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„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż, 

Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo, 

Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi.” 

    /przysłowie chińskie/ 

  

 Mądrość zawarta w tym chińskim przysłowiu, która mówi o kluczowym znaczeniu 

edukacji w kształtowaniu świata dla przyszłych pokoleń nie traci na aktualności 

szczególnie dziś, gdy stajemy w obliczu nowych, trudnych wyzwań cywilizacyjnych. 

Chcemy aby otaczający nas świat charakteryzował się równowagą obejmującą 

korzystanie z zasobów naturalnych, aktywność ekonomiczną i sprawiedliwość społeczną. 

Te idee wpisują się znakomicie w definicję pojęcia zrównoważonego rozwoju, które,  

począwszy od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992, stało się trwałym elementem 

współpracy i prawa międzynarodowego, ale także wspólną koncepcją definiującą na nowo 

priorytety rozwoju globalnego. 

Wśród głównych wyzwań współczesnego świata wyjątkowo wyraźnie rysują się: 

konieczność walki z ubóstwem i głodem, zagwarantowanie ludności swobodnego dostępu 

do wody pitnej, podjęcie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, 

kształtowanie postaw poszanowania różnorodności kulturowej i etnicznej, zapewnienie 

powszechnego dostępu do edukacji podstawowej, wdrażanie zasad sprawiedliwego 

handlu, zahamowanie tempa wymierania rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także, 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

Naszym działaniom towarzyszy świadomość, że jedynym kluczem do osiągnięcia 

tych ambitnych założeń, które w przyszłości przyczynią się do realizacji wizji 

zrównoważonego, sprawiedliwego, lepszego świata, jest kształtowanie świadomości i 

właściwych postaw, poprzez skuteczną, interdyscyplinarną edukację na każdym poziomie 

nauczania. Poprzez projekt „Edukacja z klimatem” chcemy wspierać nauczycieli szkół 

gimnazjalnych we wdrażaniu elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju do 

programu nauczania, aby inspirowali uczniów do działania zgodnie z ideą „Myśl globalnie 

– działaj lokalnie”. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja tego projektu przyczyni się do 

nawiązania owocnej współpracy z Państwem oraz do zaangażowania uczniów w działania 

na rzecz zrównoważono rozwoju, abyśmy wspólnie mogli stworzyć klimat dla przyszłości. 

 

       Joanna Mieszkowicz  

       z zespołem Fundacji Aeris Futuro 
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Leksykon ważnych pojęć 

 

 

Rozwój zrównoważony (ang. sustainable development) – według definicji sformułowanej 

w 1987 roku, w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, rozwój 

zrównoważony to "proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego 

pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym 

pokoleniom”. W praktyce, stworzenie modelu świata rozwijającego się w sposób 

zrównoważony wymaga integracji działań na trzech kluczowych obszarach: 

 Ekonomii i wzrostu gospodarczego 

 Rozwoju społecznego 

 Ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi 

CSR (Corporate Social Responsibility, pol. społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw) – 

Koncepcja zakładająca uwzględnianie problematyki społecznej i środowiskowej przez 

firmy i przedsiębiorstwa w trakcie tworzenia strategii biznesowych. Głównym założeniem 

CSR jest zobowiązanie biznesu do brania odpowiedzialności za wpływ podejmowanych 

decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. Koncepcja CSR wynika bezpośrednio 

z teorii rozwoju zrównoważonego. 

Agenda 21 – dokument programowy przyjęty z inicjatywy ONZ na Konferencji Narodów 

Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, która odbyła się w 1992 roku w Rio de 

Janeiro. Dokument ten stanowi podstawę do opracowywania i wdrażania programów 

zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, krajowym czy lokalnym. Agenda 21 

opisuje cele i działania konieczne do podjęcia na obszarach: społeczno-ekonomicznym, 

ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami oraz wzmacniania roli różnych grup 

społecznych w tym m.in. kobiet, dzieci i ludności rdzennej, ale również władz 

samorządowych, organizacji pozarządowych i biznesu. 

Szczyt Ziemi 1992 r. – skrótowa nazwa Konferencji Narodów Zjednoczonych dla 

Rozwoju i Środowiska. Konferencja odbyła się w Rio de Janeiro, w roku 1992. W 

zorganizowanej przez ONZ konferencji uczestniczyły rządy 172 krajów. W jej trakcie 

uchwalono szereg fundamentalnych dla rozwoju i wdrażania koncepcji zrównoważonego 

rozwoju dokumentów m.in.: Agendę 21, Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu czy Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej.  

EZR (Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju) – jest to koncepcja edukacji wykraczająca 

daleko poza tradycyjną edukację ekologiczną. EZR obejmuje takie zagadnienia jak: 

gospodarka, ekonomia, kultura i sztuka, prawa człowieka, gospodarowanie zasobami 

przyrody czy zdrowie. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest interdyscyplinarnym 

podejściem kształtującym postawy, podnoszącym świadomość i kształtującym krytyczne 

myślenie, obejmującym edukację formalną jak i pozaformalną. 

Efekt cieplarniany – naturalne zjawisko polegające na zatrzymywaniu przez atmosferę 

energii cieplnej wypromieniowanej przez powierzchnię Ziemi. Zjawisko to możliwe jest 

dzięki występowaniu w atmosferze gazów cieplarnianych absorbujących promieniowanie. 

Efektowi cieplarnianemu zawdzięczamy podniesienie temperatury panującej na Ziemi, 
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dzięki czemu wykształciły się warunki sprzyjające rozwojowi życia. Zmianom 

sprzyjającym zwiększeniu roli efektu cieplarnianego przypisuje się znaczenie w procesie 

globalnego ocieplenia. 

Gazy cieplarniane – są to występujące w atmosferze gazy, które charakteryzują się 

zdolnością do zatrzymywania energii cieplnej wypromieniowanej z powierzchni Ziemi. Do 

gazów cieplarnianych zaliczamy: parę wodną, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i 

freony. Obecność tych gazów w atmosferze odpowiada za naturalnie występujący efekt 

cieplarniany, jednak zwiększenie ich ilości może sprzyjać nasilaniu tego zjawiska, co w 

konsekwencji prowadzi do podnoszenia średniej temperatury na świecie. 

OZE (odnawialne źródła energii) – źródła energii, których wykorzystanie nie wiąże się z 

ich trwałym deficytem, ze względu na zdolność do odnawiania się w krótkim czasie. Do 

odnawialnych źródeł energii zalicza się wiatr, promieniowanie słoneczne, pływy i fale 

morskie, geotermia. Do odnawialnych źródeł nie zaliczają się węgiel kamienny i brunatny, 

ropa naftowa czy gaz ziemny. 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – dokument 

określający założenia międzynarodowej współpracy mającej na celu ustabilizowanie ilości 

gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegnie groźnemu, 

antropogenicznemu oddziaływaniu na zmiany klimatu. Konwencja podpisana została w 

1992 roku w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju i Środowiska 

(Szczytu Ziemi) w Rio de Janeiro. Sygnatariuszami Konwencji są rządy 165 krajów, 

ratyfikowana została przez 195 krajów.  

COP (ang. Conference of Parties) - Konferencja stron ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – coroczna konferencja organizowana z 

udziałem sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 

podpisanej w Rio de Janeiro w czasie tzw. Szczytu Ziemi w 1992 roku. Coroczne 

konferencje mają na celu weryfikację postępów w walce ze zmianami klimatu. Tegoroczna 

konferencja (COP19) odbędzie się w Warszawie. 

Protokół z Kioto – dokument uzupełniający Ramową Konwencję Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, podpisany 11 grudnia 1995 roku w Kioto. 

Protokół narzuca na kraje uprzemysłowione limity emisji gazów cieplarnianych. Kraje, 

które ratyfikowały protokół zobowiązały się do redukcji własnych emisji do roku 2012 

roku o wynegocjowane wartości, stanowiące nie mniej niż 5% emisji z 1990r. Redukcji 

podlegają dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, HFC (halogenki alkilowe) i PFC 

(perfluorowęglowodory).  

Klimat - to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji charakterystyczny przebieg 

stanów pogodowych dla danego obszaru. Jest on wynikiem współdziałania 

promieniowania słonecznego, cyrkulacji atmosfery, obiegu wody i czynników 

geograficznych. Termin "klimat" odnosi się zawsze do długich przedziałów czasu. Przy 

jego charakterystyce wykorzystuje się wyniki pomiarów i obserwacji meteorologicznych 

za okres kilkudziesięcioletni, a okres 10-letni jest przyjmowany za najkrótszy w 

badaniach klimatu. 

Termin "klimat" nie powinien być mylony z pojęciem "pogoda", który oznacza chwilowy 

stan atmosfery na danym obszarze. Jest on określany przez temperaturę, wilgotność 

powietrza, zachmurzenie nieba, opady, ciśnienie atmosferyczne oraz wiatr. 
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Ślad klimatyczny, inaczej: ślad węglowy (ang. carbon footprint) – całkowita suma emisji 

wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, firmę, produkt lub 

wydarzenie. Do obliczania śladu klimatycznego posłużyć mogą dostępne w Internecie 

kalkulatory CO2 (http://aerisfuturo.pl/kalkulator/index.html). Za pomocą kalkulatora 

można obliczyć również, ile należy posadzić drzew aby zrównoważyć emisję CO2 

wywołaną przez daną osobę czy wydarzenie (ang. carbon offset). 

Carbon offset – rekompensata nieuniknionych emisji CO2 poprzez wsparcie projektów 

ograniczających emisję oraz na rzecz rozwoju lokalnego - sadzenie drzew, efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii. Offset pomaga zredukować ślad węglowy i 

zmniejszyć oddziaływanie podejmowanych przedsięwzięć na środowisko naturalne.   

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, pol. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 

Klimatu) - organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje ONZ - Światową 

Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (UNEP). Celem działania IPCC jest szacowanie ryzyka związanego z 

wpływem człowieka na zmiany klimatu oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. 

Głównymi dokumentami publikowanymi przez IPCC są raporty stanowiące podstawę 

międzynarodowych i krajowych programów klimatycznych. W 2007 roku IPCC i Al. Gore 

zostali uhonorowani nagrodą Nobla za ich wysiłki na rzecz upowszechniania wiedzy o 

zmianach klimatu. 
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Historia i definicja zrównoważonego rozwoju 

 Koncepcja zrównoważonego rozwoju zaczęła kształtować się w drugiej połowie XX 

wieku, jako odpowiedź na pogłębiające się problemy współczesnego świata. Szybko 

przyrastająca liczba ludności potęgowała istniejące już problemy – nadmierną 

eksploatację zasobów przyrody, ubóstwo, głód, choroby, brak dostępu do wody pitnej, 

pogłębiające się zanieczyszczenie środowiska czy wymieranie gatunków. Stało się jasne, 

że rabunkowa, niczym nieograniczona gospodarka człowieka nie pozostaje obojętna na 

stan naszej planety. 

 Stąd, w 1968 roku zorganizowano Pierwszą Międzynarodową Konferencję 

Ekspertów  Naukowych UNESCO, której przewodnim tematem były wzajemne powiązania 

środowiska i rozwoju. W efekcie obrad powstał program „Człowiek i Środowisko”, którego 

nadrzędnym celem jest budowanie równowagi pomiędzy zachowaniem różnorodności 

biologicznej, wspieraniem rozwoju zasobów ludzkich i utrzymaniem wartości 

kulturowych. Koncepcja ta stanowi fundament idei zrównoważonego rozwoju, jaką dzisiaj 

znamy, a więc integrującą działania na rzecz przyrody, ekonomii i społeczeństwa. 

 Choć konferencja UNESCO z 1968 roku stworzyła zręby tego, co dziś znamy pod 

pojęciem zrównoważonego rozwoju, to rozwinięcie i zdefiniowanie tej koncepcji nastąpiło 

w 1987 roku w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ „Nasza wspólna 

przyszłość”. W raporcie podkreślono, że wypracowanie zrównoważonego modelu rozwoju, 

czyli zapewnienia poprawy życia ludzi bez konieczności rabunkowej eksploatacji zasobów  

wymaga ogólnoświatowych zintegrowanych działań w trzech kluczowych obszarach – 

wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści, ochrony zasobów naturalnych 

i środowiska oraz rozwoju społecznego.  

 
 

Ryc.1. Graficzna ilustracja koncepcji zrównoważonego rozwoju obejmującej 
ekonomię, przyrodę i społeczeństwo 
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Raport definiuje również pojęcie „zrównoważonego rozwoju” jako „procesu 

mającego na celu zaspokojenie aspiracji zawodowych obecnego pokolenia w sposób 

umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”. Definicja ta 

pozostaje do dziś aktualna. 

Począwszy od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, który odbył się w roku 1992, 

zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem stały się trwałym elementem 

współpracy i prawa międzynarodowego, ale także wspólną koncepcją definiującą na nowo 

priorytety rozwoju globalnego. Postulaty związane z: ochroną środowiska naturalnego, 

zmianą modelu konsumpcji, walką z ubóstwem, wzmacnianiem roli kobiet, dzieci, 

młodzieży i ludności tubylczej, umocnieniem roli organizacji pozarządowych, ochroną i 

promocją ludzkiego zdrowia, określone zostały wspólnie mianem wyzwań 

zrównoważonego rozwoju i zebrane zostały w dokumencie Agenda 21, stanowiącym 

podstawę opracowywania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie 

lokalne. 

Aby umożliwić wdrażanie i realizowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju 

konieczne było stworzenie dokumentu programowego określającego cele, zadania i 

obszary działania, stanowiącego międzynarodowe zobowiązanie, przekładające się na 

strategie krajowe i regionalne. W 1992 roku, w czasie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, 

rządy 172 krajów przyjęły „Agendę 21” – wszechstronny plan działania na wiek XXI dla 

Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym 

człowiek ma wpływ na środowisko.  

 Agenda 21 jest 300-stronnicowym dokumentem, który w 40 rozdziałach omawia 

problemy zgrupowane w 4 obszary tematyczne: zagadnienia społeczne i ekonomiczne, 

ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi, wzmacnianie roli głównych grup 

społecznych i organizacji oraz możliwości realizacyjne. Do dziś jest to jeden z 

najważniejszych dokumentów definiujących potrzeby i możliwości realizacji założeń 

zrównoważonego rozwoju. 

 Koncepcja zrównoważonego rozwoju i konieczność jej realizacji znalazły również 

odzwierciedlenie w „Milenijnych celach rozwoju”, które sformułowane zostały w trakcie 

Szczytu Milenijnego ONZ w 2000 roku. Wśród wielu ambitnych założeń, których 

realizację założono do 2015 roku znalazły się m.in.: 

 Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu  

 Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym  

 Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet  

 Ograniczenie umieralności dzieci  

 Poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami  

 Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób  

 Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju  

 Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi  

Rok 2002 przyniósł wzmocnienie tych zamierzeń poprzez określenie szczegółowych 

wskaźników ujętych w radykalnym planie działań na kolejnych 10 lat, opracowanym w 

trakcie Światowego Szczytu Ziemi w Johannesburgu. 
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Ryc.2. Graficzna prezentacja Milenijnych Celów Rozwoju (Źródło: http://rio20.ch/) 

 Obecnie idee zrównoważonego rozwoju są powszechnie obecne w prawie 

międzynarodowym i krajowym stanowiąc nieodzowny element konstruowania planów i 

strategii w wielu dziedzinach życia oraz na różnych szczeblach organizacyjnych 

(przykładem może być zawarcie postulatów dotyczących zrównoważonego rozwoju w 

„Polityce ekologicznej państwa”).  Koncepcja opracowania przed niespełna pięćdziesięciu 

laty jest dziś kluczowym wyznacznikiem kierunków, w których podąża współczesny świat. 

 

  

http://rio20.ch/)
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Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju 

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju realizuje postulaty i cele zawarte w 

międzynarodowych dokumentach strategicznych takich jak „Agenda 21” czy „Milenijne 

Cele Rozwoju” i do nich bezpośrednio się odnosi. Dlatego też, w szerokim polu 

zainteresowań Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju miejsce znajdują problemy takie 

jak: eksploatacja zasobów przyrody (odnawialnych i nieodnawialnych), zmiany klimatu, 

wymieranie gatunków roślin i zwierząt, bezpieczeństwo energetyczne, zanieczyszczenie 

środowiska, choroby i epidemie, dostęp do wody, głód i ubóstwo, powszechny dostęp do 

edukacji, prawa człowieka, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, rola grup 

społecznych i etnicznych, innowacje, odpowiedzialny biznes, sprawiedliwy handel, 

poszanowanie dla różnic międzykulturowych. 

Od początku istnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju silnie podkreślana jest 

rola edukacji nie tylko jako celu, ale przede wszystkim jako narzędzia służącego 

osiąganiu założonych rezultatów. Zgromadzenie Ogólne ONZ chcąc podkreślić rolę 

edukacji w budowaniu zrównoważonego świata, ustanowiło w 2002 roku Dekadę 

Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005-2014. Koordynatorem tej inicjatywy 

jest UNESCO. Głównym zadaniem Dekady jest promocja edukacji dla zrównoważonego 

rozwoju oraz działanie na rzecz wdrażania jej idei do programów nauczania. 

Jednym z ważniejszych dokumentów programowych dotyczących EZR jest 

Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, która została przyjęta w 2005 roku w 

Wilnie w trakcie spotkania Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Dokument ten 

podkreśla rolę edukacji jako działania niezbędnego do osiągnięcia trwałego, 

zrównoważonego rozwoju słowami: „Edukacja, będąca jednym z podstawowych praw 

człowieka, jest warunkiem wstępnym osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz istotnym 

narzędziem właściwego zarządzania, podejmowania uzasadnionych decyzji oraz 

promowania demokracji”. Strategia określa również cele i zadania, zakres, zasady, 

następstwa dla edukacji, ramy wdrażania, obszary działań, role i odpowiedzialność a 

także finansowanie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. 

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR) wykracza poza ramy tradycyjnie 

rozumianej edukacji środowiskowej czy ekologicznej, obejmując swoim zakresem sieć 

globalnych powiązań pomiędzy przyrodą, społeczeństwem a ekonomią. Swoim zasięgiem 

przekracza również granice edukacji formalnej, sięgając do edukacji pozaformalnej i 

nieformalnej, stając się elementem edukacji dzieci jak i dorosłych. Edukacja dla 

Zrównoważonego Rozwoju skupia się na budowaniu świadomości wpływu na sieć 

współzależności oraz odpowiedzialności za losy świata i jego mieszkańców, co sprzyja 

kształtowaniu właściwych postaw, kluczowych dla kształtowania zrównoważonego, 

sprawiedliwego świata.  

Taki model nauczania ma za zadanie przygotować młodzież do stawienia czoła 

wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek. Jest to możliwe dzięki temu, że Edukacja dla 

Zrównoważonego Rozwoju kładzie nacisk na kształtowanie kompetencji takich jak: 

umiejętność analizy i oceny zjawisk, pracy zespołowej przy wspólnym planowaniu i 

działaniu, zdolność do refleksji nad własnymi i cudzymi wzorcami kulturowymi. EZR, 

poprzez umieszczenie w kontekście sieci globalnych powiązań przyrody, ekonomii i 

społeczeństwa, kształtuje zaangażowanie uczniów w problemy najbardziej odległych 

zakątków świata motywując do podjęcia działań w najbliższym otoczeniu. Taka strategia 

wpisuje się doskonale w ideę „Myśl globalne, działaj lokalnie”, która jest swoistym 

mottem zrównoważonego rozwoju. 
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Ze względu na interdyscyplinarny charakter, EZR wymaga holistycznego, 

kompleksowego podejścia i wdrażania tych treści do programów nauczania różnych 

przedmiotów takich jak biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie czy podstawy 

przedsiębiorczości. Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju postuluje również 

odejście od tradycyjnych, podawczych metod nauczania na rzecz edukacji uczestniczącej. 

Narzędziami, które doskonale wypełniają misję EZR są na przykład zajęcia warsztatowe, 

metoda dramy, zajęcia terenowe, symulacje, dyskusje, wykorzystanie technologii 

informacji i komunikacji czy metoda projektu obecna już w szkołach 

ponadpodstawowych. Istotne z punktu widzenia EZR jest angażowanie uczniów do 

podejmowania samodzielnych poszukiwań i badań, które wspierać będą kształtowanie 

krytycznego, kreatywnego myślenia wykraczającego poza ramy jednej tylko dyscypliny 

naukowej. 

Ważne miejsce w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju zajmuje kształcenie 

Nauczycieli i Edukatorów.  Ze względu na codzienną, bezpośrednią styczność z uczniami, 

szczególną rolę w budowaniu wiedzy i świadomości młodzieży ma edukacja formalna. 

Nauczyciele są główną platformą przekazu wiedzy i informacji, oraz mają nieprzeceniony 

wpływ na wychowanie, kształtowanie postaw i świadomości uczniów. Dlatego też, 

koncepcja EZR kładzie ogromny nacisk na szkolenie nauczycieli, edukatorów i trenerów 

poprzez wdrażanie treści EZR do programów studiów, wspieranie i organizację szkoleń, 

studiów podyplomowych, tworzenie i dystrybucję materiałów edukacyjnych. 

Nie ulega wątpliwości fakt, że nadrzędnym celem Edukacji dla Zrównoważonego 

rozwoju jest wspieranie zmiany świata. W tą koncepcję świetnie wpisują się słowa 

Gandhiego mówiące, że „sami musimy stać się Zmianą, do której dążymy w Świecie”. 

Tylko dzięki ciągłemu kształceniu, rozwijaniu swoich zainteresowań i pogłębianiu wiedzy, 

jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniu jakim jest przygotowanie dzieci i młodzieży do 

działania na rzecz zrównoważonego świata i bezpiecznej sprawiedliwej przyszłości. 

  

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju a zmiany klimatu 

 Spośród szeregu zagadnień leżących w polu zainteresowania edukacji dla 

zrównoważonego rozwoju szczególną rolę odgrywają zmiany klimatu. Jest to temat, który 

w niezwykle obrazowy sposób ilustruje w jaki sposób człowiek zależny jest od zasobów 

środowiska, a jednocześnie, jak korzystając z nich w sposób rabunkowy wpływa 

negatywnie na jego stan. Problem zmian klimatu pokazuje wyraźnie istnienie związków 

przyczynowo-skutkowych i sieci powiązań pomiędzy przyrodą, ekonomią i 

społeczeństwem, a jednocześnie stwarza możliwość faktycznego podjęcia samodzielnych 

działań w najbliższym otoczeniu. Dzięki unaocznieniu wpływu zachowań i nawyków na 

zmiany klimatu i ich globalne konsekwencje, możliwe jest budowanie świadomości oraz 

odpowiedzialności za stan świata i jego mieszkańców.  

Dlatego właśnie projekt „Edukacja z klimatem” skupia się na przybliżeniu idei 

zrównoważonego rozwoju poprzez analizę problemu zmian klimatycznych. Dalsza część 

tego przewodnika poświęcona zostanie przyczynom, skutkom i możliwościom 

przeciwdziałania zmianom klimatu w kontekście powiązań pomiędzy przyrodą, ekonomią 

i społeczeństwem. 
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Zmiany i zmienność klimatu – kompendium wiedzy 

 Prowadząc zajęcia z uczniami należy pamiętać, że zmienność jest naturalną, 

nieodzowną cechą klimatu. Aby badać klimat panujący na Ziemi w przeszłości, analizie 

poddaje się m.in.: zapisy historyczne, grubości słojów drzew, zasięg lodowców, odwierty 

głębinowe, badania pyłków roślin czy skład rdzeni lodowych (szczególnie pod kątem 

zawartości izotopów). Wiarygodne informacje otrzymać 

można jedynie łącząc wyniki uzyskane różnymi 

metodami, co sprawia, że badania paleoklimatu są 

trudne i czasochłonne. 

Wieloletnie badania wskazują jednoznacznie, że 

globalny klimat charakteryzuje się cykliczną 

zmiennością. Zaobserwowano, że Ziemia oscyluje z 

częstotliwością ok. 120 tys. lat pomiędzy okresami ocieplenia (interglacjałów) i epok 

lodowcowych (glacjałów). Jako dominujący mechanizm wywołujący taką oscylację uznano 

cykle Milankovitcha, które opisują periodyczne zmiany parametrów orbity ziemskiej.  

 
Ryc.1. Wykres cyklicznej zależności między koncentracją metanu i dwutlenku węgla uzyskany  
na podstawie analizy rdzenia lodowego Wostok na Antarktydzie (źródło: 

http://ziemianarozdrozu.pl) 

 

Obecnie żyjemy w okresie interglacjału – a więc podwyższonych temperatur i 

zmniejszonego zasięgu lodowców. 

Jak widać na powyższym wykresie (ryc.1) bardzo wyraźnie rysuje się zależność 

pomiędzy koncentracją gazów cieplarnianych (metanu i dwutlenku węgla) a temperaturą. 

Źródłem tej ścisłej korelacji jest efekt cieplarniany, polegający na tym, że ciepło 

wypromieniowane z powierzchni Ziemi „wyłapywane” jest w atmosferze przez cząsteczki 

gazów cieplarnianych, co sprzyja podnoszeniu się temperatury na Ziemi. Proces ten 

nazywany jest czasami „efektem szklarniowym”, ze względu na podobieństwo do 

mechanizmu zachodzącego w szklarni, w słoneczny letni dzień. W przypadku efektu 

Zmienność jest naturalną, 
nieodzowną cechą 

klimatu. Globalny klimat 

charakteryzuje się 
cykliczną zmiennością 

http://ziemianarozdrozu.pl/
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cieplarnianego rolę szkła spełniają gazy cieplarniane (para wodna, metan, dwutlenek 

węgla, dwutlenek azotu czy freony). 

Efekt cieplarniany jest procesem całkowicie naturalnym, korzystnym z punktu 

widzenia obecności życia na Ziemi. Bez niego, średnia temperatura na świecie byłaby o 

ponad 30⁰C niższa niż współczesna (wynosząca około 14⁰C), co oznacza, że spadłaby 

znacznie poniżej temperatury zamarzania wody, a życie na Ziemi byłoby niezwykle 

trudne. Bardzo prawdopodobne jest, że cała powierzchnia Ziemi pokryłaby się grubą 

skorupą lodu w sposób nieodwracalny, ponieważ 

odbijałaby ona całkowicie docierające do powierzchni 

światło. Taki stan naukowcy nazywają „Ziemią 

Śnieżką”. 

Wielu sceptyków globalnego ocieplenia sugeruje, 

że współczesne zmiany klimatu są częścią naturalnej, 

obserwowanej od milionów lat zmienności. Niepokojący 

jednak jest kierunek obecnie zachodzących zmian, oraz ich tempo, które jeszcze nigdy w 

historii nie było tak szybkie jak obecnie. Naukowcy przewidują, że do końca XXI wieku, 

średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 4-6⁰C, a więc w ciągu najbliższych dziesięcioleci 

ludzkość będzie świadkiem zmian klimatu charakterystycznych, nie dla kilku dekad, lecz 

kilku milionów lat. Nie ulega więc wątpliwościom, że obecne ocieplenie klimatu nie jest 

procesem naturalnym. 

 

 
Ryc.2. Rekonstrukcja zmian temperatury na Ziemi począwszy od początki naszej ery, a 
skończywszy na roku 2000 (z prognozą na rok 2004). Kolory na wykresie oznaczają 
modele rekonstrukcji opracowane przez rożne grupy naukowców (źródło: 
www.globalwarmingart.com) 

 

Skąd więc wiadomo, że rozwój cywilizacji tak istotnie wpływa na globalne zmiany 

klimatu? Współcześnie obserwowany, intensywny wzrost temperatury na Ziemi notowany 

jest od ok. połowy XIX wieku, co związane jest bezpośrednio z zachodzącą wówczas 

rewolucją przemysłową. Rewolucja przemysłowa była procesem odchodzenia od 

manufakturowej czy rzemieślniczej produkcji na rzecz produkcji fabrycznej i 

Bez efektu 
cieplarnianego, średnia 

temperatura na świecie 

byłaby o ponad 30⁰C 

niższa niż współcześnie 

http://www.globalwarmingart.com/
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przemysłowej. Eksplozja demograficzna zwiększyła znacznie zapotrzebowanie na różne 

dobra i żywność, co pociągnęło za sobą zmianę modelu produkcji i rolnictwa. Z 

początkiem XIX wieku zwiększyły się również potrzeby związane z transportem, a ich 

rozwiązaniem było skonstruowanie i powszechne wykorzystanie maszyny parowej, 

spalającej m.in. węgiel kamienny. 

Mimo wielu przesłanek, że za obecne, 

gwałtowne zmiany klimatu odpowiedzialna jest 

w znacznej mierze ludzkość, wciąż pojawiają się 

głosy sceptyczne lub całkowicie odrzucające tę 

koncepcję. Jednak najnowsze analizy prac 

naukowych nie pozostawiają złudzeń. Wyniki 

wskazują bowiem, że 97% publikowanych 

artykułów naukowych zajmujących się określaniem przyczyn globalnego ocieplenia, 

wskazuje na czynniki antropogeniczne (Cook et al, 2013). 

  

97% publikowanych artykułów 

naukowych wskazuje na 

czynniki antropogeniczne jako 

przyczynę obecnych zmian 

klimatu 
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Czynniki wpływające na zmiany klimatu 

 We wcześniejszym rozdziale poradnika wskazaliśmy, że cykliczna zmienność 

klimatu w znacznej mierze wynika z przyczyn naturalnych. Nie ulega jednak 

wątpliwościom, że działalność człowieka ma ogromny wpływ na obecnie obserwowane 

ocieplenie klimatu. W tej części, chcemy wskazać czynniki naturalne oraz 

antropogeniczne, które w najbardziej znaczący sposób przyczyniają się do zmian klimatu. 

  Czynniki naturalne: 

 Astronomiczne – głównym czynnikiem determinującym klimat na Ziemi jest 

położenie naszej planety w układzie słonecznym, co wpływa na ilość 

promieniowania docierającego od Słońca do powierzchni naszej planety. Jako 

czynnik klimatotwórczy często wymienia się również zmiany parametrów orbity 

ziemskiej. Taka cykliczna zależność opisana jest przez cykle Milankowicia i 

powtarza się co 120 tys. lat. W mniejszej skali czasowej (kilkudziesięciu, 

kilkuset lat) na klimat wpływa istotnie aktywność słoneczna. Przykładami 

wpływu Słońca na klimat w mniejszej skali czasowej są na przykład znane z 

historii „średniowieczne ocieplenie klimatu” (IX-XIII wiek) czy „mała epoka 

lodowcowa” (XV-XVIII wiek). 

 Obecność gazów cieplarnianych w atmosferze – jak już wspominaliśmy, 

obecność gazów cieplarnianych w atmosferze jest zjawiskiem naturalnym, 

któremu zawdzięczamy wykształcenie na Ziemi warunków klimatycznych 

przyjaznych rozwojowi życia. Na podstawie badań paleoklimatu wiemy, że 

niezaburzone działalnością ludzką procesy związane z obecnością gazów 

cieplarnianych i zmian średniej globalnej temperatury mają zdolność do 

samoregulacji. 

 Rozkład kontynentów i ukształtowanie ich powierzchni – istotnym 

elementem klimatotwórczym na Ziemi jest obecność oceanów. Oceany mają 

ogromny wpływ na regulację temperatury, m.in. ze względu na swoją potężną 

pojemność cieplną oraz zdolność do kumulowania lub oddawania 

rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Mają także wpływ na obecność w 

atmosferze najsilniejszego gazu cieplarnianego, jakim jest para wodna. 

Ukształtowanie kontynentów wpływa istotnie na globalną cyrkulację mas 

powietrza, a także na tworzenie się układów niskiego i wysokiego ciśnienia. 

Choć ukształtowanie kontynentów ma znaczny wpływ na klimat globalnie, to 

największą jego rolę dostrzec można na poziomie regionalnym, co w 

konsekwencji decyduje o stosunkach wodnych czy długości okresu 

wegetacyjnego i przekłada się ściśle na warunki społeczno-ekonomiczne 

lokalnych społeczności. 

 Prądy morskie - Rozkład kontynentów i oceanów wpływa również na 

cyrkulację oceaniczną. Obecność i przebieg ciepłych oraz zimnych prądów 

morskich ma ogromny wpływ na klimat – jego ochładzanie, czy ogrzewanie, 

osuszanie bądź zwiększanie wilgotności powietrza. Jednym z najbliższych nam 

przykładów jest ciepły Golfsztrom, który opływając Europę od zachodu po 

północne rubieże, ociepla i łagodzi klimat tej części świata.  
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Czynniki antropogeniczne 

 

 Energetyka oparta na paliwach kopalnych – jednym z pierwszych 

przedsięwzięć ludzkości, mającym tak istotny wpływ na zmiany klimatu było 

wydobycie i wykorzystanie paliw kopalnych (ropy, węgla kamiennego i 

brunatnego, gazu ziemnego) na potrzeby szybko rozwijającego się przemysłu. 

Rewolucja przemysłowa XIX 

zmieniła totalnie dotąd przyjęty 

model życia i konsumpcji, 

zwiększając radykalnie 

zapotrzebowanie na energię i 

dobra przemysłowe. Także 

pojawianie się nowych dóbr i 

rosnącego zapotrzebowania na 

nie, zdecydowało o silnym rozwoju handlu międzynarodowego, który był 

dźwignią napędową rozwoju transportu. Gospodarka zaczęła przyspieszać, a 

jedynym sposobem by za nią nadążyć było podjęcie rabunkowej eksploatacji 

wysokoenergetycznych, lecz wyczerpywalnych złóż. Spalanie paliw kopalnych 

wiąże się jednak z poważnymi konsekwencjami, z których – z punktu widzenia 

zmian klimatu – najpoważniejszą jest uwalnianie do atmosfery gigantycznych 

ilości dwutlenku węgla. Paliwami kopalnymi zasilane są samochody, statki, 

samoloty, piece hutnicze i przydomowe paleniska, ogromne elektrownie 

zasilające całe miasta, a pośrednio wszystkie dobra, których użytkowanie wiąże 

się z wykorzystaniem energii elektrycznej (pociągi, tramwaje, oświetlenie ulic i 

domów, sprzęt AGD, komputery, maszyny produkcyjne). Trudno dziś wyobrazić 

sobie świat pozbawiony elektryczności, która wciąż jeszcze – niestety – bazuje 

niemal wyłącznie na surowcach wydartych z głębi ziemi. 

 Transport – intensyfikacja ruchu podróżnych i handlu międzynarodowego nie 

jest obojętna dla problemu emisji gazów cieplarnianych. Transport 

samochodowy czy lotniczy opiera się bezpośrednio na spalaniu paliw 

kopalnych, natomiast pociągi, metro czy tramwaje korzystają z energii 

elektrycznej, która w znacznej mierze pochodzi ze spalania paliw kopalnych.  

Kierowca pokonując rocznie 20000 km średniej wielkości samochodem 

osobowym wyemituje do atmosfery 3 tony dwutlenku węgla. Emisja dwutlenku 

węgla związana z samą tylko budową nowego samochodu (bez przejechania 

nim ani jednego kilometra) to aż 17 ton CO2 (wyliczenia dla średniej wielkości 

samochodu, autorstwa Mike’a Berners-Lee i Duncan’a Clarka, 

http://www.theguardian.com). Portal ziemianarozdrozu.pl podaje, że włączając 

do śladu węglowego oprócz emisji związanej z produkcją, również emisję 

związaną z serwisowaniem i złomowaniem pojazdu, osiągniemy nawet do 30 

ton CO2 przypadających na jeden samochód.  

Emisje z transportu stanowią 20 - 25% 

światowej emisji dwutlenku węgla. Wliczając 

produkcję samochodów, konstrukcję i 

renowację dróg są one przyczyną 37% 

wszystkich emisji. Transport zużywa 30% 

światowej energii. Podkreślić trzeba, iż tylko 7% 

ludności posiada samochody i właśnie ta grupa zużywa 40% światowej 

produkcji benzyny. Zwraca również uwagę szybki wzrost udziału emisji z 

transportu lotniczego, którego są tym niebezpieczniejsze dla atmosfery, że na 

Rewolucja przemysłowa XIX zmieniła 

totalnie dotąd przyjęty model życia i 

konsumpcji, zwiększając radykalnie 

zapotrzebowanie na energię i dobra 

przemysłowe. 

Transport zużywa 30% 

światowej energii i 

odpowiada za 20-25% 

całkowitej emisji CO2 
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większych wysokościach są one dwu- do trzykrotnie bardziej szkodliwe niż ta 

sama ilość emisji przy powierzchni Ziemi. 

Ponieważ aż 30% podróży samochodowych w Unii Europejskiej nie przekracza 

3 km, a 50% - 5 km godne rozważenia staje się wykorzystanie na takich 

krótkich trasach rowerów, które nie wytwarzają żadnych emisji. 

 Chów przemysłowy zwierząt – naturalną konsekwencją rewolucji 

przemysłowej i związanej z nią poprawą warunków życia, był dynamiczny 

wzrost liczby ludności, a wraz z nim konieczność zmiany tradycyjnych modeli 

uprawy roślin i hodowli zwierząt gospodarskich. Szczególnie rozwinął się chów 

bydła, trzody i drobiu, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowane na mięso, nabiał 

i jaja. Niestety, chów przemysłowy nie 

pozostaje bez wpływu na klimat. 

Produkcja mięsa czy nabiału wymaga 

bardzo dużego zużycia wody i energii, a 

także zaadaptowania ogromnych 

obszarów pod uprawę roślin paszowych. 

Wszystko to łączy się z nadmierną 

eksploatacją zasobów, co potwierdza ONZ 

wskazując hodowlę zwierząt gospodarskich jako jeden z czynników najsilniej 

degradujących środowisko.  

 W 2006 roku ONZ oszacował, że produkcja mięsa wołowego, 

wieprzowego i drobiowego odpowiada za 18% emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka, choć niektóre 

badania wskazują, że może to stanowić nawet 51%. Chów zwierząt 

odpowiada również za 38% emisji metanu, który charakteryzuje się 23-

krotnie większą szkodliwością niż dwutlenek węgla.  

 Do wyprodukowania 1 kg wołowiny konieczne jest użycie 40 tyś. litrów 

wody, która w zdecydowanej większości wykorzystywana jest do 

produkcji paszy. Szacuje się, że 1/3 gruntów ornych na świecie, 90% 

uprawy soi oraz 60% upraw kukurydzy i jęczmienia, służy produkcji 

paszy dla zwierząt. 

 1 kg wołowiny stanowi także ekwiwalent 36,4 kg CO2 wyemitowanego do 

atmosfery (jest to równowartość 20 dni nieprzerwanego świecenia się 

100 watowej żarówki lub 2-godzinnego nieprzerwanego jeżdżenia 

samochodem). 

 W Ameryce Południowej 70% obszarów pozyskanych w skutek 

wylesiania przeznaczono na pastwiska, pozostałe zaś na uprawę roślin 

paszowych. Wylesianie prowadzi do nieodwracalnych zmian związanych 

z erozją i pustynnieniem. 

 Aż 100 milionów ludzi mogłoby 

się wyżywić, gdyby Amerykanie 

ograniczyli spożycie mięsa o 

10%. Statystyczny mieszkaniec 

USA zjada rocznie 118kg mięsa, 

a zatem 40-krotnie więcej niż 

typowy mieszkaniec Bangladeszu. Co trzeci mieszkaniec Bangladeszu 

żyje poniżej granicy ubóstwa, a niemal co drugie dziecko jest 

niedożywione. 
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 Produkcja mięsa i jego spożycie w krajach rozwiniętych najsilniej uderza 

w mieszkańców krajów Globalnego Południa 

 Wyprodukowanie tej samej ilości białka zwierzęcego co białka roślinnego 

wymaga zużycia 10-krotnie większego obszaru. 

 Wycinanie drzew i zmniejszanie ilości terenów zielonych 

Drzewa i zieleń miejska stanowią potężny oręż w walce ze zmianami 

klimatu. 100-letnie drzewo naszej strefy klimatycznej jest w stanie w ciągu 

całego swojego życia pochłonąć średnio 

nawet 750kg CO2. Niestety na wielu 

terenach, m.in. pokrytych tropikalną 

puszczą obszarach okołorównikowych, 

obserwujemy postępujący proces degradacji 

i wylesiania. Co 3 lata na świecie znikają 

lasy tropikalne o powierzchni Polski. 

Głównym powodem wycinania lasów tropikalnych jest pozyskanie drewna 

na opał, a także przeznaczenie wykarczowanych terenów pod pastwiska dla 

bydła. Oprócz niewątpliwych szkód czynionych bioróżnorodności, na 

wylesionych obszarach dochodzi do zaburzenia gospodarki wodnej, szybszej 

erozji i pustynnienia, a w przypadku wylesiania dużych powierzchni 

zaburzona zostaje globalna równowaga dwutlenku węgla. Wykorzystanie 

drewna na opał powoduje, że węgiel uwięziony dotąd w roślinach trafia do 

atmosfery. Niestety, wycinka lasów nie rozwiązuje również problemu 

kryzysu żywnościowego w krajach, zwykle rozwijających się, które szukają 

swojej szansy w pozyskaniu nowych terenów uprawnych. Korzyści 

wycinania lasów dla rolnictwa są znikome – gleba eroduje tak szybko, że po 

2-3 latach nie rodzi już żadnych plonów, więc konieczne jest dalsze 

karczowanie. 

  

100-letnie drzewo jest w 
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Konsekwencje globalnego ocieplenia 

W poprzednim rozdziale opisaliśmy, jakie czynniki naturalne i antropogeniczne 

kształtują klimat na Ziemi. Wiemy już, jakie aspekty gospodarki człowieka powodują, że 

obserwowany obecnie wzrost temperatury jest 

zjawiskiem niepokojąco oddalonym od procesów 

naturalnych. Globalne ocieplenie stało się faktem, a 

przyszłość Ziemi, jaką znamy jest niepewna. 

Szczególnie trudne do przewidzenia są skutki 

podniesienia temperatury, które przenikać będą 

wszystkie sfery życia. 

Spośród głównych skutków zmian klimatu wymienić możemy: 

Przyrodnicze: 

 Topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz i oceanów 

 Zmiany cyrkulacji wody i powietrza (w tym prądów morskich, układów 

wyżowych i niżowych, kierunków wiatrów) 

 Nasilone występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (powodzie, 

susze, tornada, śnieżyce, deszcze nawalne, fale upałów) 

 Zmiany długości okresu wegetacyjnego, zmiany w fenologii (długości pór 

roku) 

 Zmiany linii brzegowej (zalewanie wysp i wybrzeży w skutek podnoszenia się 

poziomu mórz) 

 Przesuwanie się granic stref klimatycznych 

 Migracje, zmiany zasięgu występowania gatunków roślin i zwierząt 

 Gradacje szkodników i pasożytów, zmiany zasięgu ich występowania 

 Rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo – zmiany gatunków upraw, 

dostosowanie upraw do długości okresu wegetacyjnego 

 Wymieranie gatunków z powodu utraty nisz ekologicznych 

Społeczne 

 Rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych w rejonach dotąd od nich 

wolnych 

 Migracje ludności (napływ uchodźców i konflikty etniczne z tym związane, 

bezrobocie i wzrost przestępczości związany w wykluczeniem społecznym) 

 Konflikty o zasoby, np. o dostęp do wody pitnej (na poziomie lokalnym, 

regionalnym i międzynarodowym) 

 Trudności w dostępie do wody pitnej (szacuje się że do 2025 roku ilość 

dostępnej wody pitnej w krajach rozwijających zmniejszy się o 50%, a w 

krajach uprzemysłowionych o 18%) 

 Choroby spowodowane brakiem dostępu do czystej wody (co minutę na 

świecie umiera czworo dzieci z powodu biegunki wywołanej brakiem 

dostępu do czystej wody) 

 Pogarszająca się sytuacja kobiet i dzieci w krajach Globalnego Południa (w 

wielu regionach Afryki, np. w Sudanie, kobiety odpowiedzialne za 

zaopatrzenie rodziny w wodę pokonują piechotą wiele kilometrów dziennie 

dźwigając ciężkie pojemniki. Z tego powodu kobiety nie mogą uczyć się czy 

pracować, co wpływa negatywnie zarówno na ich pozycję społeczną jak i 

Globalne ocieplenie stało 

się faktem, a przyszłość 

Ziemi, jaką znamy jest 

niepewna. 
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ekonomię kraju, którego są obywatelkami. Utrudnienie dostępu do wody 

pitnej jeszcze bardziej utrudni ich sytuację) 

 Kryzys żywnościowy – globalne zmiany klimatu, które pociągają za sobą 

zmiany stosunków wodnych, pustynnienie i przeobrażanie ekosystemów 

mogą skutkować utrudnionym dostępem do żywności. Susze, powodzie, 

pożary i wyjałowiona gleba sprawią, że produktywność spadnie, a plony 

zabierać będą klęski żywiołowe. W konsekwencji pogłębi się jeszcze problem 

głodu, który towarzyszy codziennie mieszkańcom wielu krajów Globalnego 

Południa, zwłaszcza Afryki i Azji. 

Ekonomiczne 

 Wydatki związane z: ochroną przed skutkami zmian klimatu i naprawą 

szkód wyrządzonych przez ekstremalne zjawiska pogodowe 

 Koszty ewakuacji zagrożonych mieszkańców 

 Koszty opracowania nowych technologii zapewniających dostęp do energii, 

wody i żywności 

 Kryzys ekonomiczny 

Wielowymiarowe i kaskadowe skutki obejmujące wszystkie sfery życia 

człowieka 

Warto mieć świadomość, że sam wzrost średniej globalnej temperatury nie stanowi 

zagrożenia tak dużego, jak zmiany związane innymi składowymi klimatu, a więc 

opadami, wiatrami, ciśnieniem atmosferycznym, wilgotnością powietrza, zachmurzeniem 

czy nasłonecznieniem. Zachwianie równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami 

klimatu prowadzi do nasilonego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, które 

zwiększają ryzyko poniesienia strat materialnych, a przede wszystkim stanowią 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. 

Poważnym problemem, jaki wiąże się z ociepleniem klimatu, nie jest więc 

wyłącznie wzrost średniej temperatury, ale przede wszystkim społeczne, gospodarcze i 

przyrodnicze konsekwencje jakie się z tym wiążą. Jako dobre wyobrażenie 

wielowymiarowości kaskadowych skutków podniesienia średniej temperatury na świecie 

może posłużyć hipotetyczny los małej oceanicznej wyspy zamieszkałej przez rdzenną dla 

tego obszaru ludność, z fauną i florą pełną endemicznych gatunków. 

Wyobraźmy sobie, że temperatura na świecie rośnie, co w konsekwencji prowadzi 

do topnienia lodowców i podniesienia się poziomu mórz i oceanów. Mieszkańcom 

niewielkiej oceanicznej wyspy grozi zalanie. Żeby zapewnić bezpieczeństwo ludności 

konieczne będzie poniesie ogromnych kosztów związanych z ewakuacją oraz stworzeniem 

nowych warunków do życia w kraju, który zgodzi się przyjąć klimatycznych uchodźców. 

Proces asymilacji w nowym miejscu może jednak nie być łatwy, a różnice kulturowe i 

bariera językowa przyczynią się do narastających tarć i konfliktów społecznych. Świat 

straci również kilkanaście endemicznych gatunków roślin i zwierząt, które znikną na 

zawsze pod wodą… 
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Migracje i konflikty związane ze zmianami klimatu 

Niestety, ta historia to nie science-fiction, ale dla wielu krajów - całkowicie realny 

scenariusz. Przykładem są Malediwy, gdzie 80% 

powierzchni kraju położonych jest poniżej 1 m.n.p.m. 

Obecnie rząd tego wyspiarskiego państwa rozważa 

zakup ziemi w innych krajach, na wypadek, gdyby 

konieczna była ewakuacja. W przypadku podniesienia 

się poziomu oceanów o 1 metr problemem 

klimatycznego uchodźctwa dotkniętych może zostać 

nawet 145 milionów ludzi, głównie mieszkańców Azji 

południowo-wschodniej. W Wietnamie takie zjawisko 

skutkować będzie przesiedleniem 22 milinów ludzi i utratą 10% PKB.  

Powodzie będące skutkiem podnoszenia się poziomu mórz i oceanów są 

zagrożeniem także dla naszego kraju. Obliczono, że podniesienie się poziomu Bałtyku o 

1m. skutkować będzie zalaniem ok. 2400 km2 i stanowić będzie zagrożenie dla 244000 

osób. Zalane zostanie również miasto Gdańsk, które niezależnie od zwiększającego się 

poziomu bałtyckich wód – opada o 1-2mm rocznie.  

Problem emigracji klimatycznej nie jest związany wyłącznie z podnoszeniem się 

poziomu oceanów, ale również z innymi nasilającymi się, ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi. Szacuje się, że migracje spowodowane permanentnym suszami mogą objąć 

nawet 130 milionów ludzi.  

Trudno jednak przewidzieć, jak poważne będą konsekwencje masowego napływu 

imigrantów do krajów, które nie są na ich przyjęcie przygotowane. Setki tysięcy, a wręcz 

miliony ludzi napływające do sąsiednich krajów stanowić będą ogromne, nieakceptowane 

obciążenie, będące przyczyną tarć, konfliktów społecznych, radykalizacji poglądów czy 

nawet nasilenia przemocy. 

Niestety, te problemy w sposób najbardziej dotkliwy nękają kraje najbiedniejsze, 

które nie mają środków na zabezpieczenie się przed zmianami, których nadejście już 

obserwujemy. W regionach dotkniętych klęską trudno o spokój, gdy stawką jest 

przeżycie. Dlatego już dziś obserwujemy nasilającą się przestępczość, będącą skutkiem 

walki o zasoby. Woda pitna jest dobrem tak rzadkim, a jednocześnie tak pożądanym, że 

aby ją zdobyć ludność decyduje się na nielegalne przekraczanie granic państwowych, 

kradzież, a wręcz celowe niszczenie infrastruktury. Trudności gospodarcze będące 

efektem klęski żywiołowej sprzyjają również destabilizacji politycznej w krajach przez 

nią dotkniętych. 

Walka o zasoby nie jest jedynie problemem lokalnym, ale może być przyczyną 

wybuchu konfliktu na skalę międzynarodową. Przykładem może być polityka Chin, które 

budując tamy na Mekongu skutecznie odcinają inne kraje od dostępu do zasobów wody. 

W starciu z globalnym gigantem ubogie kraje takie jak Wietnam, Laos czy Kambodża 

pozostają bez szans.  

O tym, że świat pod wpływem zmian klimatu staje się coraz bardziej brutalny 

przekonani są również badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Analizy 

zespołu kierowanego przez Marshalla Burke, obejmujące badania z różnych rejonów 

świata na przestrzeni setek lat dowodzą, że istnieje związek pomiędzy zmianami klimatu 

a nasilającymi się zjawiskami przestępczymi. Wyniki badań opublikowane zostały w 
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metr problemem 

klimatycznego uchodźctwa 
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prestiżowym czasopiśmie naukowym „Science” (Quantifying the Influence of Climate on 

Human Conflict, Science doi:10.1126/science.1235367). 

Zmiany zasięgu występowania gatunków flory i fauny 

W związku z przesuwającymi się granicami stref klimatycznych i podnoszeniem się 

temperatury w wysokich szerokościach geograficznych, można się spodziewać nasilonych 

migracji zwierząt i zmian zasięgu występowania roślin. Oznacza to zmiany całych 

ekosystemów i zbiorowisk, a także wymieranie gatunków wrażliwych o bardzo 

specyficznych niszach ekologicznych. Wiele gatunków utraci swoje typowe środowisko 

lub nie zdąży przystosować się do szybko postępujących zmian. 

Zagrożeniem dla zdrowia i gospodarki może być zatem pojawianie się gatunków 

obcych dla rodzimej fauny i flory, w tym pasożytów, szkodników i wektorów chorób. 

Przykładem gatunku charakterystycznego do niedawna dla Bałkanów, a obecnie 

pustoszącego polskie drzewostany jest szrotówek kasztanowcowiaczek znany ze swojego 

upodobania do żerowania na liściach kasztanowców. Niestety, na naszym obszarze, ten 

niepozorny motyl nie ma zbyt wielu naturalnych wrogów. 

Przykładem z Ameryki Południowej jest gwałtowne rozprzestrzenianie się 

chytridiomykozy, choroby przenoszonej przez grzyby Batrachochytrium dendrobatidis. 

Ocieplenie tropikalnych nocy stworzyło doskonałe warunki do rozwoju i 

rozprzestrzeniania się grzyba, który atakuje głównie płazy uniemożliwiając im 

wchłanianie wody przez pory skóry. Skutkiem tego, całe populacje płazów umierają z 

odwodnienia. Wiemy, że ta groźna choroba pojawiła się już w Europie zagrażając 

rodzimym gatunkom żab i traszek. 

Nie należy ulec jednak złudzeniu, że żyjąc w Europie, z dala od wybrzeży jesteśmy 

bezpieczni od skutków zmian klimatu. Za 

przesuwającymi się strefami klimatycznymi podążają 

również komary czy kleszcze odpowiedzialne za 

przenoszenie takich chorób jak denga, malaria czy 

gorączka Zachodniego Nilu. Już teraz obserwuje się 

występowanie tropikalnych chorób w rejonach, w 

których dotąd nie występowały, a ich zasięgi wyraźnie 

korespondują z temperaturą i wilgotnością powietrza. 

Prof. Alistair Woodward na jednym ze spotkań WHO 

(World Health Organization, pol. Światowa Organizacja Zdrowia),  stwierdził, że w skutek 

zmian klimatu zarażeniem dengą zagrożony będzie dodatkowy miliard ludzi 

zamieszkujących obszary dotąd od niej wolne. Potwierdzeniem tych szacunków jest 

raport IPCC z 2007 roku (patrz leksykon ważnych pojęć). 
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Co możemy zrobić, aby przeciwdziałać zmianom klimatu? 

W toku edukacji dla zrównoważonego rozwoju, a w szczególności omawiając 

tematy związane ze zmianami klimatu, szczególnie ważne jest podkreślanie, że wpływ na 

otaczający nas świat ma każdy z nas. Warto przedstawić 

uczniom, w jaki sposób ich zachowanie i codzienne wybory 

wpływają nawet na najodleglejsze części świata oraz co 

każdy bez wielkiego wysiłku może zrobić, by dołożyć swoją 

cegiełkę do przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Poniżej wypisaliśmy szereg działań, które można 

podjąć na rzecz ochrony klimatu – począwszy od 

najprostszych i możliwych do zrealizowania przez każdego z nas, a skończywszy na 

nowych technologiach i inwestycjach. 

1) Oszczędzanie energii elektrycznej – jest szereg możliwości ograniczania 

zużycia energii w domu, co pośrednio przekłada się na mniejszą emisję CO2 do 

atmosfery. Należy do nich m.in.: wyłączanie komputera i telewizora gdy się z 

nich nie korzysta, wyłączanie urządzeń z trybu czuwania, wymiana żarówek na 

energooszczędne, gotowanie pod przykryciem, gotowanie w czajniku tylko 

potrzebnej ilości wody, unikanie wietrzenia mieszkania w czasie ogrzewania 

kaloryferami, wyłączanie światła w pomieszczeniach, w których się nie 

przybywa, uszczelnianie okien czy też wybór energooszczędnej taryfy u 

dostawcy energii. 

2) Wybór przyjaznych i zrównoważonych środków transportu – warto, jeśli to 

możliwe, zrezygnować z samochodu i wybrać środek transportu, który wywiera 

mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie szkół gimnazjalnych nie 

poruszają się samodzielnie samochodami, ale mają możliwość wpłynięcia na 

rodziców w czasie weekendowych wycieczek lub załatwiania codziennych 

sprawunków. Środkiem transportu najbardziej przyjaznym dla środowiska i 

klimatu jest oczywiście rower. Jeśli jednak skorzystanie z roweru nie jest 

możliwie, warto wybierać komunikację zbiorową – pociągi, metro, tramwaje czy 

autobusy. Z samolotów należy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach, a 

planując wakacje warto wybierać miejsca osiągalne innymi środkami lokomocji. 

W życiu codziennym na bardzo krótkich dystansach lepiej zrezygnować z 

samochodu na rzecz ruchu pieszego. 

Ważnym aspektem jest również działanie na szeroką skalę na polu 

zrównoważonego transportu, szczególnie w miastach. Istotną rolę odgrywają tu  

władze samorządowe, do których należy opracowanie strategii czy budowa 

infrastruktury sprzyjającej mobilności zrównoważonej. 

Do takich działań należy m.in.:  

 uspokojenie ruchu w centrach miast przez m.in. tworzenie stref 

zamkniętych dla samochodów, np. deptaków oraz wprowadzanie opłat za 

wyjazd i postój 

 budowa ścieżek rowerowych i kontrapasów dla rowerzystów (kontrapasy 

są to wydzielone, uprzywilejowane części jezdni umożliwiające rowerom 

poruszanie się w przeciwnym kierunku na drogach jednokierunkowych). 

 instalacja wypożyczalni rowerów (obecne są w większości dużych 

europejskich miast, polskim przykładem jest warszawski system 

„Veturilo”),  

Nasze codzienne 

zachowanie i wybory 

wpływają nawet na 

najodleglejsze części 

świata 
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 montaż stojaków na rowery w pobliżu budynków użyteczności publicznej 

 usprawnianie siatki komunikacji zbiorowej,  

 wymiana taboru autobusowego (w niektórych miastach pojawiają się już 

pierwsze autobusy hybrydowe),  

 budowa nowych linii tramwajowych i wygodnych centrów 

przesiadkowych (np. ulokowane na obrzeżach miast systemy „Park and 

go” umożliwiające pozostawienie samochodu na parkingu i sprawną 

przesiadkę na komunikację miejską). 

Część z tych przedsięwzięć może być również zainicjowana przez społeczność 

lokalną. Inicjatywy oddolne są skutecznym mechanizmem wspierającym władze 

samorządowe, a partycypacja społeczna (a więc udział społeczeństwa w 

planowaniu i podejmowaniu decyzji) jest ważnym elementem budowania 

społeczeństwa obywatelskiego, którego cenne inicjatywy mogą mieć ogromny 

wpływ nie tylko na poprawę warunków życia w miejscu zamieszkania, ale 

również na ochronę klimatu. 

3) Wybory konsumenckie – uczniowie w wieku gimnazjalnym wkraczają powoli w 

świat zarządzania własnymi środkami finansowymi. W tym wieku szczególnie 

istotną rolę odkrywa presja rówieśników związana z posiadaniem określonych 

dóbr czy wyglądem. To doskonały moment, aby wskazać, w jaki sposób można 

racjonalnie zarządzać swoimi finansami, a jednocześnie ograniczać negatywny 

wpływ zakupów na klimat. W czasie zakupów warto zastanowić się, czy dana 

rzecz naprawdę jest nam niezbędna. Jeśli tak, warto wybierać produkty 

lokalne, wyprodukowane możliwie najbliżej naszego miejsca zamieszkania. 

Transport produktów (tzw. żywnościokilometry, ang. foodmiles) na krótszych 

dystansach wywiera bowiem mniejszy wpływ na klimat. Wybierając kawę, 

herbatę czy kakao warto zwrócić uwagę, czy produkty posiadają znak 

„Fairtrade” (patrz – leksykon ważnych pojęć). 

Wybory konsumenckie obejmują również stosunek do płodów rolnych. Ważne 

jest wybieranie żywności organicznej lub mało przetworzonej, pochodzącej z 

gospodarstw ekologicznych. Indywidualną decyzją każdego z nas jest także 

stosunek do konsumpcji mięsa. W czasie konferencji w Parlamencie 

Europejskim Sir Paul McCartney (członek legendarnego zespołu The Beatles) 

podkreślił, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony klimatu rezygnując z 

mięsa przez jeden dzień w tygodniu. Muzyk zaproponował poniedziałek jako 

dzień bezmięsny. 

4) Sadzenie drzew i pielęgnacja zieleni miejskiej – ważnym aspektem, a 

jednocześnie łatwym do zrealizowania przez uczniów, jest sadzenie drzew i 

pielęgnacja zieleni miejskiej. Warto pamiętać, że rola drzew w walce ze 

zmianami klimatu jest nie do przecenienia. 100-letnie drzewo naszej strefy 

klimatycznej jest w stanie w ciągu całego swojego życia pochłonąć średnio 

nawet 750kg CO2. Niemniej istotne niż sadzenie nowych drzew i ochrona 

starych przed wycinką jest pielęgnowanie urządzonej zieleni miejskiej i 

wiejskiej (takiej jak parki, skwery czy ogrody), która obniża temperaturę, a tym 

samym zmniejsza zapotrzebowanie na klimatyzację. Dużą popularnością cieszą 

się m.in. ogrody wertykalne czy trawniki zakładane na dachach budynków. 

Interesującym i pożytecznym działaniem jest także tzw. „partyzantka 

ogrodnicza” polegająca na sadzeniu roślin m.in. w zaniedbanych i 

opuszczonych klombach i betonowych gazonach. Oprócz efektów ekologicznych 

zieleń wokół domu, w miejscu pracy czy w przestrzeni publicznej wpływa 
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pozytywnie na zdrowie i samopoczucie. Przypisuje się im m.in. zdolność do 

redukcji stresu i napięcia. 

5) Energetyka odnawialna – zasoby paliw kopalnych, z których korzystamy są 

wyczerpywane – to fakt. Obecnie głównym celem jest przeorientowanie 

energetyki z tradycyjnej i konwencjonalnej, opartej na kopalinach, na energię 

pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a więc takich, których wpływ na zmiany 

klimatu jest znacznie słabszy. Już dziś przeznaczane są ogromne siły i środki 

na rozwój „zielonych technologii”, co w konsekwencji generuje również miejsca 

pracy w szybko rosnącym sektorze energetyki odnawialnej. Wśród znanych 

obecnie źródeł energii odnawialnej wymienić można m.in.: wiatr, 

promieniowanie słoneczne, pływy i fale morskie, geotermię czy biomasę. 

Wraz z rozwojem technologicznym konieczne jest też dostosowanie prawa do 

nowej rzeczywistości. Nowym pomysłem jest umożliwienie pozyskiwania energii 

za pomocą przydomowych instalacji oraz sprzedaż jej nadwyżki do sieci. Zaletą 

takiego rozwiązania, jest zapewnienie samowystarczalności energetycznej 

gospodarstw domowych, które stają się bardziej przyjazne dla środowiska i 

klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przygotowuje obecnie projekt dotacyjny „Prosument”, którego zadaniem będzie 

udzielenie finansowego wsparcia osobom, które zechcą przystąpić do 

wytwarzania energii za pomocą mikroinstalacji na potrzeby swojego 

gospodarstwa domowego. 

6) Budownictwo – szansą na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na 

klimat są innowacje w sektorze budowlanym. Aż 40% energii w Polsce 

zużywanej jest w budynkach, z czego 70% na ich ogrzewanie. Obecnie 

rozwijane są technologie umożliwiające budowanie domów pasywnych i 

energooszczędnych, a zatem takich, które wymagają znacznie mniejszych 

nakładów energii potrzebnej do ogrzania. Szacuje się, że energooszczędne domy 

zużywają nawet 8-krotnie mniej energii niż tradycyjne budynki konstruowane 

według obowiązujących norm. Mniejsze zapotrzebowanie na energię konieczną 

do ogrzania domu przekłada się jednoznacznie na zmniejszenie emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery. Nawet jeżeli nie budujemy domu od podstaw, a 

jesteśmy właścicielami lub administratorami budynku, możemy się starać o 

przeprowadzenie termomodernizacji, czyli ocieplenia i uszczelnienia, co 

również pozwoli zaoszczędzić energię. Przedsięwzięcie może zostać 

dofinansowane z różnorodnych źródeł, wśród których wymienić należy m.in. 

Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Warto także myśleć o właściwym zagospodarowaniu terenu wokół domu, czyli 

nasadzeniu roślin, jak też wykorzystywaniu deszczówki. 

7) Strategia adaptacji do zmian klimatu – W celu przygotowania się do skutków 

zmian klimatu podejmowane są również działania na poziomie opracowywania i 

wdrażania międzynarodowych dokumentów i strategii. Jednym z takich 

dokumentów jest przyjęta przez Radę Unii Europejskiej ds. środowiska 

„Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”. Dokument 

zawiera wytyczne do sporządzania własnych strategii przez kraje członkowskie 

oraz zwraca uwagę na cele i kierunki działań dostosowawczych, a także na 

system wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy krajami unijnymi. 

Ponadto, dokument zawiera również postulaty dotyczące dystrybucji i 

przeznaczenia środków finansowych. Polska również została zobowiązana do 

sporządzenia takiej strategii.  
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Wdrażanie strategii adaptacji do zmian klimatu jest działaniem potrzebnym, 

otwierającym możliwość dostosowania czy stworzenia infrastruktury niezbędnej 

do ochrony przed skutkami zmian klimatu. Spośród nich szczególne zagrożenie 

da rozwoju społeczno-gospodarczego kraju stanowią ekstremalne zjawiska 

pogodowe, występujące w ostatnich latach z nasilającą się częstotliwością. Dziś 

wiemy, że nadejście zmian jest nieuchronne, podobnie jak pogłębienie tych, 

których świadkami już jesteśmy. Stąd konieczność podejmowania działań na 

skalę międzynarodową i ogólnokrajową. 
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