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ZMIANY KLIMATU NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Klimat na Ziemi ulegał przestrzeni wieków ulegał zmianom–stopniowo 
i długotrwale się ocieplał lub ochładzał. W ciągu ostatniego miliona lat 
nasza planeta doświadczyła około dziesięciu epok lodowcowych 
przeplatanych znacznie cieplejszymi okresami. Zmiany te następowały 
z przyczyn naturalnych, takich jak zmiany nachylenia osi Ziemi, 
aktywności słońca lub prądów morskich. Jednak zmiany, które 
obserwujemy dzisiaj są inne to ludzie za nie odpowiadają! Uwalniając 
więcej gazów zatrzymujących ciepło w atmosferze, powodują, 
że temperatura na Ziemi rośnie bardzo szybko.



CZYM SĄ SPOWODOWANE ZMIANY KLIMATU?

Zmiany klimatu spowodowane są rosnącą temperaturą Ziemi 
(globalne ocieplenie), która wynika ze zwiększającej się 
(w stosunku do naturalnie występującej) ilości gazów cieplarnianych 
w atmosferze. Ta zwiększona ilość gazów pochodzi głównie ze spalanych 
celem otrzymania energii paliw kopalnianych oraz innych działań 
człowieka, takich jak wycinka lasów tropikalnych, hodowla bydła czy 
proces wytwarzania chemikaliów.



OBIEG WĘGLA NA ZIEMII

Węgiel można znaleźć wszędzie i we wszystkich żyjących 
organizmach – również w Tobie! Nie pozostaje on jednak w jednym 
miejscu – wciąż przemieszcza się z jednej części planety do drugiej, 
zmieniając przy tym postać. W powietrzu węgiel unosi się głównie 
w formie gazu (dwutlenek węgla, nazywany także CO₂), który 
pochłaniany jest przez rośliny, w tym drzewa i florę morską. Na lądzie 
zwierzęta i ludzie wchłaniają dwutlenek węgla podczas spożywania 
roślin, po czym wydalają go podczas oddychania. Szczątki roślin 
i zwierząt ulegają procesom rozkładu, w wyniku czego powstaje 
dwutlenek węgla, który przenika z powrotem do ziemi. Dzięki obiegowi 
dwutlenku węgla jego poziom w atmosferze pozostawał dotąd w miarę 
stabilny przez wiele tysięcy lat.



CO ZABURZA RÓWNOWAGĘ

Niestety, ta krucha równowaga naruszana jest przez działalność 
człowieka polegającą na emisji do atmosfery większej ilości CO2, niż 
natura jest w stanie sama usunąć, oraz zmniejszaniu naturalnych 
rezerwuarów dwutlenku węgla, np. przez wycinkę tropikalnych lasów 
deszczowych czy przez wylesianie. Takie działania zwiększają ilość CO2 
w atmosferze i sprawiają, że podnosi się temperatura Ziemi, gdyż 
CO2 jest gazem cieplarnianym


