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Problemy środowiskowe,
klimatyczne oraz kilka słów
o tym, jak pomagać

pustynnienie

zanieczyszczenie powietrza

zanieczyszczenie wód

kwaśne deszcze

efekt cieplarniany

Problemy środowiskowe
podnoszenie się
poziomu mórz

składowanie odpadów

przeludnienie

dziura ozonowa

wyrąb lasów

degradacja gleby wyczerpywanie nieodnawialnych
źródeł energii

Smog
Smog-” czyli “smoke” (dym) oraz “fog” (mgła).
Smog jest właśnie taką sztuczną mgłą, która
utworzyła się w sposób nienaturalny, jako efekt
działań człowieka oraz pewnych okoliczności
przyrody (takie jak bezwietrzna pogoda, położenie
miasta w kotlinie czy klimat).

Przyczyny powstawania:
-stare piece grzewcze
-emisja zanieczyszczeń z fabryk i środków
komunikacji
-procesy naturalne (pożary itp.)

*Polska na tle Europy
- za granicami Another dark spot on Europe's pollution map is southern Poland, dense with
coal-fired power plants and wood-burning. For PM2.5, Krakow was the
second most congested city on the continent in 2016, with an average annual
concentration of 38 mcg/m3, just ahead of Katowice. (...)
https://phys.org/news/2019-03-air-pollution-hotspots-europe.html

Poland has some the most polluted air in all of the European Union, and 33
of its 50 dirtiest cities. Not even mountain retreats are immune. The problem
is largely a result of the country's love affair with coal. Like elsewhere
in Poland, most of the homes in the villages below Zar Mountain are still
heated by coal.
A version of this article appears in print on April 23, 2018, Section A, Page 4 of the New York
edition with the headline: Coal Warms Poland’s Hearths, and Fouls Its Skies
https://www.nytimes.com/2018/04/22/world/europe/poland-pollution.html

Kwaśne deszcze
Kwaśne deszcze - to opady atmosferyczne
o odczynie kwasowym czyli pH niższym niż 5,6.
Kwaśne deszcze powstają poprzez wytwarzanie
kwasów w reakcji wody z obecnymi w powietrzu
gazami. Gazy te to tlenek azotu, dwutlenek siarki,
siarkowodór i chlorowodór, które są emitowane
do atmosfery

Przyczyny powstawania:
-przenikanie do atmosfery tlenków siarki oraz
tlenków azotu
-ogrzewanie gospodarstw szkodliwymi
materiałami

Podnoszenie się poziomu wód
Globalne ocieplanie się klimatu wpływa na podnoszenie się
poziomu wody w morzach i oceanach. Szacuje się, że przy
wzroście średniej temperatury o 1° oceany podniosą się
o ~ 5 metrów w ciągu kilkuset lat, a przy wzroście średniej
temperatury o 3° poziom wody podniesie się o 25 metrów.

Skutki podnoszenia się poziomu wód:
-wzmożone występowanie sztormów i huraganów
-zagrożenie dla raf koralowych
-zalanie wielu miast i terenów mieszkalnych
-powodzie i straty w plonach

Degradacja gleby
Degradacja gleb to pogorszenie fizycznych,
chemicznych i biologicznych właściwości, ujemnie
wpływających na jej żyzność i zasobność. Uniemożliwia
uzyskanie maksymalnych, stabilnych
i pełnowartościowych plonów w rolnictwie i leśnictwie,
i powoduje spadek bioróżnorodności biologicznej
i utratę terenów rolniczych.

Przyczyny degradacji gleby:
-wycinka lasów
-nadmierna intensyfikacja produkcji rolnej
-emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
-obniżenie poziomu wód gruntowych

Wylesianie
Wylesianie to proces zmniejszania udziału
terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego
obszaru, zazwyczaj wskutek działań człowieka.
Silną presję na wycinkę lasów nasilają wysokie
ceny żywności, uprawa biopaliw, poszukiwanie
i eksploatacja surowców naturalnych, w tym ropy
oraz budowa dróg,

Skutki wylesiania:
-zmniejszona ilość tlenu w atmosferze
-niszczenie naturalnych siedlisk wielu zwierząt
-przyspieszony proces erozji gleb
-zakłócenie obiegu wody w środowisku

Przeludnienie
Przeludnienie polega na występowaniu
nadmiernej liczbie ludności, których środowisko
naturalne nie jest w stanie utrzymać. W ujęciu
bardziej naukowym, mamy do czynienia
z przeludnieniem, gdy ślad ekologiczny ludności
na danym obszarze geograficznym przekracza
pojemność środowiska i szkodzi środowisku
szybciej niż natura może je naprawić,

Skutki przeludnienia:
-masowy zanik gatunków
-niszczenie fauny i flory
-duża emisja dwutlenku węgla i zanieczyszczeń

Pustynnienie
Pustynnienie to proces poszerzania się pustyń
na obszarach, gdzie nie zaobserwowano w czasach
historycznych pustyń.. Pustynie pochłaniają prawie
6 mln hektarów ziemi rocznie. Najbardziej dotknięte
procesem pustynnienia są kraje rozwijające się,
ale zagrożone są także kraje uprzemysłowione, gdzie
intensywne stosowanie pestycydów, nawozów oraz
intensywna melioracja prowadzą do wypłukania gleby.

Skutki pustynnienia:
-obniżenie żyzności gleb
-stale ocieplający się klimat

Globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy
XX wieku podwyższenie średniej temperatury
atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów,
jednoczesne ochłodzenie stratosfery oraz
przewidywane ocieplenie w przyszłości, wynikające
z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi.

Skutki globalnego ocieplenia:
-topnienie lodowców i polarnych czap lodowych
-ekstremalne zjawiska pogodowe
-duże wahania temperatur
- (...)

Temperatura rośnie
Średnia temperatura powierzchni Ziemi
w wyniku spowodowanej przez nas zmiany
klimatu wzrosła już o ponad 1°C powyżej wartości
z epoki przedprzemysłowej. Jeśli szybko nie
zredukujemy emisji gazów cieplarnianych
to w latach 2030. wzrost temperatury może
sięgnąć 1,5°C, a temperatura do końca wieku
może wzrosnąć do nawet 7°C.
Jakie przewiduje się konsekwencje tego
wzrostu?

Przewidywane skutki
Wzrost temperatury o 2°C:
●

●
●

znaczne zmiany w środowiskach
naturalnych powodują negatywne
konsekwencje dla bioróżnorodności,
dostępności wody i jedzenia
masowe wymieranie koralowców
miliony, dotychczas bezpiecznych, ludzi
zagrożonych powodziami

Wzrost temperatury o 3°C:
●
●

●
●
●

pustynnienie terenów zwrotnikowych,
pastwiska w Teksasie zamienią się w pustynie
topnienie lodowców Andów, 10 milionów
Peruwiańczyków okresowo pozostanie bez
wody pitnej
presja na system opieki zdrowotnej
globalne zmniejszenie produkcji żywności
poważne zatopienia terenów przybrzeżnych,
w tym delty Nilu, części Holandii i wysp
koralowych

Przewidywane skutki
Wzrost temperatury o 4°C:
●
●
●
●

●

wymarcie ponad 40% znanych gatunków
straty w wysokości 5% produktu
światowego brutto
Arktyka wolna od lodu
intensyfikacja pożarów, skutkująca
pustynnieniem Brazylii, zanikiem setek
gatunków i emisją powstałego podczas
spalania dwutlenku węgla do atmosfery
intensywne topnienie Grenlandii
i Antarktydy, docelowo wzrost poziomu
wody o 4-7 metrów

Wzrost temperatury o 5°C:
●

●

wieczna zmarzlina Syberii i Kanady
zmienia się w błoto, do atmosfery
trafiają ogromne ilości metanu
potęgujące efekt cieplarniany
podniesienie się poziomu oceanów
zmusza do przeniesienia się 100
milionów mieszkańców Chin
i Bangladeszu

Przewidywane skutki
Wzrost temperatury o 6°C:
●

●

●
●

w związku z zanikiem lodowców Himalajów
okresowo wysychają wypływające
z Himalajów największe rzeki Azji
stopienie całego lodu na powierzchni
planety, poziom oceanów stopniowo
wzrasta o 70 metrów
potężne monsuny powodują olbrzymie
powodzie we wschodnich Indiach
ludzie masowo migrują w kierunku
biegunów, gdzie jest znacznie chłodniej

Wzrost temperatury o 7°C:
●

●

●
●
●

ocieplenie oceanów doprowadza do uwolnienia
olbrzymich ilości metanu uwięzionego w morskich
osadach, dodatkowo przyspieszając proces
ocieplenia się klimatu
z oceanów znika tlen, tworząc sprzyjające warunki
do rozwoju bakterii siarkowych, produkujących
siarkowodór
siarkowodór niszczy warstwę ozonową
hiperkany – huragany o mocy zdolnej
do wywiewania gleby, pustoszą wybrzeża
znikają praktycznie wszystkie gatunki zwierząt i roślin

Co mówią liczby
- Rocznie zatruwamy morza i oceany 10 milionami ton plastiku i zużywamy bilion foliowych torebek.
- W Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie ok. 440 tys. osób rocznie.

- Co roku przez śmieci w oceanach ginie ponad milion zwierząt.
- Każdego roku na świecie ubywa 12-15 mln hektarów lasów. W ciągu minuty znika las naturalny o

powierzchni równej 36 boiskom do piłki nożnej.
- Szacuje się, że na powierzchni oceanów unosi się około 100 milionów ton plastiku.
- Na choroby przewodu pokarmowego, spowodowanych spożywaniem skażonej wody, umiera rocznie około

1,5 mln dzieci na świecie

~~ Lepiej zapalić świecę niż przeklinać ciemność. ~~
~Chiński filozof Konfucjusz

Światełko w tunelu
- biodegradowanly plastik -

Zespół trzech kobiet: prof. Zofii Stępniewskiej, dr Agnieszki Kuźniar i Anny Pytlak
z KUL opracował nowy sposób wytwarzania bioplastiku, który może być
stosowany w medycynie i do produkcji biodegradowalnych opakowań. (...) PHB
posiada wiele cech tradycyjnych polimerów: jest plastyczny, ciągliwy
i wodoodporny. Ogromną zaletą jest również to, iż w odróżnieniu od polimerów
syntetycznych, łatwo ulega biodegradacji a produkty jego rozkładu (woda
i dwutlenek węgla) nie są toksyczne dla organizmów żywych. Dzięki tym
właściwościom PHB nie akumuluje się w środowisku, a jego utylizacja zachodzi
z wykorzystaniem prostych i bezpiecznych metod takich jak np. kompostowanie.
Proces ten trwa zaledwie kilka tygodni.
https://innpoland.pl/118461,biodegradowalny-plastik-ktory-zamiast-400-latrozklada-sie-kilka-tygodni-stworzyly-naukowczynie-z-kul

Światełko w tunelu
- ubrania z plastiku -

Przędza ECONYL jest małą rewolucją: składa się w 100% z włókien nylonowych
wykonanych z sieci rybackich i innych nylonowych odpadów morskich. Kolejny
proces oczyszczania oszczędza cenne zasoby, takie jak woda, ropa naftowa
i chemikalia, a także chroni środowisko. (...) Jak to działa? Butelki PET
są w inteligentnym procesie recyklingu przetwarzane na włókna poliestrowe.
W ten sposób ponownie wykorzystujemy cenne materiały i zużywamy mniej
nowych surowców!
https://www.tchibo.pl/time4green-c400096574.html

Światełko w tunelu
- The Smog Free Tower -

The Smog Free Tower - czyli w dość luźnym tłumaczeniu Wieża Uwalniająca
od Smogu - to dzieło designera Daana Roosegaarde'a z Rotterdamu. (...)

Faktem jednak jest, że siedmiometrowa wieża może oczyścić ok. 30 tys.
metrów sześciennych powietrza w ciągu godziny, co według
Roosegaarde'a daje "jedną dzielnicę na dzień". Co jednak ważne, Wieża
potrzebuje tylko 1400 wat mocy - czyli nie więcej, niż czajnik elektryczny.
Urządzenie, dzięki technologii jonizacji, przyciąga i łapie pył
zanieczyszczający powietrze. Wieża wypuszcza czyste powietrze
i w ten sposób czyni okolicę o 75 proc. czystszą. (...) Ale to nie wszystko urządzenie bowiem z zebranego pyłu robi... biżuterię, a konkretnie
pierścionki i spinki. Cząsteczki zanieczyszczeń zawierają węgiel
i są poddawane wysokiemu ciśnieniu przez 30 minut, po czym zamykane
w kostce z żywicy i wykorzystywane w pierścionkach i spinkach, takich
jak poniżej.
https://businessinsider.com.pl/technologie/nauka/najwiekszy-oczyszczaczpowietrza-ze-smogu-daana-roosegaardea/2zbyejy

Światełko w tunelu
- Ocean Cleanup -

Najnowszy wynalazek do oczyszczania rzek z powodzeniem przechwytuje
odpady z tworzyw sztucznych- oświadczyła firma Ocean Cleanup. Celem
organizacji non-profit jest oczyszczenie 90% oceanów z plastików w ciągu
najbliższych lat. ‘’Wodny odkurzacz” ma rozwiązać problem ok. 1000 rzek,
odpowiedzialnych za około 80 procent zanieczyszczenia oceanicznego
plastiku. Jest w stanie zebrać 50 000 kg śmieci dziennie.
Interceptor jest w 100% zasilany energią słoneczną z wbudowanymi
akumulatorami litowo-jonowymi, które umożliwiają mu pracę w dzień i w nocy
bez hałasu i spalin.
https://theoceancleanup.com/

Światełko w tunelu
- Ecosia -

Twórcy platformy Ecosia postanowili wykorzystać fakt, że każdego dnia
miliardy osób na całym świecie korzystają z wyszukiwarek internetowych.
Stworzyli więc nowy serwis, z którego korzystanie będzie przynosiło pozytywne
dla naszego środowiska skutki. Wyszukiwanie w Ecosia odbywa się jak w
każdej innej wyszukiwarce, ale z jedną zasadniczą różnicą – zysk z wyszukiwań
wykorzystywany jest do sadzenia drzew tam, gdzie są one najbardziej
potrzebne. Misją Ecosi jest zasadzenie 1 miliarda drzew do 2020 roku. Ecosia
słucha potrzeb natury, sadząc drzewa tylko w miejscach, które historycznie były
zalesione. Firma, by przywrócić pierwotne środowisko, inwestuje jedynie
w gatunki rodzime, które mogą rozwijać się w danym regionie. Wyjątkiem
są gatunki przynoszące owoce dla lokalnej społeczności.
https://swiatoze.pl/ecosia-wyszukiwarka-ktora-zysk-z-reklam-przeznacza-na-sadzenie-drzew/

- Używaj

Jak pomagać?
- waga małych rzeczy-

zapałek zamiast zapalniczek.
- Używaj toreb wielorazowego użytku.
- Odmawiaj sprzedawcom pakowania produktów
do worków foliowych.
- Kupuj produkty lokalne.
- Nie używaj plastikowych kubków do napojów.
- Kupuj produkty bez opakowań
- Nie marnuj żywności- zaplanuj swoje zakupy
- Segreguj odpady.
- Używaj żarówek energooszczędnych. Pamiętaj o
wyłączaniu zbędnego oświetlenia.
- Wyłączaj nieużywane urządzenia elektryczne.
Unikaj pozostawiania ich w trybie czuwania.
- Pisz i drukuj obustronnie.
- Używaj opakowań wielorazowego użytku.
- Zamiast kąpieli w wannie, weź prysznic.

-Nie

Jak pomagać?
- waga małych rzeczy-

myj naczyń pod bieżącą wodą – napełnij nią zlew lub
skorzystaj ze zmywarki.
-Ogranicz ilość zużywanych detergentów.
-Nie kupuj produktów testowanych na zwierzętach.
-Stosuj biodegradowalne środki czystości.
-Kupuj i sprzedawaj / oddawaj rzeczy używane.
-Załóż przydomowy ogródek.
-Aktywnie uczestniczenie w akcjach prośrodowiskowych.
-Zostań członkiem lub sympatykiem organizacji proekologicznej.
-Oddawaj w specjalnych punktach zużyty sprzęt elektroniczny.
-Nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza.
-Stosuj akumulatorki zamiast baterii jednorazowych.
-Posadź drzewo.
-W trakcie mycia zębów lub golenia – zakręcaj wodę.
-Przemieszczaj się za pomocą siły własnych mięśni lub
transportem zbiorowym.

Co mówią uczniowie Królewskiej Dwójki?
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Co przeszkadza w “byciu eko”?
-bycie eko jest drogie
-poczucie, że to wszystko jest skomplikowane
-sklepy wymuszają na nas użycie plastiku
-bycie eko wiąże się z rezygnacja z niektórych
wygodnych nawyków, przyzwyczajeń, idei
-ludzie uważają, że ich wysiłek nic nie zmieni (brak
wiary w siłę jednej osoby)
-wrażenie, że stało się to tylko kolejnym
marketingowym sloganem
-presja otoczenia, które nie lubi zmian

