
1 
 

 

PPROBLEMY ŚRODOWISKOWE tekst prezentacji  

 

Prezentacja pod linkiem 

https://drive.google.com/file/d/1UdSO6m5fQ5WTTosl4HtMx4ebLmamdQcZ/view?usp=sharing 

 

ŚRODOWISKO 

Środowisko to wszystko co nas otacza, a mianowicie miejsce gdzie występują elementy przyrody 

ożywionej jak i nieożywionej. 

EKOSTYSTEM 

Zespół żywych organizmów (zwierząt i roślin) i ich naturalne środowisko, które występuje na 

określonym obszarze (wyspa, pustynia, góry). 

EKOLOGIA  

Słowo ekologia pochodzi od słów "dom, miejsce życia" oraz "nauka". 

Tym domem jest planeta na której żyjemy, planeta Ziemia. 

ZASOBY  

Zasoby odnawialne: woda, ziemia etc... 

Zasoby nieodnawialne: paliwa kopalniane (ropa, węgiel) i minerały. 

KRYZYS ŚRODOWISKOWY 

Przyczyny: 

 System produkcji przemysłowej 

 Nadmierna konsumpcja 

Konswekwencje: 

 Uszkodzenie ekosystemu 

ŚLAD EKOLOGNICZNY 

 Co to jest?: wskaźnik pokazujący konsekwencje ludzkiej działalności na równowagę w 

środowisku 

 Co mierzy?:  ilość powierzchni ziemi jaką człowiek zużywa, aby zaspokoić potrzeby 

konsumpcyjne  i zutylizować odpady  

 w celu zrozumienia czy konsumpcja nie narusza równowagi ekologicznej, ślad ekologiczny 

należy porównać ze zdolnością ekosystemu do odnowy zużytych zasobów 

 obecnie ślad ekologiczny przewyższa o 50% naturalną zdolność planety do regeneracji 

naturalnych zasobów, aby ludzkość mogła przetrwać 

 kraje uprzemysłowione mają ślad ekologiczny znacznie większy niż kraje rozwijające się 
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Nierówne zużycie zasobów naturalnych 

Kraje, które są bardziej rozwinięte i zaawansowane technologicznie: 

 produkują więcej 

 konsumują więcej 

 niszczą środowisko 

 eksploatują surowce krajów rozwijających się 

 transportują odpady do krajów rozwijających się 

 przenoszą szkodliwą działalność produkcyjną do krajów rozwijających się 

Dług ekologiczny 

Dług krajów rozwiniętych wobec krajów rozwijających się 

Zniszczenie środowiska 

Zanieczyszczenie powietrza 

Zanieczyszczenie wody 

Zanieczyszczenie gleby 

Przyczyny: 

 uwalnianie szkodliwych substancji do atmosfery (dwutlenek węgla, metan, tlenki 

azotu) 

 użycie paliw kopalnianych (ropa, węgiel i gaz), aby zasilić transport, ogrzewanie, 

przemysł etc.) 

 wycinanie lasów 

 eksploatacja gleby 

Konsekwencje: 

 kwaśne deszcze 

 dziura ozonowa 

 efekt cieplarniany 

 pustynnienie 

 zasolenie 

 zanikanie życia morksiego  

 choroby ludzi 

GLOBALNE OCIEPLENIE 

PRZEWIDYWANIA: 

 topnienie lodów polarnych 

 podnoszenie się poziomu mórz 

 zalewanie terenów przybrzeżnych 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 



3 
 

 

 CO OZNACZA?: pogodzenie potrzeb ekonomicznych z ochroną środowiska poprzez 

zrównoważone wykorzystanie jego zasobów 

 CEL:  aby przyszłe pokolenia nie musiały iść na kompromis chcąc zaspokoić swoje 

podstawowe potrzeby 

 

ŚRODKI DO UZYSKANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

• AGENDA 21: 1992. Plan działań, którego celem jest ochrona i zarządzanie zasobami 

ludzkimi, zmiana modelu produkcji i konsumpcji oraz walka z ubóstwem. 

• PROTOKÓŁ Z KIOTO: 2004. Traktat, którego celem jest powstrzymanie efektu 

cieplarnianego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia. 

 

KRAJE CHRONIĄ ŚRODOWISKO I DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE POPRZEZ 

 redukcję emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany 

 tworzenie parków narodowych i obszarów chronionych 

 stosowanie surowych praw dotyczących odpadów przemysłowych, toksycznych oraz 

segregacji odpadów komunalnych 

 promowanie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii 

NASZ WKŁAD W OCHRONĘ PRZYRODY 

• Rozsądne korzystanie z energii elektrycznej, gazu i wody w domu 

• Niewyrzucanie śmieci w parkach, lasach i na plaży 

• Korzystanie z punktów recyklingu 

• Kontrolowanie pochodzenia i składu produktów, które kupujemy 

• Korzystanie z transportu publicznego 

• Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej 

• Używanie mniejszej ilości opakowań 

• segregacja śmieci i ich powtórne wykorzystanie 

• bycie na bieżąco z informacjami o ochronie przyrody 

 

 

 

 


