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PROBLEMY ŚRODOWISKA theoretical introduction 

 

Nasze środowisko stale się zmienia. Nie można temu zaprzeczyć. Jednakże, wraz ze zmianą 

środowiska, zmienia się również potrzeba spojrzenia na nie w kontekście świadomości 

problemów jakie się z nim wiążą. Z nagłym wzrostem liczby katastrof naturalnych, okresów 

ocieplenia i ochłodzenia, zmieniającymi się warunkami pogodowymi i innymi zjawiskami, 

powinna też wzrosnąć świadomość ludzi na temat tego, z czym mierzy się nasza planeta. 

Globalne ocieplenie stało się niepodważalnym faktem wpływającym na nasze życie; klimat 

naszej planety się ociepla, a my z pewnością jesteśmy częścią tego problemu. Jednakże to nie 

jest jedyny problem, którym powinniśmy się martwić. Ludzie na całym świecie, każdego dnia 

stawiają czoła wielu nowym problemom środowiskowym, które stanowią dla nich wyzwanie. 

Niektóre z nich są małe, lokalne, dotykające kilka ekosystemów, inne jednak drastycznie 

zmieniają krajobraz, który znamy i widzimy. 

Nasza planeta jest na skraju kryzysu środowiskowego. Obecne problemy środowiskowe 

sprawiają, że jesteśmy podatni na katastrofy i tragedie zarówno teraz jak i w przyszłości. 

Jesteśmy w stanie sytuacji kryzysowej naszej planety, gdzie problemy środowiskowe piętrzą 

się wokół nas. Jeśli nie podejmiemy rozważnych i poważnych działań teraz, z pewnością 

będziemy skazani na zagładę. Współczesne problemy środowiskowe wymagają 

natychmiastowej uwagi. 

Główne problemy środowiska 

1. Zanieczyszczenie: zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby wymaga miliony lat na 

naprawę. Przemysł i spaliny z pojazdów to numer jeden wśród substancji zanieczyszczających 

środowisko. Metale ciężkie, azotany i plastik są toksynami odpowiedzialnymi za to  

zanieczyszczenie. Podczas gdy woda jest zanieczyszczana wyciekami ropy, kwaśnym 

deszczem i miejskimi ściekami, powietrze zanieczyszczają różne gazy i toksyny uwalniane 

przez przemysł, fabryki i spalanie paliw kopalnianych. Zanieczyszczenie gleby zaś jest głównie 

spowodowane odpadami przemysłowymi, które pozbawiają gleby naturalnych składników 

odżywczych.   

2. Globalne ocieplenie: Zmiany klimatyczne takie jak globalne ocieplenie jest wynikiem 

ludzkiej działalności takiej jak emisja gazów cieplarnianych. Globalne ocieplenie prowadzi do 

wzrostu temperatury oceanów i powierzchni ziemi powodując topnienie polarnych czap 

lodowych, wzrost poziomu mórz i nienaturalne zjawiska opadów takie jak powodzie, 

śnieżyce czy też pustynnienie. 

3. Przeludnienie: Populacja planety osiąga poziom naruszający jej równowagę ekologiczną 

jako, że prowadzi do niedoboru surowców i zasobów takich jak woda, paliwo czy żywność. 

Nagły wzrost ludności w krajach mniej rozwiniętych i rozwijających się wyczerpuje i tak już 
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ubogie zasoby. Intensywna gospodarka rolna wyrządza szkody środowisku naturalnemu 

poprzez wykorzystywanie chemicznych nawozów, pestycydów i insektycydów. Przeludnienie 

jest jednym z poważniejszych problemów współczesnego świata.  

4. Wyczerpanie zasobów naturalnych: jest jednym z kolejnych ważnych obecnie problemów 

środowiskowych. Zużycie paliw kopalnianych skutkuje emisją gazów cieplarnianych, które są 

odpowiedzialne za globalne ocieplenie i zmianę klimatu. Ludzie na całym świecie podejmują 

wysiłki przestawienia się na odnawialne źródła energii takie jak energia słoneczna, wiatrowa, 

biogazy i energia geotermalna. W ostatnich latach koszty przeznaczone na instalację i 

utrzymanie infrastruktury do wykorzystania tych źródeł energii ciągle rosną. 

5. Gospodarka odpadami: Nadmierne zużycie zasobów i produkcja plastiku prowadzi do 

światowego kryzysu w kwestii gospodarowania odpadami. Kraje rozwinięte są niechlubnym 

liderem w produkcji ogromnych ilości odpadów i śmieci, które są wyrzucane do oceanów. 

Odpady nuklearne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia. Plastik, opakowania z 

żywności, elektroodpady stanowią zagrożenie dla ludzkiego życia. Gospodarka odpadami jest 

jednym z naglących współczesnych problemów.  

6. Zmiana klimatu: jest problemem, który pojawił się kilka dekad temu. Występuje z powodu 

globalnego ocieplenia atmosfery, którego przyczyną jest spalanie paliw kopalnianych w 

przemyśle i uwalnianie szkodliwych gazów do atmosfery. Zmiany klimatyczne mają 

negatywne skutki nie tylko takie jak topnienie lodów polarnych, zmiany w porach roku, 

pojawianie się nowych chorób, częstsze występowanie powodzi, ale także wszelkich zmian 

pogodowych.  

7. Utrata bioróżnorodności - Działalność ludzi prowadzi do wyginięcia wielu gatunków i 

miejsc ich występowania, a co za tym idzie do utraty bioróżnorodności. Ekosystemy, które 

powstawały miliony lat, są zagrożone, kiedy gatunki w nich występujące są dziesiątkowane. 

Równowaga naturalnych procesów takich jak zapylenie jest kluczowa dla przetrwania 

ekosystemu, a działalność ludzka stanowi jej zagrożenie. Innym przykładem jest niszczenie 

raf koralowych w oceanach, które są ostoją bogatego morskiego życia. 

8. Wycinka lasów: Nasze lasy są naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i producentem 

tlenu jak również pomagają regulować temperaturę i opady. Obecnie lasy zajmują 30% 

lądów, ale co roku ta ilość się zmniejsza o powierzchnię podobną do powierzchni Panamy. 

Jest to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem ludzkości na żywność, schronienie i 

ubrania. Wycinanie drzew to pozbawianie terenów zielonej okrywy i przygotowanie ich do 

celów mieszkalnych, przemysłowych czy handlowych. 

9. Zakwaszenie oceanów: To bezpośredni wpływ nadmiernej produkcji CO2. 25% CO2 jest 

produkowane przez ludzi. Kwasowość oceanów wzrosła w ciągu ostatnich 250 lat, ale szacuje 

się, że do roku 2100 wrośnie jeszcze o 150%.  Zjawisko to wpływa na skorupiaki i plankton 

tak jak występująca u ludzi osteoporoza. 
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10. Zanikanie warstwy ozonowej: Warstwa ozonowa to niewidzialna warstwa dookoła naszej 

planety chroniąca nas przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Zanikanie warstwy 

ozonowej jest skutkiem zanieczyszczenia przez chlor i brom, występujących w  freonach 

(CFC). Po dostaniu się tych trujących gazów do wyższych warstw atmosfery, powodują one 

ubytki w warstwie ozonowej, z których największy znajduje się nad Antarktydą. Związki CFC 

są zakazane w wielu przemysłach i produktach. Warstwa ozonowa jest bardzo cenna gdyż 

zapobiega dotarciu szkodliwego promieniowania UV do ziemi. To kolejny z ważnych  

problemów środowiskowych. 

11. Kwaśne deszcze: Kwaśne deszcze pojawiają się z powodu obecności w atmosferze 

substancji zanieczyszczających. Mogą być one spowodowane spalaniem paliw kopalnianych, 

erupcją wulkanów lub gnijącą roślinnością, która uwalnia dwutlenek siarki i tlenki azotu do 

atmosfery. Kwaśne deszcze są znanym problemem środowiskowym, który powoduje 

poważne skutki dla ludzkiego zdrowia, przyrody i gatunków wodnych. 

12. Zanieczyszczenie wody: Czysta woda pitna staje się coraz rzadziej występującym dobrem. 

Temat wody staje się kwestią ekonomiczną i polityczną w czasach gdy populacja ludzkości 

walczy o jej zasoby. Jedną z propozycji jest wykorzystanie procesu odsalania. Rozwój 

przemysłu sprawia, że nasze morza i oceany są wypełnianie toksycznymi substancjami, które 

stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. 

13. Niekontrolowany rozwój miast: odnosi się do migracji ludności z obszarów miejskich o 

dużej gęstości zaludnienia do obszarów podmiejskich i wiejskich, o mniejszej gęstości 

zaludnienia, co skutkuje poszerzaniem się terenów miast i wchłanianiem przez nich 

obszarów podmiejskich i wiejskich. Niekontrolowany rozwój miast prowadzi do zniszczenia 

terenu, wzrostu ruchu ulicznego, pogorszenia stanu środowiska i zdrowia ludzi. Ciągły wzrost 

zapotrzebowania na nowe tereny mieszkalne wypiera środowisko naturalne i jego elementy 

takie jak flora i fauna.  

14. Zdrowie publiczne: Współczesne problemy środowiskowe stanowią ryzyko dla zdrowia 

ludzi i zwierząt. Brudna woda jest największym problemem na świecie i stanowi zagrożenie 

dla jakości życia i zdrowia publicznego. Ścieki odprowadzane do rzek zawierają toksyny, 

chemikalia i bakteria przenoszące choroby. Substancje te powodują problemy z 

oddychaniem takie jak astma oraz problemy sercowo-naczyniowe. Wysokie temperatury 

sprzyjają szerzeniu się takich chorób zakaźnych jak denga.  

15. Inżynieria genetyczna: Genetyczna modyfikacja żywności za pomocą biotechnologii jest 

nazwana inżynierią genetyczną. Powoduje ona wzrost toksyn i chorób jako, że  geny z rośliny 

będącej alergenem  mogą być przeniesione na roślinę zmodyfikowaną. Genetycznie 

zmodyfikowane zboża mogą powodować poważne problemy środowiskowe jako, że 

zmodyfikowany gen może okazać się toksyczny dla środowiska. Kolejną wadą jest to, że 

zastosowanie większej ilości toksyn, aby roślina była odporna na szkodniki może skutkować 

odpornością organizmu na antybiotyki. 
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Rośnie potrzeba zmian w naszym codziennym życiu i działaniach rządów. Wiele czynników 

ma tu znaczenie; głosowanie, sprawy rządowe czy przyzwyczajenie, co skutkuje tym, że wielu 

ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ich działania mają wpływ na przyszłe pokolenia.  Jeśli 

ludzie będą kontynuować swoje działania w dotychczasowy sposób, nie będzie przyszłości, o 

której można by myśleć. I chociaż jest prawdą, że nie możemy fizycznie sprawić, że warstwa 

ozonowa się zmniejszy (naukowcy sami dokładnie nie wiedzą co ją powoduje), nadal 

możemy próbować wielu rzeczy, aby powstrzymać to, co się dzieje. Poprzez wzrost 

świadomości w lokalnej społeczności i rodzinie na temat tych zagrożeń, możesz przyczynić 

się do stworzenia miejsca przyjaznego i dbającego o środowisko. 
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