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Co to globalne ocieplenie ? 

Globalne ocieplenie to zjawisko szybkiego 

podnoszenia się średniej temperatury na 

Ziemi, zauważalne od połowy XX wieku. 

Przejawia się ono w rozpływaniu się 

lodowców górskich, wydłużaniu się okresu 

wegetacyjnego, wzroście poziomu oceanów 

oraz ciągłym pobijaniu światowych 

rekordów temperatury powietrza. Do 

głównych przyczyn występowania 

globalnego ocieplenia zalicza się gazy 

cieplarniane oraz działalność człowieka.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Gazy_cieplarniane
https://mfiles.pl/pl/index.php/Gazy_cieplarniane


Czym są gazy cieplarniane ?
Gazy cieplarniane nazywane również 

szklarniowymi są elementami występującymi w

w atmosferze w sposób naturalny ale też przez 

działanie człowieka. Przepuszczają one 

większość promieniowania słonecznego 

docierającego do Ziemi. Głównymi źródłami są: 

rolnictwo, przemysł, sektor energetyczny i

i transport. Gazami podstawowymi 

pochodzącymi z działalności człowieka są : para 

wodna (H2O), dwutlenek węgla (CO2), metan 

(CH4), podtlenek azotu (N2O), ozon (O3), 

sześciofluorek siarki.

Gazy 
cieplarniane

Gazy 
pochodzenia 
naturalnego

Gazy 
wytworzone w 
wyniku ludzkiej 
działalności

Para wodna 94,999 0,001

Dwutlenek 
węgla

3,5 0,12

Metan 0,3 0,06

Inne 0,92 0,1

Razem 99,719 0,281



Czym jest efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany powstaje w wyniku 

nagromadzenia dużej ilości dwutlenku 

węgla i innych gazów cieplarnianych, który 

może zatrzymać w atmosferze 

promieniowanie cieplne pochodzące z

z nagrzania Ziemi przez słońce oraz 

własnego ciepła Ziemi. Wynikiem tego jest 

globalne ocieplenie klimatu co powoduje 

np. topnienie lodowców Antarktydy. Takie 

zmiany temperatury wpływają niekorzystnie 

na jakość dróg, jakość wody, utylizację 

ścieków.



Przyczyny globalnego ocieplenia
Wyróżniamy następujące źródła emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery :

- powierzchniowe- źródłem tych 

zanieczyszczeń są kotłownie domowe, małe 

zakłady przemysłowe.

- punktowe- przede wszystkim ogromne 

zakłady przemysłowe emitujące tlenki azotu, 

tlenki węgla, pyły, metale ciężkie.

- liniowe- pochodzące z komunikacji, 

transportu.



Przyczyny globalnego ocieplenia 
Smog jest jedną z przyczyn globalnego ocieplenia. 

Powstaje w dużych aglomeracjach miejskich w

w wyniku nagromadzenia się ogromnej ilości 

pyłów i gazów przy dużej wilgotności lub 

nasłonecznieniu, w ciągu bezwietrznego dnia 

(zwłaszcza tlenku węgla (IV), tlenku azotu, pary 

wodnej i tlenku siarki (IV), osiadających na

na cząsteczkach sadzy unoszących się w

w powietrzu). Zjawisko to znacznie ogranicza 

widoczność w ciągu dnia, powoduje korozję, bo

bo związki siarki spadają w postaci kwaśnych 

deszczów, a u człowieka działa niekorzystnie 

na układ oddechowy.



Dwutlenek węgla CO2

Dwutlenek węgla pochłania i emituje 

promieniowanie podczerwone w zakresach, w

w których jest ono przepuszczane przez inne 

gazy atmosfery- jest gazem cieplarnianym. 

Jego głównym źródłem jest spalanie paliw 

kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego, 

ropy naftowej i gazu ziemnego. Prowadzi to 

do ogromnych emisji dwutlenku węgla i

i globalnego ocieplenia. 7 miliardów żyjących 

na świecie ludzi wydycha rocznie około 2,5 

mld ton CO2. Odpowiada to 7% emisji CO2 ze 

spalania paliw kopalnych, wynoszącej 35 mld 

ton rocznie.



Freony
Emisja freonów do środowiska jest jedną z

z głównych przyczyn rozkładu ozonu w

w atmosferze ziemskiej. Przed odkryciem tego 

zjawiska freony stosowane były masowo w roli 

gazów nośnych w opakowaniach aerozoli, 

czynników chłodniczych w lodówkach i

i klimatyzatorach, spulchniaczy do produkcji 

materiałów izolacyjnych oraz opakowań a

a również rozpuszczalników i środków 

oczyszczających w przemyśle elektronicznym. 

Freony występują w różnych postaciach. 

W warunkach ciśnienia atmosferycznego i w i i wy

i w temperaturze pokojowej mają postać gazową.



Para wodna 
Para wodna jest gazem, który ma największy 

wpływ na efekt globalnego ocieplenia. Jest 

ona uzależniona od innych gazów 

cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla, 

metan i podtlenek azotu. Para 

wodna przenosi ciepło do atmosfery, gdzie 

pozostaje ono dłużej. Szacuje się, że jej 

całkowity udział w efekcie cieplarnianym 

wynosi od 30% do 60%. Przyczyną większej 

ilości pary wodnej w atmosferze jest 

zwiększenie poziomu CO2.



Wycinka lasów 
Lasy pełnią funkcje pochłaniaczy CO2 i

i pomagają nam w walce z globalnym 

ociepleniem. Jednak coraz częściej zostają one

one wycinane. Wycinka drzew powoduje 

przede wzrost ilości dwutlenku węgla w

w atmosferze, co z kolei przyspiesza nadejście 

katastrofy klimatycznej. Zmniejszenie ich 

obszaru skutkuje spadkiem produkcji tlenu, z

z kolei ich wypalanie generuje dodatkową, 

znaczącą emisję gazów cieplarnianych, które 

ulatują do atmosfery.



Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza 
- wybuchy wulkanów – (popioły i gazy 

wulkaniczne: dwutlenek węgla – CO2, 

dwutlenek siarki – SO2, siarkowodór -H2S i in.)

- bagna (metan CH4, dwutlenek węgla CO2, 

siarkowodór H2S, amoniak NH3)

-pożary lasów, sawann, stepów (dwutlenek 

węgla CO2, tlenek węgla-CO, pył)

- wyładowania atmosferyczne (tlenki azotu)

-gejzery (siarkowodór- H2S, arsen i inne 

metale ciężkie)



Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza
- Komunikacyjne – transport lądowy (

(samochodowy, kolejowy, powietrzny) i wodny.

- Energetyczne – na które składają się procesy 

wydobywania (kopalnie, szyby wiertnicze) i spalania 

paliw.

- Przemysłowe – przemysł ciężki (przeróbka ropy 

naftowej, hutnictwo, cementownie, przemysł chemii 

organicznej), metalurgiczny, produkcja i stosowanie 

rozpuszczalników, przemysł spożywczy, przemysł 

farmaceutyczny i inne.

- Komunalno-bytowe – paleniska domowe, 

kotłownie lokalne, gospodarstwa rolne , gromadzenie 

i utylizacja odpadów stałych i ścieków (wysypiska, 

oczyszczalnie).



Ozon 
Ozon to odmiana tlenu powstająca podczas 

wyładowań atmosferycznych. W skład 

cząsteczki ozonu wchodzą trzy atomy tlenu 

O3. Występuje w atmosferze przy powierzchni 

Ziemi oraz górnych warstwach stratosfery. 

Warstwa ozonowa zatrzymuje 

promieniowanie ultrafioletowe wpadające w

w atmosferę Ziemi. Jednak w ciągu ostatnich 

lat warstwa ozonowa zanika, co prowadzi do 

globalnego ocieplenia.



Dziura ozonowa
Dziura ozonowa powstaje na skutek 

zniszczenia ozonu w warstwie atmosfery, co

co przyczynia się do zwiększenia ilości 

docierającego na Ziemię promieniowania 

nadfioletowego. Tego skutkiem jest 

niekorzystny wpływ na rośliny, wzrost liczby 

zachorowań na nowotwory i zaburzenie 

obiegu dwutlenku węgla powodujący 

podwyższenie temperatury powietrza i

i zmiany klimatyczne.



Skutki globalnego ocieplenia 
Lodowiec Arktyki topnieje, a zimy w regionie nie są 

już wystarczająco mroźne, aby mogły się 

zregenerować. W efekcie zanika siedlisko zwierząt 

arktycznych, zwłaszcza niedźwiedzi polarnych. 

Ogromne ilości wody z topniejącego lodu trafiają do

do oceanu. Prowadzi to do stałego podnoszenia się 

poziomu mórz i zalewania nisko położonych 

obszarów. Szczególnie zagrożone są wyspy Pacyfiku, 

takie jak Tuvalu i Kiribati, które wznoszą się zaledwie 

kilka metrów nad poziomem morza. Szacuje się, że w

że w 2100 roku poziom mórz i oceanów może 

wzrosnąć nawet o 2 metry.



Skutki globalnego ocieplenia

Można przypuszczać, że dalsze ocieplenie 

niekoniecznie zmieni kontynent w pustynię 

podobną do Sahary. Klimat zmienia się i

i staje się ostrzejszy: gorący i suchy latem, 

śnieżny i chłodniejszy zimą oraz łagodniejsze 

pory roku, takie jak wiosna i jesień, które z

z roku na rok stają się krótsze. Zmianom 

tym może towarzyszyć wiele gwałtownych 

zjawisk pogodowych, takich jak huragany.



Skutki globalnego ocieplenia 
Jeśli nie nastąpi natychmiastowa i radykalna 

redukcja emisji gazów cieplarnianych, szansa 

na ograniczenie globalnego ocieplenia do

do blisko 1,5 ℃ lub nawet 2 ℃ będzie już poza 

zasięgiem. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 

20 lat wzrost globalnej temperatury osiągnie 

lub przekroczy 1,5 ℃ .Przy globalnym 

ociepleniu o 1,5 ℃ będą narastały fale upałów, 

będziemy obserwować dłuższe, ciepłe i krótsze 

zimne pory roku. Raport pokazuje, że przy 

globalnym ociepleniu ekstremalne temperatury 

częściej osiągać będą krytyczne progi tolerancji 

dla rolnictwa i zdrowia.



Skutki globalnego ocieplenia 

Zmiany klimatu powodują zmiany wilgotności 

i suchości, zmiany nasilenia wiatrów, opadów 

śniegu, zmiany dotyczące pokrywy lodowej, 

obszarów przybrzeżnych i oceanów, zanikanie 

rafy koralowej, pustynnienie terenów, 

zagrożenie w przetrwaniu gatunku ludzkiego, 

kataklizmy i gwałtowne zjawiska pogodowe, 

wydłużanie się okresów suszy, zmniejszenie 

produkcji żywności, wymieranie gatunków.



Ograniczanie gazów cieplarnianych
-sadzenie drzew w celu zredukowania ilości CO2.

-paliwa kopalne zastąpmy odnawialnymi źródłami 

energii.

-ogranicz przemieszczanie się samochodem.

-ograniczanie energii.

-ograniczyć spożycie mięsa- w przewodach 

pokarmowych zwierząt powstaje metan.

-kupuj eko- przez sztuczne nawożenie upraw 

rolnych na skalę przemysłową powstaje tlenek 

diazotu, który przyczynia się do efektu 

cieplarnianego w 6%.



Koniec
Dziękuję za uwagę.


