


 

 1) Efekt cieplarniany a globalne ocieplenie. 

 2) Skutki globalnego ocieplenia. 

 3) Zapobieganie globalnemu ociepleniu. 

 4) Dyskusje i spory nad globalnym 

ociepleniem. 



  to  zjawisko stopniowego podnoszenia się  

temperatury na naszej planecie. 

 

  Występuje jednak nie tylko na Ziemi. 

Obecność efektu cieplarnianego stwierdzono 

także na Marsie, Wenus oraz na Tytanie – 

księżycu Saturna. Poza tym może on 

zachodzić wszędzie tam, gdzie  ciało 

niebieskie otacza atmosfera.    



 Niekiedy, choć rzadko, zamiennie używa się 

również terminu „efekt szklarniowy”, a to ze 

względu na podobieństwo przebiegu 

powstawania efektu cieplarnianego z tym, 

zachodzącym w szklarniach. 



 

 Pojęcie efektu cieplarnianego ma 

zastosowanie zarówno w odniesieniu do 

podwyższania się temperatury planety  

w wyniku działania  naturalnych czynników, jak  

i wtedy, gdy mówimy o wzroście temperatury, 

do którego dochodzi wskutek działalności  

człowieka. To pierwsze znaczenie bywa  

w ostatnich czasach spychane na boczny tor,  

a większość z nas utożsamia efekt cieplarniany 

ze zjawiskiem  globalnego ocieplenia. 



  

 Tymczasem zatrzymywanie  ciepła przez 

atmosferę umożliwia  rozwój życia na Ziemi 

poprzez zapewnienie mieszkańcom planety 

odpowiedniej temperatury. Aby to zrozumieć, 

musimy przeanalizować, w jaki sposób   

energia cieplna dociera na Ziemię i jak zostaje 

zatrzymana w atmosferze. 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/energia-cieplna




 Energia promieniowania słonecznego po 
dotarciu na Ziemię przekształca się w energię 
cieplną. Ziemia  pochłania ciepło, a następnie 
oddaje je poprzez atmosferę,  chmury i swoją 
powierzchnię. Mówimy wówczas o emisji 
promieniowania długofalowego, które odbywa 
się zarówno w kierunku kosmosu, jak i w 
kierunku Ziemi –  fale promieniowania 
pochłaniane są przez składniki atmosfery,  
a następnie powtórnie emitowane we 
wszystkich kierunkach.  
 

 



 

 Dochodzi do wtórnego ogrzania się Ziemi, gdyż 

tak naprawdę niewielka ilość promieniowania 

przedostaje się do przestrzeni kosmicznej.  

 

 Jest to  proces zupełnie  naturalny i pożądany, 

dzięki któremu powietrze przy  powierzchni 

ziemi  zyskuje odpowiednią temperaturę.  



 Problem pojawia się wówczas, gdy na skutek 

działalności człowieka, w atmosferze kumuluje 

się więcej promieniowania, niż powinno. 

Dzieje się tak przez zwiększenie  gazów 

cieplarnianych, emitowanych do atmosfery. 

To właśnie gazy cieplarniane, takie jak  

dwutlenek węgla, metan,  freony, ozon,  

węglowodory i  tlenki azotu wychwytują 

promieniowanie i zatrzymują ciepło, co jest 

korzystne i niezbędne dla życia na Ziemi.  



 Jeśli jednak gazów cieplarniach jest zbyt dużo, 

promieniowanie cieplne pozostaje w nim 

skumulowane i powoduje podwyższenie 

temperatury.  

Dochodzi wówczas do zjawiska globalnego 

ocieplenia, które ma niekorzystny wpływ na 

kształtowanie się klimatu.  



 Powszechnie znanymi skutkami globalnego 
ocieplenia są  topnienie lądolodów  oraz susze. 
Każda zmiana klimatu pociąga jednak za sobą 
szereg daleko idących konsekwencji.  
W dalszej kolejności, wynikiem wzrostu 
temperatury na Ziemi są także:  

 ocieplenie  oceanów  i zwiększenie ilości  parującej 
z nich wody,  

 topnienie wiecznej zmarzliny,  

 zaburzenia w  cyrkulacji powietrza,  

 wzrost  zachmurzenia,  

 anomalia pogodowe.  

 



 Globalne ocieplenie zaburza również  

równowagę w funkcjonowaniu  ekosystemów, 

co może prowadzić do ich zaniku, a w 

konsekwencji do wymierania gatunków oraz 

zmniejszenia się  różnorodności biologicznej 

na naszej planecie.  





Dalej, globalne ocieplenie to również: 

 wzrost zagrożenia  klęskami żywiołowymi,  

 

 



 

 

 ograniczenie  zasobów naturalnych mogące 

doprowadzić do klęsk głodu,  

  nieurodzaj,  

 rozpowszechnianie się chorób, 

charakterystycznych dla gorących klimatów, 

  przesunięcie się  stref klimatycznych 

 w kierunku  biegunów 

 



 Aby efekt cieplarniany nie postępował, należy 
przedsięwziąć środki, które zapobiegną 
nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, głównie 
dwutlenku węgla, do atmosfery.  
Poprawa stanu klimatu może nastąpić poprzez: 

 wykorzystanie  alternatywnych źródeł energii 
(ograniczenie wykorzystania w  energetyce  węgla 
i ropy naftowej),  

 zapobieganie emisji freonów,  

 poprawę  izolacji cieplnej  budynków,  

 powszechność centralnego ogrzewania,  

 



 stosowanie oszczędnych technologii 

przemysłowych,  

 segregowanie śmieci , recykling,  

 ograniczenie przestrzeni zajmowanych przez 

wysypiska śmieci, 

  racjonalne zarządzanie  lasami i nasadzanie 

nowych lasów,  

 optymalizacja  pracy ciepłowni i elektrowni.  



 

 Temat zarówno efektu cieplarnianego, jak  

i globalnego ocieplenia nie jest pozbawiony 

kontrowersji i sprzecznych stanowisk naukowych. 

 Nieustannie od lat jesteśmy straszeni 

konsekwencjami globalnego ocieplenia. 

Nadmorskie miasta zatopione, wszędzie pustynie, 

ludzkość pogrążona w wojnach o resztki słodkiej 

wody. Taką wizję konsekwencji globalnego 

ocieplenia  znamy dzięki  katastroficznym filmom.  

 



 Tymczasem inna grupa naukowców twierdzi, 

że rozpuszczenie lodów  może wyjść na dobre 

nam wszystkim, także faunie i florze , 

dostrzegając tym samym zalety efektu 

cieplarnianego. Ich zdaniem są one bardziej 

realne i mają rzetelniejsze naukowe podstawy 

niż wizje globalnej katastrofy. 

 

 

 



 Argumentując swoje stanowisko podają: 

 1) Nowe szanse dla żeglugi – np. po 

niedostępnych dotychczas częściach Oceanu 

Arktycznego będą się mogły poruszać zwykłe 

statki . 

 2) Korzyści dla fauny - zmiana klimatu 

wyjdzie zwierzętom na dobre, bo pozwoli im na 

łatwiejsze rozprzestrzenianie się. Obszar 

zajmowany obecnie przez tundrę rzeczywiście 

się skurczy, ale w jej miejsce rozszerzy się 

strefa klimatu umiarkowanego.  



 Ocieplenie klimatu  wywoła odmienne 

zachowanie ptaków, które dziś migrują do 

ciepłych krajów, by tam przetrwać srogie 

zimowe miesiące. Badacze przekonują, że 

bociany będą towarzyszyć nam przez cały rok, 

ponieważ temperatury panujące zimą będą dla 

nich odpowiednie. Wpłynie to znacznie na 

liczebność populacji tych ptaków. Obecnie 

wiele bocianów, tak samo jak innych gatunków 

ptactwa, ginie podczas sezonowych wędrówek. 

 

 



 3) Rozwój roślinności i rolnictwa  - obecnie 

ogromne połacie Ziemi – jak chociażby 

północna część Kanady czy większość 

powierzchni Rosji – nie nadają się do rozwoju 

rolnictwa. Globalne ocieplenie jest szansą na 

przystosowanie tych terenów pod uprawy. 

 Wydłużenie okresu wegetacji to również 

korzyść dla rolnictwa w takich krajach jak 

Polska, w której byłoby możliwe zbieranie 

plonów dwa razy w roku, a cieplejszy klimat 

umożliwiłby uprawianie większej liczby 

gatunków. 



 4) Ochrona przed epoką lodowcową -

ostatnie zlodowacenie zakończyło się na Ziemi 

11 tys. lat temu i, zgodnie z modelami 

astronomicznymi, za ok. 1,5 tys. lat powinien 

rozpocząć się następny okres lodowacenia - 

odkryli to naukowcy z University College 

London, University of Cambridge i University of 

Florida. Jednak, jak pokazują ich badania, 

poziom dwutlenku węgla w atmosferze jest tak 

duży, że kolejna epoka lodowcowa może 

zostać opóźniona o dziesiątki tysięcy lat. 

 



 5) Tańsza energia – dzisiaj  nikt naprawdę nie 

wie, jakich pokładów ropy naftowej i gazu 

strzeże arktyczna pokrywa lodowa. Jej 

zmniejszanie się przybliża nas jednak do 

odpowiedzi na to pytanie. Nawet jeśli nie okażą 

się one tak duże, by znacząco obniżyć koszty 

ogrzewania, to i tak rachunki będziemy płacić 

coraz niższe. To jeden z najprzyjemniejszych 

potencjalnych efektów ubocznych globalnego 

ocieplenia.   



 Podobnie jak mniejsze wydatki na leki 

zwalczające sezonowe infekcje. Paradoksalnie 

zmiana klimatu może oznaczać wzrost 

popularności alternatywnych źródeł energii, 

takich jak chociażby panele słoneczne (których 

racja bytu w obecnych warunkach w Polsce 

jest dyskusyjna), i w efekcie służyć 

wyhamowaniu zanieczyszczania środowiska 

przez spaliny. 
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