY 
Powstawanie

Uproszczony bilans energetyczny ziemi (na podstawie 
pracy Kiehl i Trenberth (1997).

Ziemia „przykryta” jest warstwą atmosfery,

w której obecne są gazy cieplarniane, takie jak:

para wodna H2O, dwutlenek węgla CO2, metan

CH4 podtlenek azotu N2O. Ich charakterystyczną

cechą jest to, że przepuszczają promieniowanie

emitowane przez Słooce (widzialne i w bliskiej

podczerwieni), pochłaniają natomiast

promieniowanie w dalekiej podczerwieni

emitowane z powierzchni Ziemi, rozgrzanej

w wyniku pochłaniania promieniowania

słonecznego.

Promieniowanie emitowane przez Słooce nazywamy w kontekście efektu cieplarnianego 

promieniowaniem krótkofalowym, a przez powierzchnię Ziemi – długofalowym.



Przyczyny powstania 
gazów cieplarnianych - 1

TRANSPORT

Zgodnie z wytycznymi Banku Światowego branża ta 

odpowiedzialna jest za emisję 23% CO2 na świecie (64% 

łącznego zużycia ropy naftowej i 27% światowego zużycia 

energii).

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

pochodząca między innymi ze zużycia 

paliw kopalnych, jakimi są węgiel i gaz 

ziemny.



Przyczyny powstania 
gazów cieplarnianych - 2

PRZEMYSŁ

Potrzebną do produkcji dóbr i surowców naturalnych 

energię otrzymuje się podczas zużycia paliw 

kopalnych, a efektem tego procesu jest emisja gazów 

cieplarnianych.

HANDEL i potrzeby do użytku domowego. 

Emisja CO2 do atmosfery wygenerowana w 

gospodarstwach domowych wynosi 

21%, co stanowi 29% całkowitego 

światowego zużycia energii.



Przyczyny powstania 
gazów cieplarnianych - 3

ROLNICTWO I HODOWLA 

ZWIERZĄT

Syntetyczne nawozy stosowane w 

rolnictwie zwiększają stężenie N2

w glebie oraz sprzyjają 

wydzielaniu się podtlenku azotu. 

Znaczenie ma również metan 

wytwarzany przez trzodę chlewną 

podczas procesów trawiennych.



Przyczyny powstania 
gazów cieplarnianych - 4

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I LEŚNICTWO

Rośliny rosnąc absorbują CO2 z 

atmosfery, następnie przy użyciu energii gaz 

zawarty w roślinach staje się częścią biomasy. W 

glebie może znajdowad się znaczna częśd CO2 

pochodząca od roślin. Uważa się zatem, że obszary 

leśne mogą pełnid funkcję pochłaniaczy gazów 

cieplarnianych - przykładowo, od 1990 roku lasy 

oraz inne obszary na terenie Stanów 

Zjednoczonych pobrały więcej dwutlenku węgla z 

atmosfery niż go wydaliły - lub, wręcz 

przeciwnie, byd źródłem ich emisji. 



KONSEKWENCJE 
OCIEPLENIA KLIMATU 
NA ZIEMI

 Wzrost średniej temperatury powietrza o 0,2 stopnia na dekadę w wielu miejscach na Ziemi.

 Zmniejszanie się masy lodowców, czego konsekwencją jest podniesienie się poziomu wód w morzach

i oceanach.

 Liczne powodzie na wyspach i obszarach w pobliżu mórz, a w górach lawiny.

 Dostosowanie wielu gatunków roślin i zwierząt będą musiały się do nowych warunków, a te, które

tego nie osiągną, znikną z powierzchni Ziemi.

 Zwiększone parowanie wód oraz susze spowodują zmniejszenie się zasobów wodnych,

a niektóre obszary żyzne zamienią się w pustynie.

 Zmiany w schematach opadów deszczu mogą mied negatywny wpływ na rolnictwo

i hodowlę zwierząt.

 Masowe migracje ludności, które będą konsekwencją pogarszających się warunków do życia w

różnych częściach globu.

 Pojawienie się nowych patogenów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.



Sposoby ograniczenia 
globalnego ocieplenia

Oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie papieru

Oszczędzanie wody 

Wybieranie transportu przyjaznego środowisku



PODSUMOWANIE

Tylko od nas zależy tempo zmian klimatu. Warto każdego dnia angażowad się 

w ochronę środowiska naturalnego, które stanowi dobro każdego człowieka.
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