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Klimat określany jest na podstawie 

wieloletnich obserwacji pogody dla 

danego regionu (przynajmniej 30 lat). 

Klimat na Ziemi kształtują trzy 

podstawowe procesy 

klimatotwórcze:  obieg ciepła, 

obieg wody i krążenie powietrza, 

oraz czynniki geograficzne: układ 

lądów i oceanów, wysokość n.p.m. 

Klimat jest jednym z czynników 

ekologicznych wpływających na 

występowanie  i życie organizmów.





DLACZEGO KLIMAT ZIEMI SIĘ ZMIENIA?

Słońce jest źródłem energii dla 
ziemskiego systemu 
klimatycznego. 

Ilustracja dzięki uprzejmości NASA.

Klimat naszej planety od milionów lat 
podlega ciągłej ewolucji.
Aktywność słoneczna, cykliczne zmiany orbit 
naszej planety, grubość pokrywy śnieżno-
lodowej, a także stężenie aerozoli i gazów 
cieplarnianych w atmosferze od zawsze 
wpływały na średnią roczną temperaturę,  
czy poziom mórz na Ziemi.
W ostatnich dwóch stuleciach obserwujemy 
drastyczne przyspieszenie tempa zmian 
klimatycznych.
Podstawowym czynnikiem kształtującym 
tempo tych zmian okazuje się emisja 
dwutlenku węgla i innych gazów 
cieplarnianych powstających między innymi 
podczas eksploatacji paliw kopalnych. 



Szybkość zmian klimatu
n klimatu



Rewolucja przemysłowa
(Zwana przewrotem przemysłowym) 



Pierwszą znaczącą innowacją było zmodernizowanie 
warsztatu tkackiego w 1733 r. przez mechanika 
Johna Kaya, 

W tyle za nowoczesnym angielskim 
przędzalnictwem pozostało tkactwo. 
Możliwości produkcji nici były 
znacznie większe niż możliwość ich 
przetwarzania na tkaniny. Sytuacja  
zmieniła się, gdy w 1785 r. 
wprowadzono do przemysłu 
mechaniczne krosno. 
Na przełomie XVIII i XIX w. Anglia 
stała się największą potęgą 
przemysłową świata.



SKUTKI  REWOLUCJI  PRZEMYSŁOWEJ
Skutki pozytywne:
- podniesienie poziomu  życia,
- rozwój oświaty,
- rozwój nauki i techniki, 
- mechanizacja pozwoliła wyeliminować ciężką pracę ludzką,
- rozwój transportu,
- aglomeracje miejskie skupiające rzesze ludzi pracy,
- zastosowanie maszyn parowych w fabrykach,
postęp wiedzy medycznej,

Skutki negatywne:
- tworzyły się nowoczesne państwa, które dążyły do dominacji gospodarczej i politycznej,
- do pozyskania tanich surowców i opanowania rynków zbytu,
- cierpiały na tym słabo rozwinięte państwa (hamowało to ich rozwój),
- rabunkowa gospodarka,
- zanieczyszczenia środowiska,
- wzrost liczby ludności,



Przemysł dzisiaj… Regiony przemysłowe w Polsce

- ma znaczący wpływ na wzrost 
gospodarczy

- pełni funkcje ekonomiczne, 
społeczne  i przestrzenne,

- czynniki, od których zależy jego 
rozwój  to: surowce, woda,       
siła  robocza, zbyt, infrastruktura

- zmiany rodzaju działalności 
ludzkiej i przemysłowej,

- wiele miast rozwinęło się 



Roślinność, a zmiana klimatu – rola lasów
• Lasy można porównać do olbrzymich 

filtrów. Poprzez liście i szpilki 
wychwytują cząsteczki pyłów, sadzy 
oraz szkodliwe substancje gazowe, 
zanieczyszczające powietrze. 

• Lasy to również główne źródło tlenu na 
Ziemi. Rośliny mają zdolność 
przeprowadzania procesu fotosyntezy, 
podczas którego pobierają dwutlenek 
węgla (CO2) z powietrza, niezbędny do 
budowania tkanek roślinnych oraz 
wydzielają do atmosfery tlen (O2) jako 
produkt uboczny. To właśnie dzięki 
roślinom i ich zdolności do tworzenia 
tlenu, mogło dojść do powstania  i 
rozwoju organizmów zwierzęcych. 

• W ciągu jednego roku lasy mogą 
odfiltrować z powietrza ok. 70 ton pyłów

Kolor czarny – wycinka lasów amazońskich, 
główny powód zmian klimatu na kuli ziemskiej. 



SKUTKI DLA ŚRODOWISKA: 
• Efekt cieplarniany – zatrzymywanie ciepła na powierzchni Ziemi



SMOG - to nienaturale zjawisko atmosferyczne, polegające na 
występowaniu łącznie zanieczyszczeń powietrza, najczęściej 
spowodowanych działaniem ludzi i innych niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza czy całkowitego braku 
wiatru.

• Smog londyński-występuje 
szczególnie intensywnie w okresie 
między listopadem, a styczniem. 
Powodem jest głównie przemysł.
W jego skład wchodzą najczęściej : 
SO2, CO2 i NO2

• Smog Los Angeles - zwany też 
fotochemicznym - ten dla odmiany 
powstaje w miesiącach głównie 
letnich. Powód - przemysł i 
pojazdy mechaniczne. W jego 
skład wchodzą: NO2, CO2 i 
węglowodory           



Inne rodzaje skutków uprzemysłowienia:

• Smog kwaśny - to rodzaj mgły 
utworzonej w wyniku braku 
ruchu mas powietrza oraz 
wysokiej wilgotności przy 
dużym stężeniu pyłu węglowego 
w powietrzu. Podobny do smogu 
londyńskiego.

• Smog elektromagnetyczny
- związany z emisją sztucznego 
promieniowania 
elektromagnetycznego. Ma ono 
związek z przepływem prądu czy 
napięcia poprzez wszelkiego 
rodzaju sprzęty domowe, 
telekomunikacyjne czy linie 
energetyczne.



Klęska żywiołowa to nagłówek coraz 
częściej zdobiący pierwsze strony 
gazet. 
Uszkodzona infrastruktura, powalone drzewa, 
zniszczone uprawy, ranni oraz zabici. Skala strat 
rośnie z każdym kolejnym huraganem, suszą czy 
leśnym pożarem. Nie ma miejsca na świecie, 
które byłoby oszczędzone od takich zjawisk. 
Chorwacja, Stany Zjednoczone, Polska, 
Hiszpania czy nawet zamarznięta Grenlandia. 
Cały świat otrzymuje solidne ciosy, ale 
społeczeństwa, zamiast solidarnie postawić 
gardę, wolą zajmować się dalej 
wykorzystywaniem surowców naturalnych do 
produkcji CO2. Jesteśmy nie tylko świadkami 
globalnego starcia, ale w pewnym sensie 
bierzemy również w nim udział. Żywioły 
przyrody naprzeciw ludzkiej sile ignorancji. 
Klimat się zmienia i nie zatrzymuje się na 
granicach państw ani nie selekcjonuje swoich 
ofiar pod względem koloru skóry czy poglądów. Dymy nad Grenlandią



Na całym świecie zmiana 
klimatu jest faktem,
a stopień oraz szybkość 
zmian stają się coraz bardziej 
widoczne. Oznacza to 
konieczność przystosowania 
każdego obszaru gospodarki, 
w tym gospodarstw 
domowych, jak również 
zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Jacqueline McGlade, 

– dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska 



„Światowy system energetyczny znajduje się na rozdrożu.

Przyszłość ludzkości zależy od tego, na ile skutecznie zmierzymy się

z zapewnieniem energii i szybką transformacją do niskowęglowego,

efektywnego i przyjaznego środowisku, systemu jej produkcji.

Potrzebna jest -energetyczna rewolucja.”



RAPORT: 139 KRAJÓW NA ŚWIECIE MOŻE 
OPIERAĆ SIĘ W 100% NA OZE (odnawialne żródła energii)

Zbadano, że energia wiatrowa, słoneczna   

i wodna –wystarczy aby zasilić całkowite 

potrzeby energetyczne w 139 krajach, 

według raportu naukowców ze Stanford 

University opublikowanego 23.08.017r. 

Według autorów raportu, realizacja tego 

planu poskutkowałaby obniżeniem 

średniej temperatury na świecie o 1,5 

stopnia Celsjusza oraz utworzenia           

24 milionów stałych miejsc pracy.



Chrońmy klimat, stosując też: 
1. Energia wód termalnych

Energię geotermalną możemy 
podzielić na cztery rodzaje:
1. wysoka o temperaturze > 180˚C 
2. średnia o temperaturze w 
zakresie od 100 do 180˚C 
3. niska pomiędzy 30 – 100 ˚C 
4. bardzo niska < 30˚C
Czwarty rodzaj energii pochodzi z:

• energii jądra ziemi (od dołu) 
• energii słonecznej dostarczanej 
przez promieniowanie, wiatr i 
opady deszczu (od góry) 







Materiały  wykorzystane do prezentacji:

– http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/CountriesWW
S.pdf

– http://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia 

– By Shaun MItchem - Flickr, CC BY 2.0, 

– https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Straw_Bales.jpg

– cytat - Jacqueline McGlade,   dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji 
Środowiska 

– Zdjęcia  własne i z Google

– http://ekoponidzie.wordpress.com/2012/07/10/energia-geotermalna-w-twoim-
domu-dlaczego-nie/

– http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat  

– http://www.megapedia.pl/smog.html

– https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostale/ekologia/19394-rola-lasow-w-
srodowisku-naturalnym.html
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