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CO TO JEST EFEKT 
CIEPLARNIANY ?    

Najprościej mówiąc efekt cieplarniany to 
zjawisko podwyższenia temperatury 
powierzchni planety przez obecne w jej 
atmosferze gazy cieplarniane. 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.



Efekt ten nazywany jest również efektem 

szklarniowym, gdyż taką dokładnie spełnia 

funkcję. Efekt ten zachodzi w atmosferze 

dzięki obecności gazów, które pochłaniają 

promienie podczerwone. Atmosfera 

przepuszcza dużą część 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 naszej planecie jest znacznie 

wyższa niż byłaby bez tej warstwy.

JAK DZIAŁA EFEKT 
CIEPLARNIANY ?    



EFEKT CIEPLARNIANY = ŻYCIE

Efekt cieplarniany jest 
zjawiskiem naturalnym i z 
naszego punktu widzenia -
bardzo korzystnym, gdyż bez 
niego na Ziemi nie mogłoby 
powstać i rozwinąć się życie. 



NADMIAR GAZÓW SZKODZI

Problem pojawia się wówczas, gdy na skutek 
działalności człowieka, w atmosferze 
kumuluje się więcej promieniowania, niż 
powinno. Dzieje się tak przez zwiększenie 
ilości gazów cieplarnianych, emitowanych do 
atmosfery. Wychwytują one 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.



GAZY CIEPLARNIANE
(SZKLARNIOWE)

Gazy cieplarniane są gazowym składnikiem 

atmosfery będącym przyczyną efektu 

cieplarnianego. Zapobiegają wydostawaniu się 

promieniowania podczerwonego 

(Podczerwień) z Ziemi, pochłaniając je                

i oddając do atmosfery, w wyniku czego 

następuje zwiększenie temperatury powierzchni 

Ziemi. W atmosferze występują zarówno            

w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek 

działalności człowieka.



Ogólnoświatowy transport – jest to główna branża emitująca 

niemal 25% CO2 na całym świecie i przez to powstaje smog.

Produkcja energii elektrycznej – ogromne zużycie paliw 

kopalnych podczas produkcji energii elektrycznej.

Światowy przemysł – produkcja wszelkiego rodzaju dóbr oraz 

wydobycie surowców naturalnych wymaga użycia paliw 

kopalnych. 

Gospodarstwa domowe – podstawowe codzienne czynności, 

ogrzewanie pomieszczeń czy korzystanie z energii elektrycznej.

Hodowla zwierząt i rolnictwo – stosowanie nawozów 

syntetycznych powoduje zwiększenie stężenia azotu w glebie i 

jego emisji do atmosfery. Ogromny wpływ na pogłębienie się 

efektu cieplarnianego mają również zwierzęta hodowlane, które 

stale wytwarzają metan.

EFEKT CIEPLARNIANY – PRZYCZYNY



PARA WODNA                 
I DWUTLENEK WĘGLA

Największy udział w zwiększaniu 
nasilenia efektu cieplarnianego ma para 
wodna i dwutlenek węgla. Para wodna jest 
emitowana w całości wskutek czynników 
naturalnych, takich jak parowanie ze 
światowego oceanu, mórz i rzek oraz 
transpiracja (parowanie z roślin). Para 
wodna nie jest trucizną, a jej ewentualne 
nadmiary są usuwane poprzez opady. 
Mimo, że udział pary wodnej jest największy 
w efekcie cieplarnianym, to człowiek nie 
ma na niego tak dużego wpływu jak na 
wydzielanie dwutlenku węgla czy metanu.



Działalność człowieka na 
Ziemi działa na nią w sposób 
destrukcyjny. Dzieje się tak 
między innymi przez regularne 
wydobycie i stosowanie paliw 
kopalnych, które poprzez 
wzrost w atmosferze 
dwutlenku węgla powoduje 
stałe pogłębianie efektu 
cieplarnianego.

CZŁOWIEK SZKODNIKIEM



CHINY I USA 
EMITUJĄ NAJWIĘCEJ

Wykres obok przedstawia emisje gazów 
cieplarnianych w UE 2017 r. oraz 
największych emitentów gazów 
cieplarnianych na świecie w 2015 r. 
UE jest trzecim co do wielkości 
emitentem, po Chinach i USA. Za UE 
plasują się Indie i Rosja.

Warto podkreślić, że gazy cieplarniane 
pozostają w atmosferze przez okres od 
kilku do kilku tysięcy lat. Wywierają 
wpływ na klimat na całym świecie -
niezależnie od tego, gdzie zostały po raz 
pierwszy wyemitowane.



Powszechnie znanymi skutkami globalnego ocieplenia 

jest 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:

• topnienie pokrywy lodowej na biegunach;

• częstsze powodzie w rejonach zlokalizowanych blisko 

mórz i oceanów oraz lawiny w górach;

• wzrost temperatury na całej planecie – średnio o 0,2 

stopnia na dekadę;

• ginięcie wielu gatunków zwierząt oraz roślin;

• zwiększone parowanie wody oraz bardziej dotkliwe susze, 

które powodują wyjaławianie żyznych obszarów Ziemi;

• zmiany w klimacie powodują znaczące problemy z 

rolnictwie, hodowli zwierząt oraz wielu innych sektorach.

Skutki globalnego ocieplenia



Z NASZEGO PODWÓRKA

Polskie zimy są coraz cieplejsze, zima 

nadchodzi późno i szybko się kończy, 

wydłuża się okres wegetacji. Nie 

występują już tak kiedyś powszechne 

wiosenne powodzie opadowe. Bałtyk od 

lat ’40 XX wieku już nie zamarza. Na 

południu Polski zaczęliśmy uprawę 

afrykańskiego sorgo. Już dziś klimat 

Dolnego Śląska odpowiada klimatowi 

słynnego z uprawy winorośli węgierskiego 

rejonu Tokaju sprzed 20 lat.



DANE STATYSTYCZNE

Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na całym 
świecie. Według prognoz w nadchodzących 
dziesięcioleciach będą coraz częstsze i bardziej 
intensywne. Brak działań wobec zmiany klimatu 
spowoduje, że w perspektywie kilkudziesięciu lat 
w UE mogą wystąpić następujące sytuacje:

• 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie            
z powodu zanieczyszczenia powietrza

• 90 tys. zgonów rocznie na skutek fal upałów

• 40 proc. mniej dostępnej wody w południowych 
regionach UE

• 2,2 mln osób rocznie dotkniętych zalewaniem 
obszarów przybrzeżnych

• 190 mld euro strat gospodarczych rocznie.



NAJWYŻSZY CZAS PODJĄĆ 
DZIAŁANIA

Zmiany klimatu są w stanie przeobrazić całą 
naszą planetę, wpływając na zasoby 
żywności i wody oraz zdrowie ludzi. Choć 
wszyscy jesteśmy zagrożeni, skutki zmiany 
klimatu uderzają bardziej w ubogie i słabsze 
społeczności.

Im większe są problemy, tym trudniejsze i 
droższe będzie ich rozwiązanie, dlatego 
najlepszym wyjściem jest jak najszybsze 
podjęcie działań przeciwko zmianie klimatu.



JAK ZAPOBIEGAĆ            
I OGRANICZAĆ ?

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.



MOJE ZAPOBIEGANIE

Co Ty, zwykły mieszkaniec naszej planety ze swojej 

perspektywy możesz zrobić dla ograniczenia efektu 

cieplarnianego ?

Pierwszym krokiem niech będzie ograniczenie konsumpcji. 
Kupowanie nowych ubrań, gadżetów, czy wymiana działających 
lub nadających się do naprawienia sprzętów na nowe, 
przyczynia się do emisji dwutlenku węgla. Jest ona związana z 
ich produkcją, transportem, utylizacją opakowań oraz starych 
przedmiotów, które zostały zamienione na nowe. Warto 
kupować przedmioty używane. Lepiej wybrać te, których 
miejsce produkcji jest bliższe naszemu miejscu zamieszkania. 
Materiały, z których zostały wykonane, powinny nadawać się 
do recyklingu. W przypadku sprzętów elektronicznych warto 
sprawdzić ich efektywność energetyczną i opakowanie – im 
skromniejsze, tym lepsze.



WAŻNE, CO KUPUJEMY

Przy zakupie produktów spożywczych warto 
wybierać te, które są mało przetworzone (ich 
proces produkcyjny był krótszy), są produkowane 
lokalnie, sprzedawane są w opakowaniach 
zwrotnych lub nadających się do recyklingu. 
Poważnym problemem jest marnowanie żywności 
– statystyczny Polak wyrzuca jej ok. 250 kg rocznie. 
Przeterminowane i zepsute produkty to strata 
energii potrzebnej do ich produkcji, 
przechowywania i transportu, ale również 
obciążenie dla systemu utylizacji odpadów.



ROWER ZAMIAST 
SAMOCHODU

Miasta zapewniają coraz lepszy transport publiczny, 
rozbudowując sieci ścieżek rowerowych. Rozwija się
car sharing. Pozwala to na sprawne poruszanie się po 
mieście bez użycia własnego samochodu. Jeśli jednak 
nie możemy zrezygnować z jazdy autem, to powinniśmy 
wybierać pojazdy spalające mniej paliwa lub 
elektryczne. Najbardziej przyjaznym klimatowi 
transportem jest kolej – powinna ona stanowić nasz 
pierwszy wybór przy podróżach. Najwyższy ślad 
węglowy ma transport lotniczy, dlatego też powinniśmy 
z niego korzystać jedynie wtedy, kiedy przemieszczamy 
się na duże odległości oraz zmniejszać liczbę takich 
podróży.



SPOSOBY ZMNIEJSZANIA 
RYZYKA POWODZI

Sposobem na zmniejszenie ryzyka powodzi 
spowodowanych gwałtownymi opadami 
jest zwiększanie retencji krajobrazowej. 
Każdy skrawek zieleni, kratka na miejscu 
parkingowym, niecka, oczko wodne, czy 
ogród deszczowy przy naszym domu, 
obniża ryzyko zalania dróg i budynków w 
okolicy. Proste rozwiązania jak tworzenie 
ogrodów deszczowych czy rozszczelnienia 
terenu przy okazji remontów warto 
wdrażać nawet w mikroskali.



OSZCZĘDZAJMY ENERGIĘ

Znaczne wydatki na energię związane są z ogrzewaniem, 
a coraz częściej również z chłodzeniem naszych domów. 
Dlatego stawiając nowe budynki powinniśmy zadbać o 
to, by miały jak najlepszą izolację, chroniącą przed 
zimnem i upałami. Powinniśmy prowadzić 
termomodernizację istniejących budynków oraz 
wyposażać je w systemy pozyskiwania energii, takie jak 
ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Jeśli 
mieszkamy w bloku i mamy ograniczony wpływ na cały 
budynek, możemy zadbać o szczelność naszych okien. 
Dzięki obniżeniu w sezonie grzewczym temperatury w 
domu o 1 stopień Celsjusza, wyemitujemy do atmosfery 
około 300 kg dwutlenku węgla mniej. Jeśli nie jesteśmy 
podłączeni do sieci grzewczej, powinniśmy wybierać 
energooszczędne źródła ciepła.



WYKORZYSTYWANIE WODY

Gdynia czerpie wodę pitną z 
nieodnawialnych źródeł podziemnych.        
Jej mieszkańcy nie odczuwają obecnie tak 
silnie skutków suszy, ale zasoby wody            
z czasem się wyczerpią, dlatego niezwykle 
ważne jest ich racjonalne wykorzystanie. 
Zamiast podlewać ogród wodą z kranu, 
wykorzystajmy do tego zebraną 
deszczówkę.



DBAJMY O ZIELEŃ

Zieleń odgrywa niezwykle ważną rolę dla jakości 
życia w mieście. Zatrzymuje wodę, oczyszcza, 
nawilża i schładza powietrze. Przydomowa zieleń, 
zielone dachy i fasady tworzą wokół budynków 
mikroklimat łagodzący upały. Szczególnie cenne    
z tego punktu widzenia są dojrzałe drzewa. 
Powinniśmy zadbać, aby w naszym otoczeniu 
było ich jak najwięcej, a ich gatunki dobierać do 
warunków klimatycznych. Trawniki, które 
wymagają ciągłego podlewania, powinny 
ustępować miejsca krzewom, łąkom lub rabatom 
z kwiatami. Im bardziej zróżnicowane 
zbiorowisko roślin, tym większa jest jego 
odporność na pogodę i tym pełniej chroni nas 
przed skutkami zmiany klimatu.



ŚWIADOMOŚĆ                   
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uświadamiaj innych, wyjaśniaj konsekwencje 
i reaguj na nieprawidłowości. 

Masz prawo, by cieszyć się zdrowym 
życiem…

Najistotniejsza wydaje się jednak odpowiedź 
na pytanie: czy jako ludzkość będziemy w 
stanie skutecznie wykorzystać dostępne 
technologie i praktyki ?

Konieczna jest zmiana świadomości                
i sposobu postrzegania wpływu człowieka na 
środowisko naturalne. Walka z nadmierną 
emisją stanowi wyzwanie zarówno dla władz 
państw rządzących, jak i dla zwykłych 
obywateli.
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