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CZ¸OWIEK - POGODA
Wp∏ywamy na siebie wzajemnie



Drogi Czytelniku!

Czasem z∏oÊcimy si´, ˝e tak mocno pada, ˝e wieje, ˝e jest zimno lub bardzo
goràco i ˝e dzieje si´ tak niezale˝nie od nas. 

Tymczasem wcale nie musi byç tak, jak myÊlimy. Na kolejnych stronach prze-
konasz si´, ˝e cz∏owiek równie˝ bywa sprawcà zjawisk pogodowych. 

To wcale nie jest tak, ˝e na pogod´ nie mamy wp∏ywu. Mo˝e nie potrafimy
zamieniç burzy w s∏oneczny dzieƒ czy suszy - w rz´sisty deszczyk, ale b´dàc
cz´Êcià Êrodowiska - mo˝emy chroniç nasz klimat, wspieraç utrzymanie rów-
nowagi w przyrodzie. S∏owem - wp∏ywaç na zjawiska pogodowe.

Niniejsza publikacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma za
zadanie wskazaç, w jakich sytuacjach cz∏owiek zmienia klimat. Zmienia 
- niestety na gorsze... 

A przecie˝ Êwie˝ego powietrza, czystej wody, s∏oƒca i zieleni ma wystarczyç
nie tylko dla nas, ale równie˝ dla nast´pnych pokoleƒ...



JAK POWSTAJE 

PROGNOZA POGODY?
Prognozowanie pogody jest czasoch∏onne i bardzo skomplikowane. Badaniem
pogody i klimatu zajmujà si´ meteorolodzy, a ta dziedzina nauki nazwana zosta∏a
meteorologià. Meteorolodzy zajmujà si´ badaniem i prognozowaniem pogody. 
Ich praca polega g∏ównie na obserwacji zjawisk takich jak: 
- temperatura powietrza,
- wilgotnoÊç powietrza, 
- kierunek i si∏a wiatru, 
- ciÊnienie atmosferyczne i wiele, wiele innych. 

Dane te zbierane sà:
• ze stacji naziemnych oraz stacji aerologicznych (baloniki pogodowe) 

- rozmieszczone sà na ca∏ym Êwiecie i dok∏adnie mierzà czynniki wp∏ywajàce 
na pogod´,

• z pok∏adów samolotów oraz statków handlowych - podczas podró˝y zbierajà 
i przekazujà informacje o pogodzie z ró˝nych stron Êwiata,

• z satelitów meteorologicznych - krà˝à wokó∏ Ziemi i robià zdj´cia chmur, 
które nast´pnie przesy∏ajà na Ziemi´,

• oraz radarów meteorologicznych, które rozmieszczone sà w ró˝nych cz´Êciach
Êwiata i gromadzà informacje o pogodzie.

Wszystkie zebrane dane przekazywane sà do wielkich oÊrodków meteorolo-
gicznych. Tam sà analizowane przez superszybkie komputery. Otrzymane infor-
macje s∏u˝à do tworzenia mapy pogodowej.
Ta mapa pogodowa udzieli nam odpowiedzi na pytania: Czy b´dzie ciep∏o, czy
zimno? Czy b´dzie wiatr i jak silny? Czy b´dzie padaç deszcz czy Ênieg? Czy mo˝e
b´dzie Êwieciç s∏oƒce? 

Jednak to nie wszystkie informacje, jakie mo˝emy uzyskaç
z wyników badaƒ nad pogodà. Prognozy pogody mogà
uratowaç ˝ycie! 
Informacje o lawinach, powodziach czy ostrym mrozie
pozwalajà ostrzec ludnoÊç i uniknàç nieszcz´Êç. Piloci
muszà wiedzieç czy nie b´dzie burz, a kierowcy - czy nie
b´dzie go∏oledzi.
Mimo tak wielu informacji, jakie posiadamy, pogoda 
lubi „p∏ataç figle”. Dlatego te˝ nie wszystkie prognozy si´
sprawdzajà. Pogoda i jej zmiany jeszcze d∏ugo pozostanà
˝ywio∏em, którego nie da si´ opanowaç, chocia˝ rozwój 
technologii u∏atwia jej prognozowanie nawet o tydzieƒ
naprzód. Najbardziej wiarygodna pozostaje jednak 
prognoza 3-dniowa, gdzie istnieje niewielkie ryzyko b∏´du. 

W Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nieustannie 
prowadzi pomiary, obserwacje hydrologiczne i meteorologiczne.
Naukowcy badajà tak˝e ska˝enie atmosfery i zanieczyszczenie wód.
Opracowujà ocen´ stanu technicznego, bezpieczeƒstwa tam, zapór. 
Na bie˝àco sprawdzajà, jaka jest pogoda, ˝ebyÊmy wszyscy mogli 
przygotowaç si´ na nadchodzàce wydarzenia atmosferyczne.
Aktualnà pogod´ bardzo ∏atwo znajdziemy w Internecie. Na stronie
www.pogodynka.pl mamy najÊwie˝sze informacje o pogodzie w Twojej
miejscowoÊci, a tak˝e w ka˝dym zakàtku Êwiata.



OGRÓDEK METEOROLOGICZNY 

Z PRZYRZÑDAMI POMIAROWYMI

Nale˝y przestrzegaç poni˝szych zasad, aby wyniki obserwacji pogody by∏y jak
najbardziej prawdziwe:
• w odleg∏oÊci 30 m od ogródka nie mogà znajdowaç si´ ˝adne budowle, 

drzewa, krzewy oraz uprawy podlewane przez cz∏owieka;
• w odleg∏oÊci ponad 30 m od ogródka mogà staç ma∏e pojedyncze obiekty 

np. parterowy dom czy drzewo;
• w odleg∏oÊci ponad 100 m od ogródka mogà staç pojedyncze domki 

i ma∏e grupy drzew;
• w odleg∏oÊci ponad 300 m od ogródka mogà znajdowaç si´ sady i parki;
• w odleg∏oÊci co najmniej 500 m od ogródka mogà staç ju˝ bloki mieszkalne.
Jak powinien wyglàdaç ogródek?
- Ogródek powinien mieç kszta∏t kwadratu.
- Teren powinien byç wyrównany (bez do∏ów i górek) i poroÊni´ty trawà. 
- Nie powinno byç tam pni drzew czy krzewów. 
- Urzàdzenia w ogródku nie powinny sobie przeszkadzaç w pracy. 
- Urzàdzenia do instalacji przyrzàdów nale˝y pomalowaç bia∏à farbà, 

aby podczas upa∏ów jak najmniej si´ nagrzewa∏y. 
- Powinno byç jak najmniej Êcie˝ek, a te, które sà, powinny byç bardzo wàskie. 
- Ogródek nale˝y ogrodziç niezbyt g´stà siatkà, z bramkà zamykanà na klucz.
- Na terenie ogródka nie wolno deptaç trawy, a latem trzeba jà regularnie 

kosiç.
- Nale˝y dbaç o urzàdzenia; nie powinno byç na nich brudu, kurzu 

czy paj´czyn.

Przyrzàdy w ogródku meteorologicznym:
Przyrzàdów jest bardzo du˝o. Do najcz´Êciej u˝ywanych nale˝à:
1. widzialnoÊciomierz - mierzy poziom widzialnoÊci na danym terenie; 
2. laserowy miernik podstawy chmur - mierzy wysokoÊç chmur niskich 

(do 2500 m); 
3. poletko z termometrami gruntowymi - mierzà temperatur´ w gruncie 

i na gruncie;
4. urzàdzenie do pomiaru promieniowania s∏onecznego; 
5. urzàdzenie do automatycznego pomiaru dobowej sumy us∏onecznienia;
6. wiatromierze - mierzà si∏´ i kierunek wiatru;
7. heliograf Campbella-Stokesa - mierzy czas us∏onecznienia;
8. klatka meteorologiczna, a w niej: 

• termometry rt´ciowe, 
• termometr maksymalny, 
• termometr minimalny, 
• czujnik temperatury i wilgotnoÊci, 

9. aktynometr - pozwala na pomiar bezpoÊredniego promieniowania S∏oƒca;
10. deszczomierze - s∏u˝à do pomiaru iloÊci opadów 

(deszczu, Êniegu, m˝awki itd.).
Gdzie mo˝na zbudowaç ogródek meteorologiczny?
Ogródek meteorologiczny musi byç na terenie otwartym, czyli
takim, gdzie nie ma ˝adnych budynków, drzew, jezior oraz rzek.
Nie mo˝e te˝ byç zbyt wietrznie na tym terenie. Wszystko to
mo˝e przeszkodziç w badaniu pogody. 

W IMGW pracuje ponad 1400 doskonale wykszta∏conych naukowców 
i specjalistów. Dzi´ki nim wiemy, jak d∏ugo utrzyma si´ pi´kna 
pogoda i czy zdà˝ymy pop∏ywaç ∏ódkà i wyjÊç na spacer po 
∏àce. Badacze z Instytutu od dziewi´çdziesi´ciu lat 
prognozujà dla nas pogod´, ˝ebyÊmy mogli lepiej 
wykorzystywaç czas na wakacjach, w  szkole i w pracy.



ÂRODOWISKA NATURALNE ZIEMI

Na Ziemi wyró˝niamy 
pi´ç ró˝nych 

stref klimatycznych. 
Nale˝à do nich:

• strefa równikowa;
• strefa umiarkowana;
• strefa podbiegunowa;

• pustynie;
• góry;

Klimat kszta∏towany jest przez wiele czynników. Najwa˝niejszym z nich jest
po∏o˝enie danego obszaru wzgl´dem S∏oƒca. Od tego, pod jakim kàtem 
promienie S∏oƒca padajà w danym miejscu zale˝y, jaka jest tam temperatura.
Ziemia jest kulà, dlatego promienie s∏oneczne padajà na nià pod ró˝nym
kàtem. Najcieplej jest na równiku, gdy˝ w tym rejonie promienie S∏oƒca 
padajà na Ziemi´ pod kàtem prostym i bardzo silnie jà nagrzewajà. 
Za to na biegunach jest zimniej, poniewa˝ promienie padajà równolegle do
Ziemi i s∏abiej jà nagrzewajà.
Ziemia ca∏y czas kr´ci si´ wokó∏ w∏asnej osi, która nachylona jest pod
pewnym kàtem wzgl´dem S∏oƒca. Kiedy S∏oƒce oÊwietla biegun pó∏nocny to
biegun po∏udniowy pozostaje w cieniu. Biegun pó∏nocny jest po∏o˝ony 
najbardziej na pó∏nocy naszej planety. Zima trwa tam pó∏ roku i wówczas
przez ca∏à dob´ jest ciemno.

Biegun po∏udniowy jest miejscem
po∏o˝onym najbardziej na po∏udniu 
planety. W momencie, gdy na biegunie
pó∏nocnym trwa zima, tutaj panuje lato
przez szeÊç miesi´cy.

Równie wa˝ne dla klimatu sà wiatry
oraz pràdy morskie, które przynoszà 
och∏odzenie bàdê ocieplenie. Zimne
pràdy morskie powstajà w okolicach 
podbiegunowych i przenoszà lodowatà
wod´ w cieplejsze rejony Êwiata. Z kolei 
ciep∏e pràdy morskie powstajà 
w goràcych rejonach planety i przynoszà
ocieplenie w innych jej rejonach.
Powietrze te˝ tworzy klimat. Znajduje
si´ w ciàg∏ym obiegu i przynosi mrozy
znad biegunów lub upa∏y znad równika.



Panuje tu zimny i niesprzyjajàcy klimat. Wszystko jest skute lodem, 
a temperatury zaczynajà si´ od -55ºC i si´gajà nawet -80ºC. Arktyka znajduje
si´ na biegunie pó∏nocnym i jest ogromnà bry∏à lodu. Od brzegu tego 
gigantycznego lodowca odrywajà si´ wielkie bry∏y lodu tworzàc lodowe góry. 
Z kolei Antarktyda to kontynent po∏o˝ony na biegunie po∏udniowym, pokryty
grubà warstwà lodu.

Pomimo tak niesprzyjajàcego klimatu, oba bieguny sà zamieszka∏e. Na biegunie
pó∏nocnym ˝yjà niedêwiedzie polarne, których grube futro ochrania przed 
mrozami. Spotkaç mo˝emy tu tak˝e morsa, lisa polarnego, wilka polarnego,
zajàca polarnego, a tak˝e sow´ Ênie˝nà.

Z kolei w okolicy bieguna po∏udniowego spotkaç mo˝emy foki, pingwiny, orki
oraz albatrosy.

W strefie umiarkowanej, w której znajduje si´ Polska, 
wyró˝niamy cztery pory roku:
• wiosn´, która jest porà przejÊciowà pomi´dzy zimà a latem,
• lato
• jesieƒ, która jest porà przejÊciowà pomi´dzy latem a zimà,
• zim´

Wyst´pujà tu trzy rodzaje klimatu:
• morski - charakteryzuje si´ du˝à wilgotnoÊcià powietrza, ∏agodnà zimà 

i ch∏odnym latem,
• kontynentalny - charakteryzuje si´ ch∏odnà zimà i goràcym latem,
• Êródziemnomorski - charakteryzuje si´ suchym i goràcym latem 

oraz ∏agodnà zimà.

STREFA PODBIEGUNOWA

STREFA UMIARKOWANA



Rozciàga si´ od zwrotnika Raka - poprzez równik 
- a˝ do zwrotnika Kozioro˝ca. Panuje tu upalne, tropikalne lato, 
a zimy nie ma wcale. 

Wyró˝niamy dwa klimaty w strefie równikowej:

• wilgotny - najbli˝ej równika; ca∏y czas jest tu goràco 
i wyst´pujà cz´ste opady deszczu, a obszar poroÊni´ty jest
g´stà d˝unglà,
• suchy - w pobli˝u zwrotników; tu równie˝ 
ca∏y czas jest goràco, jednak rzadkie opady 
deszczu oraz niedostatek wody powodujà 
wyst´powanie s∏abo zadrzewionej sawanny.
W strefie równikowej jest zawsze goràco 
i nigdy nie ma zimy. 

Równik dzieli Ziemi´ na pó∏kule: 
pó∏nocnà i po∏udniowà.

W strefie równikowej mieszka 1/3 ludnoÊci Êwiata. 
Rozciàga si´ ona na trzy kontynenty i zalicza si´ do niej cz´Êç 
Ameryki Ârodkowej, Afryki oraz Azji. Mieszkaƒcy tych rejonów 
trudnià si´ g∏ównie rolnictwem. Uprawiajà zbo˝a, ry˝, kaw´ i soj´. 
Oprócz mieszkaƒców wielkich metropolii, mo˝na si´ tu natknàç 
na plemiona, które od wieków ˝yjà na uboczu zamieszkujàc 
d˝ungl´ i wiodàc tradycyjny, prosty tryb ˝ycia.

To bardzo niegoÊcinne i nieprzyjazne cz∏owiekowi miejsca na naszej plane-
cie. Sà skaliste, piaszczyste i wszystkie charakteryzuje d∏ugotrwa∏a susza.
Brak wody czyni te tereny wymar∏ymi. Deszcz pada tu bardzo rzadko,
roÊliny b∏yskawicznie rosnà i równie szybko usychajà.

Jedne pustynie sà skaliste, inne pozostajà piaszczyste. 
Na niektórych wiatr przenosi ziarenka piachu tworzàc 
malownicze wydmy. W dzieƒ panujà upa∏y, a nocà 
temperatura b∏yskawicznie spada. Najcz´Êciej spotykanymi 
tu zwierz´tami sà: antylopy, wielb∏àdy, skoczki pustynne, 
szakale, gazele, skorpiony, gekony, warany.

RoÊliny sà rzadkoÊcià, a je˝eli ju˝ wyst´pujà, to sà 
znakomicie przystosowane do warunków panujàcych 
na pustyni. Cz´sto zamiast liÊci, majà kolce 
oraz g∏´boko zapuszczone korzenie. 
Cz´Êç roÊlin potrafi tak˝e gromadziç 
zapasy wody.

TERENY PUSTYNNE

STREFA RÓWNIKOWA



TERENY GÓRSKIE

Panuje tu specyficzny klimat uzale˝niony od wysokoÊci gór. Im wy˝ej, tym obfitsze
opady i ni˝sza temperatura, która obni˝a si´ o 0,5ºC co 100 m w gór´. 

W zale˝noÊci od wysokoÊci, góry zamieszkujà rozmaite zwierz´ta 
(np. kozice górskie). RoÊnie tu zró˝nicowana roÊlinnoÊç 
- od bujnej u podnó˝y, a˝ po jej brak - na szczytach najwy˝szych gór, 
gdzie królujà ska∏y i Ênieg.



Klimat jest naszym bogactwem.
Na naszej planecie ˝yje coraz wi´cej ludzi. Wszyscy muszà mieç co jeÊç, piç i gdzie
mieszkaç. Ziemia posiada wystarczajàco du˝o zasobów naturalnych (m.in: woda
s∏odka, w´giel, gaz ziemny, roÊliny jadalne), by zaspokoiç ka˝dà ˝yjàcà na niej istot´.
Ludzie muszà si´ dopasowaç do klimatu, w którym ˝yjà, poniewa˝ sà od niego
uzale˝nieni - bez odpowiednich warunków ˝ycie na Ziemi nie b´dzie mo˝liwe.
Dlatego te˝ obowiàzkiem ka˝dego cz∏owieka jest ochrona klimatu i korzystanie 
z niego w odpowiedni sposób. 

Zmiany i zmiennoÊç klimatu
Klimat zmienia si´ nie tylko przez dzia∏alnoÊç cz∏owieka, ale te˝ ze zupe∏nie innych
powodów, niezale˝nych od cz∏owieka. Do najwa˝niejszych naturalnych przyczyn
zmian klimatu zalicza si´ aktywnoÊç wulkanów. Podczas wybuchu wulkanu do 
atmosfery dostaje si´ ogromna iloÊç py∏ów wulkanicznych i gazów trujàcych. Py∏y
unoszone sà przez wiatr na odleg∏e obszary, przez co zatrzymujà promienie 
s∏oneczne. Gazy trujàce niszczà warstw´ ochronnà Ziemi (warstw´ ozonowà). Mimo
tego, wybuch wulkanu nie jest a˝ tak groêny, jak szkodliwe dzia∏ania cz∏owieka.

Zanieczyszczenia sà g∏ównym powodem zmian klimatu.
Z powodu dzia∏alnoÊci cz∏owieka klimat zmienia si´ bardzo szybko. Niszczàc klimat, 
ludzie sami siebie nieÊwiadomie zabijajà. Ju˝ teraz widaç zmiany, jakie powsta∏y
przez dzia∏alnoÊç cz∏owieka. Dlatego ludzie muszà ograniczyç produkcj´ 
i rozprzestrzenianie si´ w Êrodowisku szkodliwych substancji.

DLACZEGO I JAK 

POWINNIÂMY DBAå O KLIMAT?

ZAPAMI¢TAJ
Pogoda, to stan atmosfery w pewnym miejscu, w pewnej chwili.
˚eby okreÊliç pogod´, obserwuje si´ tak zwane elementy meteorologiczne,
czyli m.in:
- temperatur´ powietrza
- wilgotnoÊç powietrza
- kierunek i si∏´ wiatru
- ciÊnienie atmosferyczne
- opady (np: deszcz, Ênieg, grad)
- nas∏onecznienie.

Klimat, to pogoda, która jest obserwowana 
w bardzo d∏ugim czasie (ponad 30 lat!). 
Pogoda i klimat sà warunkiem ˝ycia na Ziemi
ka˝dej ˝yjàcej istoty - nie tylko cz∏owieka, ale
równie˝ zwierzàt i roÊlin. 
Dlatego te˝ obserwacja pogody jest taka
wa˝na. 

Elementy meteorologiczne mo˝na obserwowaç 
w ró˝nych skalach przestrzennych.
- globalna - gdy opisywany jest ogólny klimat 

dla planety;
- makroskala (regionalna) - gdy opisujemy klimat 

du˝ych powierzchni (np: kontynentu, kraju, 
regionu)

- lokalna - gdy obszar, który bierzemy pod uwag´ 
zajmuje ma∏à powierzchni´ (np: miasto, wzgórze)

- mikroskala - gdy bierzemy pod uwag´  
oddzia∏ywania Êrodowiska na atmosfer´ 
na wysokoÊci do 2 m. 



2. GLEBA
Nawozy sztuczne oraz niektóre Êrodki ochrony 
roÊlin niszczà gleb´ i wody, które si´ w niej znajdujà. 
Przez niew∏aÊciwe korzystanie z dóbr natury i trucie 
ich chemikaliami, miejsca uprawy roÊlin cz´sto 
zamieniajà si´ w pustynie.

CO I W JAKI SPOSÓB 

ZANIECZYSZCZA CZ¸OWIEK?
1. POWIETRZE
Szkodliwe gazy (metan, dwutlenek w´gla) niszczà warstw´ ozonowà, która chroni
Ziemi´ przed szkodliwym promieniowaniem S∏oƒca. Powstaje dziura ozonowa.
Szkodliwe promieniowanie s∏oneczne nie jest zatrzymywane w miejscu, gdzie
utworzy∏a si´ dziura ozonowa. Przez nià promienie przedostajà si´ na Ziemi´  
i - nie majàc powrotu - zostajà na Ziemi. Prowadzi to do ocieplenia klimatu. 

Gazy, które niszczà warstw´ ozonowà wydobywajà si´ z:
kominów fabryk czy elektrowni, samochodów (spaliny), domów (podczas ogrzewania).

Lasy sà naturalnym filtrem Ziemi. Mo˝na powiedzieç, ˝e sà jej p∏ucami. To one
poch∏aniajà wi´kszoÊç trujàcych gazów. Jednak i one nie dadzà sobie rady, gdy
cz∏owiek nie ograniczy emisji tych zanieczyszczeƒ do Êrodowiska.

Najprostszym sposobem, by ograniczyç powstawanie trujàcych gazów i ich
wypuszczanie do Êrodowiska jest:
• budowanie fabryk, które posiadajà filtry, wychwytujàce trujàce gazy;
• budowanie elektrowni wiatrowych, s∏onecznych, czy wodnych, które nie  

„brudzà” Êrodowiska;
• poruszanie si´ naturalnymi Êrodkami komunikacji: rower, czy spacer, zamiast 

u˝ywania samochodów.

Trujàce gazy majà te˝ wp∏yw na gleb´. To one sà przyczynà powstawania 
tzw. kwaÊnych deszczów (woda zmieszana z trujàcymi gazami), które niszczà
uprawy.
Równie˝ odpady komunalne, czyli Êmieci sà przyczynà niszczenia Êrodowiska. 
Najlepszym sposobem na radzenie sobie z tym problemem jest segregacja 
odpadów i ich przetwarzanie (tzw. recykling). Nawozy sztuczne natomiast 
najlepiej ograniczyç do minimum i zastàpiç je nawozami naturalnymi.



3. WODA
Âcieki wylewane do rzek sà przyczynà wygini´cia ryb. Taka woda staje si´ 
niezdatna do picia równie˝ dla ludzi.
Przyk∏adem takiej rzeki jest Ganges - Êwi´ta rzeka Indii. Przez mycie si´ 
w niej wielu ludzi, jak i wrzucanie do niej ró˝nych rzeczy i odpadów, rzeka 
ta sta∏a si´ bardzo brudna, a pijàcy z niej wod´ Hindusi cz´sto zapadajà 
na ró˝nego rodzaju choroby.

Je˝eli dojdzie do zanieczyszczenia wody lub gleby, niemo˝liwym b´dzie
przywrócenie ich do stanu poczàtkowego.

Ograniczenie do minimum iloÊci Êcieków wpuszczanych do rzek oraz 
odpowiednie czyszczenie i filtrowanie wody jest najlepszym sposobem na
zachowanie dobrej jakoÊci wody pitnej.

Powsta∏o wiele organizacji, które
zajmujà si´ obserwacjà klimatu 
i jego ochronà. Najwa˝niejszà z nich
jest Âwiatowa Organizacja
Meteorologiczna (WMO), która
sprawdza zmiany temperatur, 
wysokoÊç mórz i oceanów, czy
zawartoÊç trujàcych gazów 
w atmosferze. 

W Polsce tymi badaniami zajmuje
si´ Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej.



Wp∏yw pogody na zdrowie i samopoczucie cz∏owieka
Cz∏owiek zawsze interesowa∏ si´ zjawiskami pogodowymi oraz klimatem.
Nasi przodkowie ju˝ dawno zauwa˝yli, ˝e pogoda ma zwiàzek z samopoczu-
ciem i zdrowiem cz∏owieka. Wp∏ywem pogody na organizmy ˝ywe zajmuje 
si´ biometeorologia. Za jej twórc´ uwa˝a si´ Hipokratesa (460-377 r. p.n.e.),
który szczegó∏owo okreÊli∏ wp∏yw klimatu na fizyczny i psychiczny rozwój
cz∏owieka. Dzisiaj, po 25 wiekach, coraz cz´Êciej wracamy do s∏ów
Hipokratesa, który mówi∏: zdrowie cz∏owieka zale˝y od jego wspó∏˝ycia 
z naturà. 
Biometeorologia sporzàdza prognozy, które pozwalajà okreÊliç samopoczucie
ludzi w zale˝noÊci od tego, jaka jest pogoda. W Polsce  zajmuje si´ tym
Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycy Fizykalnej, a badania naukowe sà
prowadzone w kilku oÊrodkach akademickich oraz w Instytucie Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej.

Du˝a cz´Êç ludzi jest wra˝liwa na zmiany pogody. 
Sytuacje meteorotropowe to takie czynniki atmosferyczne, które powodujà
objawy chorobowe i dolegliwoÊci równie˝ u osób zdrowych. To niekorzystne
dla naszego organizmu zmiany pogody. Mogà powodowaç sennoÊç, znu˝enie,
powodowaç rozdra˝nienie. 
Meteoropatia lub meteopatia (od gr. meteo - pogoda, phatos - cierpienie) to
wra˝liwoÊç organizmu na niekorzystne warunki pogodowe. Mo˝e byç „zapro-
gramowana” w genach cz∏owieka lub nabyta w wyniku przebytych chorób,
starzenia si´ organizmu i braku ruchu. 
Objawy meteoropatii dzielà si´ na: bólowe i niebólowe. 

NIEBÓLOWE to na przyk∏ad: 
• ospa∏oÊç i sennoÊç, 
• uczucie zm´czenia, 
• trudnoÊci z koncentracjà 
• dusznoÊci, 
• uczucie ucisku i pulsowania w skroniach, 
• brak apetytu, 
• z∏y nastrój, 
• brak energii i ch´ci do dzia∏ania. 

Wp∏yw na samopoczucie i zdrowie mo˝e mieç prawie 
ka˝dy czynnik atmosferyczny, ale najbardziej ucià˝liwe sà: 
• spadki i wahania ciÊnienia, 
• d∏ugotrwa∏y brak promieni s∏onecznych, 
• opady deszczu 
• d∏ugi okres jesienno-zimowy. 

U osób bardziej wra˝liwych pojawia si´ tzw. zdolnoÊç przewidywania pogody.
Objawia si´ wahaniami nastroju i sennoÊcià przed deszczem czy burzà lub
nag∏ym spadkiem si∏, kiedy zbli˝a si´ front atmosferyczny. 
Meteoropatami sà zwykle mieszkaƒcy miast, którzy cz´sto przebywajà 
w zamkni´tych pomieszczeniach mieszkaƒ i biur (klimatyzacja, centralne 
ogrzewanie), nie majàcy czasu na sport, oddychajàcy zanieczyszczonym
powietrzem. Liczba osób skar˝àcych si´ na nadwra˝liwoÊç zwiàzanà z pogodà
jest znacznie mniejsza na wsi. Tu ludzie nadal ˝yjà bli˝ej natury, a praca na
Êwie˝ym powietrzu hartuje ich organizm. 



Niekorzystnie na organizm mogà oddzia∏ywaç równie˝ stany pogody, 
takie jak:

Pogoda upalna (z temperaturà powy˝ej 30ºC) i parna, która towarzyszy
nap∏ywowi powietrza zwrotnikowego - utrudnia oddawanie ciep∏a przez drogi
oddechowe i skór´. Jest êle znoszona przez osoby z chorobami uk∏adu krà˝enia.

Fale ciep∏a, to utrzymywanie si´ przez wiele dni i tygodni bardzo goràcej 
i wilgotnej pogody w okresie letnim - powoduje zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia
ludzi, szczególnie starszych. 

Pogoda s∏oneczna (niekorzystna) - zbyt silne dzia∏anie promieniowania 
s∏onecznego mo˝e prowadziç do chorób oczu, zaburzeƒ uk∏adu odpornoÊciowego,
raka skóry. Dlatego te˝ coraz cz´Êciej s∏u˝by meteorologiczne wydajà w sezonie
prognozy wielkoÊci promieniowania ultrafioletowego. 

Aktualne dane znajdziemy na stronie www.pogodynka.pl.

Najwi´kszy wp∏yw na samopoczucie cz∏owieka
majà:

Fronty ch∏odne (zmiana ciÊnienia, spadek 
temperatury i wzrost pr´dkoÊci wiatru). Zwi´kszajà
ryzyko wypadków drogowych oraz wypadków przy
pracy na du˝ych wysokoÊciach. 

Wiatry fenowe (szybki znaczny spadek ciÊnienia 
i wilgotnoÊci oraz wzrost temperatury). 
U meteopatów wyst´puje: pobudliwoÊç fizyczna 
i psychiczna, niepokój, ogólne os∏abienie, uczucie
l´ku, depresja, bóle g∏owy. Gdy w górach wieje halny,
statystyki wykazujà wzrost liczby wypadków, bójek, 
a po jego przejÊciu ludzi ogarnia sennoÊç lub 
rozdra˝nienie. 

Wp∏yw wiatru na psychik´ jest znany od
wieków, np. w krajach arabskich 
zwyczajowe prawo mówi o tym, ˝e
przest´pstwa dokonane podczas chamsinu
(to odpowiednik naszego halnego) nie
podlegajà karze, a przest´pstwa dokonane
podczas wiatru fenowego w Szwajcarii
tak˝e znalaz∏y swe odzwierciedlenie w
przepisach prawnych (jako okolicznoÊç
∏agodzàca).

Burze - silnie dzia∏ajà na uk∏ad nerwowy
cz∏owieka, wyzwalajà uczucie l´ku, 
niepokoju, powodujà trudnoÊci w skupieniu
uwagi, a czasami zaburzenia krà˝eniowe 
i jelitowe. 

Map´ zbiorczà burz, aktualizowanà 
co 10 min mo˝na obejrzeç w zak∏adce
www.pogodynka.pl/burze.php



Nadmierne opalanie jest szkodliwe. Indywidualna wra˝liwoÊç cz∏owieka na 
promieniowanie UV zale˝y od typu jego skóry. Indeks UV jest miarà intensywnoÊci
promieniowania ultrafioletowego S∏oƒca.
Prognozy indeksu UV przygotowuje OÊrodek Aerologii IMGW przy wspó∏pracy 
z Zak∏adem Badaƒ Satelitarnych i Zespo∏em Prognoz Mezoskalowych w Krakowie. 
W przypadku ludzi cierpiàcych na fotowra˝liwoÊç (wra˝liwoÊç na Êwiat∏o) pogoda
s∏oneczna mo˝e spowodowaç powa˝ne reakcje ich organizmu (od zaczerwienienia
skóry i p´cherze - po trwa∏e blizny). 

Pogoda pochmurna - nie nastraja optymistycznie do ˝ycia, zw∏aszcza jesienià i zimà,
sprzyja nastrojowi melancholii i rozdra˝nienia, powoduje nawet tzw. depresj´ zimowà.
Zauwa˝ono w tym czasie zmniejszonà odpornoÊç organizmu na ró˝nego rodzaju 
infekcje.

Zanieczyszczenie powietrza - utrzymywanie si´ przez d∏u˝szy czas bezwietrznej
pogody, mo˝e powodowaç wzrost iloÊci zanieczyszczeƒ, takich jak tlenki azotu,
w´gla, siarki i w´glowodory, pochodzàcych ze spalania np. w´gla czy paliwa 
w samochodach. Poza tym, ograniczajà one dop∏yw promieniowania s∏onecznego,
powodujàc powstawanie smogu. 

Pogoda s∏oneczna (korzystna) wzmaga dzia∏anie uk∏adu krwiotwórczego, wp∏ywa na
przemian´ materii, zwi´ksza odpornoÊç cz∏owieka na zaka˝enia, wp∏ywa na tzw.
psychiczne odczucie pogody. Dzi´ki niej jesteÊmy radoÊni, a ˝ycie wydaje si´ bardziej
kolorowe. Promieniowanie nadfioletowe dzia∏a bakteriobójczo (przyspiesza gojenie
si´ ran), hartuje (sprzyja opaleniênie), wywo∏uje równie˝ przemiany biochemiczne
sprzyjajàce tworzeniu si´ witaminy D3 (przeciwkrzywiczna).

Jak sobie radziç z dolegliwoÊciami zwiàzanymi z pogodà i jej zmianami? 
JeÊli jesteÊmy zdrowi, pe∏ni energii i pomys∏u na ˝ycie, nie powinna nas ta 
dolegliwoÊç dopaÊç. 

Jak si´ przed nimi uchroniç?
Najlepiej dzia∏a ruch na Êwie˝ym powietrzu, nawet spacer pod parasolem 
- byle nie podczas burzy, bo wy∏adowanie atmosferyczne mo˝e nam spowodowaç
znacznie wi´kszà przykroÊç ni˝ ból g∏owy. 

Pami´tajmy jednak, ˝e pogoda ducha 
nigdy nie spowoduje reakcji meteorotropowej 
w naszym organizmie. 



ZAGRO˚ENIA 

HYDROLOGICZNE I METEOROLOGICZNE

Istnieje wiele zagro˝eƒ zwiàzanych z pogodà. 
Mo˝na wÊród nich wymieniç:

Zagro˝enia meteorologiczne
• wiatr
• burza
• mg∏a
• go∏oledê
• upa∏y
• mrozy
• zamiecie i zawieje

Zagro˝enia hydrologiczne
• powodzie
• susza
• lawiny Ênie˝ne

ZAGRO˚ENIA METEOROLOGICZNE

Wiatr jest naturalnym ruchem powietrza. Mo˝e mieç ró˝nà si∏´. Przy wi´kszych
pr´dkoÊciach stwarza jednak powa˝ne zagro˝enia. 
Gdy wiatr nagle staje si´ silniejszy i wkrótce ustaje, mówimy, ˝e jest to poryw wiatru.
Najbardziej niebezpieczne wiatry to:
- cyklony, czyli gwa∏towne nawa∏nice - sà w stanie zniszczyç wszystko, co napotkajà na
swej drodze - nawet samochody, statki czy domy.
W ró˝nych cz´Êciach Êwiata majà inne nazwy. Na przyk∏ad w Japonii nazywane 
sà monsunami. Amerykanie natomiast mówià o nich huragany.
Cyklony powstajà nad ciep∏ymi morzami, podczas parowania wody. Sà gigantycznych
rozmiarów, si´gajàcych nawet do 1000 km. Powstajà zawsze w tych samych miejscach.

Ta wirujàca masa powietrza jest bardzo niebezpieczna, g∏ównie przez silny wiatr 
(wiejàcy z pr´dkoÊcià oko∏o 200 km/h) i ulewne deszcze, przez które cz´sto dochodzi do
powodzi. Nawet po ucichni´ciu cyklonu, jeszcze przez wiele dni morze jest wzburzone.

- tornada, czyli tràby powietrzne - to bardzo gwa∏towny i silny wiatr wirujàcy od dolnej
cz´Êci chmur w kierunku ziemi. Powstaje bardzo szybko i równie szybko zanika.
Pr´dkoÊç poruszania si´ tornada jest ogromna, jednak i tak o wiele mniejsza ni˝ 
cyklonu. Powstaje najcz´Êciej podczas burzy. Podobnie jak cyklon, niszczy wszystko 
z czym si´ spotka, jednak na mniejszej powierzchni i przede wszystkim na làdzie.
Tornada najcz´Êciej pojawiajà si´ w USA i Meksyku.



Burza - to wy∏adowania atmosferyczne z silnymi opadami. Podczas burzy 
powstajà chmury o nazwie Cumulonimbus. Wyst´pujà wówczas wy∏adowania
elektryczne w postaci b∏yskawic i grzmotów, jak te˝ zwykle bardzo silny 
i porywisty wiatr oraz ulewne deszcze. Podczas tworzenia si´ b∏yskawic,
powietrze w chmurze rozgrzane zostaje do bardzo wysokiej temperatury, co
powoduje przep∏yw pràdu w kierunku ziemi. B∏yskawice sà bardzo 
niebezpieczne. Podczas uderzenia pioruna mo˝e dojÊç do uszkodzenia urzàdzeƒ
elektrycznych, a nawet po˝arów. Kontakt z b∏yskawicà mo˝e prowadziç do
powa˝nych oparzeƒ.

Mg∏a - mo˝na powiedzieç, ˝e to taka chmura, która znajduje si´ zaraz nad
powierzchnià ziemi. Sk∏ada si´ z bardzo ma∏ych kropelek wody lub kryszta∏ków
lodu. Ta warstwa powietrza ogranicza widocznoÊç. Im d∏u˝ej trwa i im jest
g´stsza, tym jest bardziej ucià˝liwa. Mg∏a jest niebezpieczna bo pogarsza
widocznoÊç. Cz´sto jest przyczynà wypadków drogowych.

Bardzo cz´sto nad miastami mg∏a miesza si´ z zanieczyszczeniami i spalinami.
Takie po∏àczenie to smog.

Go∏oledê - czyli zamarzni´ty na powierzchni ziemi deszcz. To osad lodu 
powsta∏y przez zamarzni´cie kropelek deszczu na ró˝nych powierzchniach,
które majà ujemnà temperatur´. 
Go∏oledê jest przyczynà kolizji drogowych, poniewa˝ zamarzni´te krople 
tworzà Êliskà nawierzchni´. 

Upa∏y - wyst´pujà wtedy, gdy temperatura przekracza 30ºC. D∏ugie upa∏y nie
tylko sà ucià˝liwe dla ludzkiego organizmu, który traci bardzo du˝o wody, ale
równie˝ sà przyczynà niskich plonów roÊlin. Mogà te˝ powodowaç po˝ary na
du˝ych powierzchniach leÊnych lub na ∏àkach. Upa∏y powodujà te˝ niszczenie 
asfaltu na nawierzchniach dróg.

Silne mrozy - silny mróz wyst´puje wtedy, gdy temperatura powietrza spadnie
poni˝ej minus 20ºC. Silne mrozy mogà doprowadziç do Êmierci poprzez
wyzi´bienie cia∏a. D∏ugotrwa∏e mrozy sà cz´sto przyczynà Êmierci ludzi.
Powodujà te˝ straty materialne (niszczenie upraw, roÊlin).

Zamieç Ênie˝na - to wichura porywajàca i miotajàca le˝àcymi na powierzchni
ziemi p∏atkami Êniegu. 

Zawieja - jest zamiecià Ênie˝nà przy równoczesnym opadzie Êniegu. 

Zamiecie i zawieje powodujà ograniczenie widzialnoÊci i powstawanie
Ênie˝nych zasp.
Pasma zró˝nicowanej pogody przemieszczajà si´ nad naszym krajem 
przynoszàc s∏oƒce, opady, a czasem nawet burze. 
IMGW od dziewi´çdziesi´ciu lat prognozuje dla nas pogod´, z wyprzedzeniem
informujàc nas o nadchodzàcych zmianach w pogodzie. Dzi´ki temu mo˝emy
przygotowaç si´ na ka˝dà pogod´.



ZAGRO˚ENIA HYDROLOGICZNE

Powódê - to podwy˝szenie wysokoÊci stanu wody w rzekach i jeziorach oraz
wylewanie si´ nadmiaru wody z tych zbiorników. Powodzie sà niebezpieczne
dla zdrowia i ˝ycia ludzi. Zaka˝ajà wod´ pitnà, niszczà domy, drogi i uprawy. 
Cz´sto jednak ludzie czekajà na powodzie. Na przyk∏ad wylewajàce si´ ze
swojego koryta wody rzeki Nil czy Missisipi u˝yêniajà tereny wzd∏u˝ brzegów,
co sprzyja uprawie roÊlin.

Wyró˝niamy powodzie:

Opadowe (deszczowe) - sà spowodowane intensywnymi i d∏ugotrwa∏ymi 
opadami deszczu.

Roztopowe - powstajà na wiosn´, gdy lody i Êniegi na rzece, potoku czy
jeziorze zaczynajà topnieç. Pojawiajà si´ na wszystkich rzekach kraju.

Zatorowe - pojawiajà si´ w czasie zamarzania rzeki. Powstajà kryszta∏ki
lodu, które uniemo˝liwiajà przep∏yw wody. 

Sztormowe - powstajà wy∏àcznie na morzach i oceanach. Przyczynà powodzi
sztormowej jest wiatr o sile przekraczajàcej 6 stopni w skali Beauforta.
Woda zostaje zepchni´ta w kierunku brzegu (tzw. cofka), podtapiajàc go.
Pr´dkoÊç wiatru dochodzi do 50 km/h. Powstajà wielkie fale, które mogà
zatopiç statek czy zniszczyç budynki nad brzegami mórz i oceanów.



Susza - to d∏ugotrwa∏y brak lub ograniczenie opadów. Trudno okreÊliç zasi´g
terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna si´ ona lub koƒczy. Wiadomo jednak, ˝e
jest przyczynà wysuszenia gleby, przez co niszczy uprawy roÊlin. To mo˝e
doprowadziç do niskich zbiorów, a to z kolei - do kl´ski g∏odowej. Wysusza
wszystko, zmniejsza iloÊç wody pitnej. Przyczynia si´ te˝ do powstawania
po˝arów. 

Rodzaje suszy 
• susza atmosferyczna - przez 20 dni nie ma opadów
• susza glebowa - trwa ponad 20 dni. Wp∏ywa niekorzystnie na wzrost roÊlin, 

poniewa˝ wysycha woda w glebie. 
• susza hydrologiczna - obni˝a si´ poziom wód powierzchniowych 

(np: rzeki, jeziora, morza) i podziemnych. 

Susze: atmosferyczna i glebowa zanikajà stosunkowo szybko. 
Susza hydrologiczna trwa d∏ugo, poniewa˝ wyrównanie poziomu wód wymaga
obfitych i d∏ugotrwa∏ych opadów.

Lawiny Ênie˝ne - to gwa∏towne zsuwanie si´ du˝ych mas Êniegu w dó∏
stoku. Wyst´pujà w górach.

Czynnikami sprzyjajàcymi powstawaniu lawin Ênie˝nych sà:
• liczne warstwy Êniegu na zboczach, 
• wiatr, 
• sygna∏y akustyczne (g∏oÊne krzyki, huki). 

Lawiny niszczà lasy, szat´ roÊlinnà, uszkadzajà drogi i budynki mieszkalne.
Sà niebezpieczne dla narciarzy i turystów, poniewa˝ mogà doprowadziç do
zasypania, uduszenia lub zamarzni´cia cz∏owieka pod Êniegiem. 



Co zrobiç w przypadku wystàpienia zagro˝enia?

Poprzez s∏uchanie radia i oglàdanie telewizji mamy sta∏y kontakt z informacjami,
które nas dotyczà. Media informujà o zagro˝eniach i podajà, co nale˝y zrobiç.
Dzi´ki nim mo˝emy si´ dowiedzieç, kiedy i gdzie mo˝na napotkaç
niebezpieczeƒstwo.

Gdy ju˝ wiemy, ˝e dojdzie do zagro˝enia, nale˝y:
1. Przygotowaç si´ do ucieczki bàdê pozostania w miejscu poprzez:
• spakowanie i schowanie w bezpiecznym miejscu wa˝nych dokumentów 

i przedmiotów (np: pieniàdze, bi˝uteria, pamiàtki rodzinne);
• sporzàdzenie listy potrzebnych leków;
• s∏uchanie aktualnych informacji w radiu i telewizji, a tak˝e od policjantów, 

czy stra˝aków;
• przygotowanie zapasów ˝ywnoÊci i wody pitnej (najlepsze sà produkty, które 

∏atwo si´ nie psujà i nie wymagajà gotowania. Woda powinna byç w czystych 
i szczelnie zamkni´tych pojemnikach);

• przygotowanie ciep∏ych, nieprzemakajàcych ubraƒ i butów, Êpiworów;
• spakowanie Êrodków higieny (myd∏o, szczoteczka do z´bów, pasta) 

Êrodków pierwszej pomocy (banda˝e, woda utleniona, plastry), Êwieczek, latarek.
2. Zabezpieczyç dom i jego wyposa˝enie poprzez:
• wy∏àczenie g∏ównych zaworów pràdu i gazu;
• przeniesienie wyposa˝enia domowego (meble, telewizor, radio, pralka itp.) 

w bezpieczne miejsce;
• przeniesienie w bezpieczne miejsca Êrodków chemicznych (trucizny na gryzonie, 

farby, rozpuszczalniki itp.);
• post´powanie wed∏ug zaleceƒ lokalnych s∏u˝b kryzysowych.

Natura pe∏na jest zagro˝eƒ. Zjawiska atmosferyczne mogà uprzyjemniç nam
wypoczynek na wakacjach, ale mogà te˝ spowodowaç powa˝ne zniszczenia 
i utrudnienia. 

Eksperci z IMGW prognozujà dla nas pogod´ 
i ostrzegajà przed mo˝liwymi zagro˝eniami.



Obieg wody w przyrodzie

Nasza planeta w 70% pokryta jest wodà, dlatego nazywana jest b∏´kitnà 
planetà. Woda znajduje si´ wsz´dzie:
• pod postacià lodu (w stanie sta∏ym) wyst´puje wtedy, gdy temperatura 

powietrza spada poni˝ej 0ºC oraz w regionach zimnych, wysoko w górach
i na biegunach,

• pod postacià pary wodnej i drobnych kropelek (w stanie lotnym) znajduje 
si´ w powietrzu, tworzàc np. mg∏y,

• w stanie ciek∏ym - p∏ynie w rzekach, jeziorach oraz tworzy wody gruntowe.

Woda w przyrodzie nieustannie krà˝y, nast´puje ciàg∏a jej wymiana mi´dzy
ró˝nymi zbiornikami. Obieg wody nie ma punktu poczàtkowego. Mo˝emy 
jednak przeÊledziç ca∏y cykl zaczynajàc od oceanu. 

Bardzo wa˝nà rol´ odgrywa tu S∏oƒce, które podgrzewa wod´ w oceanie.
Nast´pnie woda zaczyna unosiç si´ do góry w postaci pary. 

Powietrze przenosi par´ wy˝ej, do atmosfery, gdzie woda ∏àczy si´ w kropelki
i tak powstajà chmury. 

Nast´pnie wiatr przenosi chmury wokó∏ Ziemi. Drobne czàsteczki wody 
w chmurach zderzajà si´ ze sobà i w koƒcu w postaci deszczu lub Êniegu 
spadajà na ziemi´. Ânieg mo˝e przekszta∏ciç si´ w pokryw´ lodowà 
i lodowce, które mogà zatrzymaç zamro˝onà wod´ na tysiàce lat!

W cieplejszym klimacie pokrywa Ênie˝na wiosnà roztapia si´. Powsta∏a w ten
sposób woda sp∏ywa po powierzchni ziemi i dociera do rzek. Pozosta∏a cz´Êç
wody wsiàka w pod∏o˝e. Cz´Êç wody mo˝e byç wch∏oni´ta przez korzenie
roÊlin. Reszta wody sp∏ywa jeszcze ni˝ej a˝ dociera do ska∏, które nie 
przepuszczajà wody i tworzà wody podziemne. 

Czasami woda sp∏ywa po warstwach nieprzepuszczalnych do miejsc, 
w których wydostaje si´ na powierzchni´ Ziemi w postaci êród∏a albo wpada
bezpoÊrednio do koryta rzeki.

Po jakimÊ czasie woda ta dotrze do oceanu, gdzie cykl obiegu wody 
„koƒczy si´”...? Nie! Ponownie si´ „rozpoczyna”...

Drogocenna woda

Chocia˝ zasoby wodne sà bardzo powszechne i ogólnie dost´pne, to tylko
cz´Êç z nich nadaje si´ do wykorzystania. Dlatego te˝ nale˝y u˝ywaç wody
bardzo oszcz´dnie i ostro˝nie. Zaledwie 2,5% wody na Ziemi nadaje si´ do
spo˝ycia.
Tak zwana woda pitna to woda s∏odka, która zosta∏a oczyszczona, gdy˝ woda
s∏odka wyst´pujàca naturalnie nie zawsze nadaje si´ do picia. Cz´sto zawiera
chorobotwórcze mikroorganizmy czy nawozy sztuczne, które sà szkodliwe dla
zdrowia. Dlatego te˝ wod´ trzeba uzdatniaç.
W tym celu buduje si´ specjalne stacje uzdatniania wody. Tam szereg du˝ych
zbiorników oraz systemy filtrów s∏u˝à do usuwania zanieczyszczeƒ 
i chorobotwórczych mikroorganizmów oraz poprawiajà smak i przejrzystoÊç
wody.
Z kolei woda „zu˝yta”, pochodzàca z kanalizacji, trafia do oczyszczalni 
Êcieków. Tam usuwane sà z niej zanieczyszczenia po to, aby woda z powrotem
mog∏a trafiç do rzeki.

Nasze zapotrzebowanie na wod´ jest ogromne. Woda s∏u˝y nam nie tylko do
picia, ale i do podlewania roÊlin, prania, zmywania, mycia oraz do p∏ywania
w basenach czy parkach wodnych. Szerokie zastosowanie znajduje równie˝ 
w przemyÊle oraz rolnictwie. Systemy nawadniania roÊlin sà bardzo popularne
i podnoszà jakoÊç plonów, ale zu˝ywajà te˝ ogromne iloÊci s∏odkiej wody.



A co, kiedy wody braknie?

Na Êwiecie istniejà regiony, w których bardzo trudno o wod´, gdy˝ brakuje tam 
jej zasobów. Dlatego mieszkaƒcy tych regionów opracowali ró˝ne rozwiàzania,
które pozwalajà im zaopatrzyç si´ w wod´. Na Saharze woda wydobywana jest 
z g∏´bokich studni, które si´gajà a˝ do wód gruntowych. Na Bliskich Wschodzie
montuje si´ specjalne instalacje do odsalania wody morskiej, a w Po∏udniowej
Afryce wod´ odzyskuje si´ z powietrza. Specjalne sieci wy∏apujà tam wod´ 
z mg∏y, która nast´pnie sp∏ywa rynienkà do specjalnego zbiornika.

Sà te˝ kraje bogate w zasoby wody, jednak ich mieszkaƒcy nie majà dost´pu do
wody pitnej. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e ze wzgl´du na bardzo wysokie koszta, woda
nie jest uzdatniana ani dostarczana mieszkaƒcom. Ponadto znaczna cz´Êç wody
jest zanieczyszczana przez cz∏owieka. Dlatego aby mieç dost´p do czystej 
i zdrowej wody, musimy jà oszcz´dzaç i chroniç przed zanieczyszczeniem.

Morza i oceany

97,5% ziemskich zasobów wody stanowià morza i oceany. ˚yje w nich wiele
gatunków roÊlin i zwierzàt. Cz∏owiek korzysta z tych bogactw i prowadzi po∏owy
fauny morskiej (ryby, kraby, ma∏˝e itp.). Jednak naukowcy twierdzà, ˝e wi´kszoÊç
gatunków ryb jest od∏awianych tak intensywnie, ˝e wkrótce mogà wyginàç.
Najwi´cej ryb od∏awiajà Chiny, Peru i Japonia. Oprócz ryb ∏owi si´ tak˝e glony,
które wykorzystuje si´ w przemyÊle spo˝ywczym i farmaceutycznym. 
Do po∏owu ryb na skal´ przemys∏owà s∏u˝à gigantyczne trawlery czyli statki,
które mogà przebywaç na pe∏nym morzu przez wiele tygodni. To taka fabryka na
wodzie. Wy∏owione ryby sà od razu sortowane, myte i patroszone, a w koƒcu
zamra˝ane.
Nie wszystkie spo˝ywane przez nas ryby czy owoce morza (ma∏˝e, ostrygi)
pochodzà z po∏owu. Znaczna ich cz´Êç jest hodowana w specjalnych zbiornikach,
gdzie rosnà do odpowiedniego rozmiaru, a nast´pnie trafiajà na nasz stó∏.
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