Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa
Rolnictwo – dział gospodarki narodowej zajmuj cy si upraw ro lin i hodowl zwierz t w celu
zaspokojenia potrzeb ywno ciowych ludno ci na wiecie.
W pa stwach słabo rozwini tych jest działem gospodarki o najwi kszym zatrudnieniu i stanowi
główne ródło dochodów pa stwa.
Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa:
a) klimat – (długo

okresu wegetacyjnego – ilo

dni ze redni temp. > 50C), ilo

opadów deszczu. – monsunowy – uprawy ry u, podzwrotnikowy – konieczno

i rozkład
nawadniania

b) gleby – najlepsze czarnoziemy, mady, czarne ziemie, r dziny, brunatne
c) ukształtowanie powierzchni – najlepsze tereny nizinne i wy yny o małym nachyleniu. Du e
nachylenie utrudnia mechanizacj , wysoko

nad poziomem morza powoduje upraw ro lin o

małych wymaganiach termicznych, spływ wód przyczynia si do degradacji gleby
d) zasoby wodne – ich ilo

zale y do wielko ci opadów i parowania. Na obszarach silnie

sp kanych skał, o du ym nachyleniu stoku mog wyst pi deficyty wody.
Zabiegi melioracyjne – reguluj stosunki wodne.
Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa:
W miar rozwoju społeczno gospodarczego nast puje coraz wi ksze uniezale nienie rolnictwa od
rodowiska przyrodniczego.
a) poziom kultury rolnej (wiedza, umiej tno ci) – nale y stosowanie nowoczesnych technik
uprawy ro lin i chowu zwierz t coraz wi kszej mechanizacji i specjalizacji produkcji rolnej.
Sprzyja podnoszeniu efektywno ci produkcji
b) struktura agrarna (ustrój rolny) – typ własno ci gospodarstwa i jego wielko
własno

–

indywidualna (prywatna) – Europa Zachodnia 30 – 60 ha, Ameryka Północna160 – 200

ha, Indie – 0,9ha (latyfundia – wła ciciele przekazywali ziemi we władanie chłopom – Chiny,
Japonia, Egipt) hacjendy – chłopi pracowali u wła cicieli
spółdzielczo

– polega na współpracy rolników przy tworzeniu zaplecza dla rozwoju rolnictwa

(punkty skupu, przetwórstwa itp.) – Europa Zachodnia
- własno

pa stwowa – ukształtowana po rewolucji pa dziernikowej -w dawnych krajach

postkomunistycznych – du e powierzchnia gospodarstwa, w którym pracuj zatrudnieni
pracownicy. (rozwój sowchozów i kołchozów)
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Dzier awa – czasowe wynaj cie obszaru rolniczego, mo liwo

u ytkowania ziemi bez jej

zakupu
- Wspólnota plemienna – wspólne gospodarowanie rodu. W czasie uprawy pozyskiwane s coraz
to nowsze tereny (Afryka, Amazonia)
c) polityka rolna pa stwa – polega na decydowaniu o ilo ci przeznaczanych rodków
finansowych na dotacje, kredyty, organizacj wewn trznego i zewn trznego handlu
d) zatrudnienie w rolnictwie – zale y od poziomu rozwoju gospodarczego – w krajach wysoko
rozwini tych < 10% - wysoka mechanizacja, specjalizacja produkcji, wysoki poziom kultury
rolnej, w pa stwach słabo rozwini tych nawet > 70% - zró nicowana struktura upraw i
hodowli, mała powierzchnia gospodarstw rolnych
Struktura u ytkowania ziemi:
U ytki rolne – UR
a) grunty orne – GR
b) u ytki zielone UZ
c) uprawy stałe (sady i plantacje
d) lasy
e) pozostałe grunty
Jedn z przyczyn zró nicowania struktury u ytkowania ziemi jest wyst powanie naturalnych formacji
ro linnych oraz warunki naturalne (Norwegia, Egipt 3%, Ukraina – 70%)
Amazonia – lasy
Sawanna i stepy – ł ki, pastwiska (Australia, Mongolia)
Tereny nizinne, yzne gleby – Europa
(Finlandia >70% lasy, Egipt > 90% nieu ytki, Bangladesz > 60% grunty rolne)
Obszary wykorzystywane rolniczo zajmuj 5mld ha – z tego połow stanowi pastwiska.
Wzrost rozwoju gospodarczego, długotrwałych procesów osadniczych, nowoczesne technologie
umo liwiaj zagospodarowanie coraz to nowych terenów.
•

karczowanie lasów

•

zmniejszenie powierzchni nieu ytków.

•

zwi kszenie nakładu pracy r k ludzkich

Rolnictwo uprzemysłowione –(w krajach wysoko rozwini tych) charakteryzuje post p i rosn ca
wydajno . Przyczyny rozwoju:
•

mo liwo

wprowadzania najnowszych technologii produkcyjnych – mechanizacja,
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komputeryzacja
•

ci głe wprowadzanie wydajniejszych odmian ro lin i ras zwierz t hodowlanych,

•

stosowanie nawozów mineralnych, zabiegów weterynaryjnych,

•

wi ksza efektywno

•

obni enie jednostkowej ceny

•

zapotrzebowanie na ywno

i wydajno

produkcji dzi ki wysokim plonom

Skutki rozwoju:
•

- chemizacja rolnictwa ogranicza rozwój chorób i szkodników, masy zwierz t

•

mechanizacja – zwi ksza efektywno

produkcji, rozwój przemysłu maszyn rolniczych,

agroturystyki
•

wzrost zbiorów ogranicza problem głodu Indie)

•

rozwój wielkoobszarowych wyspecjalizowanych gospodarstw

Negatywne:
•

chemizacja prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód

•

mechanizacja wpływa na wi ksze zu ycie paliwa, zanieczyszczenie powietrza

•

wyspecjalizowane gospodarstwa wyjaławiaj gleb

•

zanik tradycyjnego krajobrazu wiejskiego

Rolnictwo ekologiczne: powstało na skutek negatywnych cech rolnictwa uprzemysłowionego
Skutki pozytywne:
•

ograniczenie lub rezygnacja z chemizacji na rzecz naturalnych nawozów,

•

brak negatywnego wpływu na stopie czysto ci gleby i wody,

•

niewielkie zapotrzebowanie na energi ,

•

utrzymanie tradycyjnego wiejskiego krajobrazu,

•

wzrost zatrudnienia na wsi,

Skutki negatywne:
•

wzrost zagro enia chorobami zwierz t i ro lin

•

straty wywołane nieodpowiednim stosowaniem naturalnych rodków do oprysków,

•

ni sze zbory,

•

ograniczenie rozwoju przemysłu maszyn rolniczych,

GMO – organizmy zmodyfikowane genetycznie (maj

cechy inne ni

odporno

na warunki podczas transportu (w 2011 r.

na szkodniki, grzyby, wirusy, wi ksz trwało

gatunek macierzysty) –

zajmowały obszar 160 mln ha)
Zwolennicy GMO - (unikni cie stosowania chemicznych rodków ochrony ro lin, tania produkcja na
skal przemysłow , klucz do rozwi zania głodu
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Rolnictwo krajów wysoko rozwini tych cechuje:
•

małe zatrudnienie

•

du a powierzchnia gospodarstw

•

towarowo

rolnictwa – produkcja w cało ci na sprzeda

OBSZARY ROLNICZE WIATA.
Typy gospodarki rolnej:
W gospodarce rolnej wyst puje zró nicowanie wielko ci:
a) plonów (ilo

płodów rolnych z jednostki powierzchni ha) dt = 100 kg, 1t = 10 dt (zbiory:

powierzchnia),
b) zbiorów (płody rolne zebrane z okre lonej powierzchni np. kraju) (plon x powierzchnia)
a) rolnictwo pierwotne – wspólna własno

ziemi, praca ludzi i zwierz t z wykorzystaniem

prymitywnych narz dzi np. motyki (tzw. Kopieniactwo) – rolnictwo mało efektywne, płody
wykorzystywane s na potrzeby rolników (zaliczana jest gospodarka arowo – odłogowa)
b) rolnictwo tradycyjne – jedn z jego form jest system ugorowy, niewielkie gospodarstwa prowadz
uprawy na własne potrzeby. Polega na dwu, trzyletnim pozostawieniu odłogiem pól, co pozwala
odpocz

ziemi – przekształcono pó niej w tzw. Dwupolówk

c) rolnictwo rynkowe – ma charakter intensywny – wprowadza si zabiegi nawadniaj ce, stosuje
nawozy mineralne i sztuczne, wysoka mechanizacja
Ró ny jest poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa.
Kraje wysoko rozwini te – zauwa alna jest dominacja chowu zwierz t.
Kraje słabo rozwini te – w strukturze produkcji przewa a uprawa ro lin.
Towarowo

rolnictwa – wielko

produkcji rolnej, która przeznaczona jest na sprzeda .

Rolnictwo intensywne – specyfik jest osi ganie wysokich plonów dzi ki du emu nawo eniu i
mechanizacji (kapitałochłonne) i (pracochłonne) – du e zasoby pracy wynikaj

z koncentracji

ludno ci, niewielka mechanizacja (Azja SE – Wietnam, Laos) Cechy: niewielka ró norodno
gatunkowa (monokultury), du e nakłady na mechanizacj , du y stopie towarowo ci
Rolnictwo ekstensywne – charakterystyczne dla krajów rozwijaj cych si : du e zasoby pracy,
niewielka mechanizacja, prymitywne techniki upraw, niskie plony, du a ró norodno

gatunkowa,

małe nakłady finansowe,
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Regiony rolnicze wiata:
a)

rodkowoeuropejski
obejmuje kraje postkomunistyczne (w tym Polsk ), obj te procesem transformacji. Transformacja
polega na stopniowej prywatyzacji upa stwowionego rolnictwa, dominacja gospodarstw o
redniej intensywno ci i przeci tnej towarowo ci. Warunki naturalne s

rednio korzystne – du y

udział gleb bielicowych i brunatnoziemych. Pozytywne cechy to nizinne ukształtowanie terenu.
Nizina Wołoska i W gierska (czarnoziemy). Uprawa: pszenica, yta ziemniaków, słonecznik,
rzepak, burak cukrowy. Hodowla trzody chlewnej, bydła.
b) zachodnioeuropejski – obejmuje kraje Europy Zachodniej i Północnej – wi kszo

nale y do UE i

działa w ramach Wspólnej polityki rolnej. Wysoki poziom gospodarczy pa stw, du e nakłady
kapitału wpłyn ły na rozwój rolnictwa intensywnego i towarowego. Plony osi gane nale

do

najwy szych na wiecie, zatrudnienie jest niewielkie.
c)

ródziemnomorski – jednolita struktura rolnictwa, mało zró nicowane warunki przyrodnicze.
Obejmuje kraje Europy Południowej. Konieczno

nawadniania latem. Dobre gleby cynamonowe.

Warunki naturalne przyczyniły si do znaczenia w produkcji ro linnej (warzywnictwa i
sadownictwa). Uprawy: pszenica, ry w dolinach rzek, oliwka, ro liny cytrusowe.
d) Północnoeuroazjatyki – obejmuje wi kszo

krajów, które powstały po rozpadzie ZSRR. Du e

zró nicowanie warunków przyrodniczych. Przemiany zwi zane s z prywatyzacj
uspołecznionego wielkoobszarowego rolnictwa (sowchozy, kołchozy). Niewielki poziom
mechanizacji, nawo enia. Plony s niskie. Najkorzystniejsze warunki przyrodnicze dla rolnictwa
wyst puj od Ukrainy po Kazachstan (gleby, klimat umiarkowany suchy). Na północ obszary
mniej yzne, krótki okres wegetacji. Uprawy: pszenica, j czmie , owies, yto
e)

rodkowoazjatycki – cecha: rolnictwo uspołecznione (komuny ludowe). Wyst puje du y udział
gospodarstw drobnych o tradycyjnej strukturze upraw i hodowli. Du e nakłady pracy ludzkiej,
produkcja w wi kszo ci na własne potrzeby. Warunki naturalne s korzystne (monsun letni
wpływa na znaczenie uprawy ry u w tym regionie). Na obszarach suchych – hodowla zwierz t o
charakterze koczowniczym. Uprawy: pszenica, kukurydza, proso, ziemniaki, soja, bawełna,
trzcina cukrowa.

f) Wschodnioazjatycki – zajmuje najmniejsz powierzchni (Japonia i Korea Pd.) Cech jest du a
g sto

zaludnienia regionu. Rolnictwo jest wysoko intensywne i towarowe. Gospodarstwa rolne
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małe, niekorzystna rze ba terenu, wpływy monsunu. Wysoki poziom nawo enia i mechanizacji.
Uprawy: ry , pszenica, j czmie , soja, herbata. Hodowla: bydło i trzoda chlewna.
g) Południowoazjatycki – obejmuje kraje Płw. Indyjskiego, Indochi skiego, Archipelagu
Malajskiego. Rolnictwo intensywne o niskiej towarowo ci, du e zasoby pracy ludzkiej.
h) Północnoafryka ski – zachodnioazjatycki – cech jest poło enie na dwóch kontynentach. Mało
sprzyjaj ce s warunki naturalne (klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy). Uprawy: pszenica, ry ,
bawełna, ro liny str czkowe. Rozwini te rolnictwo koczownicze, pasterstwo (kozy, bydło,
wielbł dy)
i)

rodkowopołudniowoafryka ski – du y udział rolnictwa pierwotnego z dominacj gospodarki
arowo – odłogowej, pasterstwo koczownicze. Rolnictwo skrajnie ekstensywne z wyj tkiem RPA.
Prymitywne techniki upraw, przy u yciu prostych narz dzi. Trudne warunki przyrodnicze do
rozwoju rolnictwa. Gleby słabe laterytowe. Uprawy: proso, sorgo, kukurydza, ry , maniok, taro,
jam, palma kokosowa, trzcina cukrowa.

j)

Australijko – nowozelandzki – w regionie dominuje wielkoobszarowe rolnictwo ekstensywne o
du ej mechanizacji. Warunki przyrodnicze mało sprzyjaj ce. Problemy z wod . Najwi kszy na
wiecie udział ł k i pastwisk w strukturze upraw przyczynił si do rozwoju kierunku
hodowlanego. Region charakteryzuje si du ym pogłowiem owiec, produkcj i ekspertem wełny.
Uprawy: pszenicam j czmie , trzcina cukrowa.

k) Północnoameryka ski – USA, r. i Pd Kanada. Wysoki poziom rozwoju rolnictwa, du a
produkcyjno ci towarowo , małe zatrudnienie ( r. wielko

gospodarstwa 200ha). Tylko w

rodkowej cz ci regionu rolnictwo ekstensywne. Region stanowi jeden z najwi kszych na wiecie
producentów ywno ci na wiecie. Uprawy: kukurydza, pszenica, buraki cukrowe, na południu:
ry , bawełna, trzcina cukrowa. Hodowla bydła
l)

Łaci skoameryka ski - rozci ga si od Meksyku po południowe kra ce Ameryki Południowej.
Bardzo zró nicowane warunki przyrodnicze, ze wzgl du na wyst powanie w ró nych strefach
klimatycznych. Najkorzystniejsze warunki wyst puj na wschodnim wybrze u Ameryki Pd. i
Nizinie La Platy. Uprawy: kukurydza, pszenica, soja, bawełna, rodek regionu: kawa, kakao,
kauczukowiec. Obszar pampy: rozwini ta hodowla bydła. Wa nym problemem tego regionu to
migracja ludno ci ze wsi do miast.
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Temat: Produkcja ro linna i zwierz ca rybołówstwo, gospodarka le na
Ro liny dostarczaj 89% ywno ci konsumowanej przez człowieka.
300 gatunków spo ród kilku tysi cy ro lin stanowi ro liny uprawne.
Podział:
a) alimentacyjne ( ywieniowe), - zbo a, ro liny str czkowe, bulwiaste, warzywa i owoce
b) pastewne – przeznaczone na pasz ,
c) przemysłowe – wykorzystywane w przemy le,
d) u ywki
Rozmieszczenie i wielko

produkcji ziemiopłodów zale y od:

•

warunków agroklimatycznych,

•

wła ciwo ci gleby

Najwy sze plony uzyskuje si w krajach z dominacj rolnictwa intensywnego [w dt = 100kg] –
pow. zasiewów – zbiorów
1ha -

xt

Najwy sze zbiory – w krajach o najwi kszych zasobach ziemi i pracy
Zbo a – stanowi podstaw wy ywienia ludno ci – ich areał (powierzchnia upraw) stanowi 70%
gruntów ornych
•

pszenica – wysokie wymagania klimatyczno – glebowe, wymaga nawo enia [Chiny, Indie, USA]
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•

kukurydza – minimalny opad 500 – 800mm,długi okres wegetacji [USA, Chiny, Brazylia]

•

j czmie nie lubi zbyt obfitych opadów [Rosja, Francja, Niemcy]

•

yto - odporne na mróz i choroby [Polska, Niemcy, Rosja]

• ry – stanowi podstaw wy ywienia ponad 1/3 mieszka ców Ziemi (mokry – padi i górski) – w
klimacie ciepłym i wilgotnym monsunowym (zbiory 3 razy w ci gu roku)
Ro liny cukrodajne:
•

trzcina cukrowa – ciepło i wilgotnolubna – w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym
[Brazylia, Indie, Chiny]

•

buraki cukrowe – yzne gleby klimat umiarkowany ciepły – [Francja, Chiny, Białoru ]

Ro liny włóknodajne
•

len - kl. umiarkowany – niewielkie wymagania [Francja, USA, Niemcy]

•

bawełna – zwrotnikowy i podzwrotnikowy – [Chiny, Indie, USA]

Ro liny oleiste:
•

rzepak – krótki okres wegetacji, wymaga dobrych gleb [Chiny, Kanada, Indie]

•

soja – ma małe wymagania klimatyczne, ro nie na yznych glebach [USA, Brazylia, Argentyna]

Ro liny bulwiaste i korzeniowe –
•

ziemniak – [Chiny, Indie, Rosja]

•

maniok (kasawa) – wytwarza jadalne bulwy – klimat równikowy [Nigeria, Brazylia,
Indonezja]

•

bataty – słodki ziemniak strefy mi dzyzwrotnikowej – [Nigeria, Ghana]

Warzywa i owoce –
•

stanowi uzupełnienie diety, ródło witamin – w krajach wysoko rozwini tych uprawy
skoncentrowane w pobli u wielkich miast (rynek zbytu)

U ywki – nie maj warto ci od ywczych, działaj na układ nerwowy
Chów zwierz t – to wszelka działalno

człowieka zwi zana z utrzymaniem zwierz t gospodarskich.

Hodowla zwierz t rozwin ła si po ich udomowieniu.
Produkcja zwierz ca dostarcza: mleka, mi sa, skór, jaj.
Stałe spo ycie mi sa: daleka północ, pustynie.
Warunki wpływaj ce na produkcj zwierz c :
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•

du a ilo

•

obszary g sto zaludnione (hodowla oborowa)

•

religia: wieprzowina (judaizm, islam), wołowina (hinduizm)

pastwisk (hodowla pastwiskowa),

Typy chowu:
•

ekstensywny – polega na wypasaniu zwierz t na naturalnych pastwiskach, wyst puje w
pa stwach słabo rozwini tych i o du ych powierzchniach [USA, Brazylia]

•

intensywny – wyspecjalizowane farmy, zwierz ta karmi si wysokowarto ciowymi paszami,
zwi kszaj cymi odporno

na choroby [Belgia, Holandia]

Prze uwacze:
•

Bydło –kierunek chowu: mleczny i mi sny Ameryka Południowa (Brazylia, Argentyna –
chów pastwiskowy – kierunek mi sny) Europa Zachodnia – oborowy – kierunek mleczny
Indie,Brazylia, USA- najwi kszy producent mleka

W kimacie gor cym choroby przenoszone przez muchy tse – tse. Zmniejszenie liczebno ci w Europie
(Wielka Brytania) wywołana rozwoje choroby Creutzfeldta – Jacoba „w ciekłych krów”
•

Trzoda chlewna – Chiny, USA, Brazylia, Wietnam

Nat enie pogłowia zwi zane jest z zasobami paszy (zbó i ziemniaków) szybki przyrost masy.
•

Owce – Chiny, Australia, Iran – wyst powanie w suchszych i wy ej poło onych pastwiskach.
Hodowane wsz dzie poza terenami gor cymi i wilgotnymi. Od klimatu zale y jako

wełny.

W klimacie chłodnym – runo wełniane jest g ste i zbite (na futra). W klimacie
kontynentalnym – wełna długa, lekka i przewiewna. Mi so i mleko owcze wykorzystuje si do
produkcji serów.
•

Kozy – w krajach o trudnych warunkach naturalnych – odporne na nisk temperatur i
czasowy brak wody [Indie, Chiny, Pakistan]

•

Drób – wzrasta znaczenie – {Chiny, USA, Indonezja]

Konie – maleje- Chiny, Brazylia, Meksyk
Rybactwo i akwakultura:
obejmuje wszelkie działania zwi zane z gospodarczym wykorzystaniem organizmów wodnych
a) rybołówstwo – połowy organizmów wodnych,
b) akwakultura – chów i hodowla ryb, organizmów wodnych, ro lin
c) marikultura – to akwakultura w wodach morskich
Rozwija si w szybszym tempie ni rolnictwo dlatego ro nie zapotrzebowanie na pasze (m czka rybna
nie wystarcza, daje si pszenic )
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Główne łowiska na wiecie: - [obszary mieszania si wód o ró nej temperaturze i zasoleniu]
•

fragmenty O. Spokojnego u zach. wybrze y Ameryki Południowej (zjawisko upwellingu –
pionowa cyrkulacja wód)

•

fragmenty O. Spokojnego u wybrze y Kamczatki, Chin i Japonii – miejsce spotkania
chłodnego i ciepłego pr du Oja siwo i Kuro Siwo

•

północny Atlantyk – miejsce zetkni cia si ciepłego pr du Zatokowego z chłodnym
Labradorskim

•

zimne wody Arktyki,

•

zimne wody wokół Antarktydy

Najwi ksze połowy: Chiny, Indie, Indonezja, USA, Peru
Pa stwa czerpi ce korzy ci ze sprzeda y - Islandia, Norwegia, Chile, Peru
Konwencja Praw Morza ratyfikowana w 1994 r. ustaliła, i 12 mil morskich jest integraln cz ci
kraju.
Temat: Problemy wy ywienia ludno ci na wiecie.
Jedzenie jest fundamentaln potrzeb człowieka.
Dzienne zapotrzebowanie energetyczne człowieka to 2400 – 2700 kcal, (min. 37,5g, - 100 g białka.)
Rodzaj i ilo

spo ywanego pokarmu zale y od:

•

wieku,

•

płci,

•

rodzaju wykonywanej pracy,

•

klimatu, stanu zdrowia.

Głód oznacza czasowy brak po ywienia prowadz cy do osłabienia organizmu, nawet mierci.
Niedo ywienie – spo ywanie pokarmów o niedostatecznej warto ci energetycznej kalorycznej (głód
ilo ciowy).

Przyczyny głodu, niedo ywienia:
a) przyrodnicze
•

- niedobór wody

•

- kl ski ywiołowe

•

- degradacja gleb

b) ekonomiczne
•

- ubóstwo ludno ci uniemo liwiaj ce zakup po ywienia,
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•

- niski poziom rozwoju rolnictwa

b) społeczno – polityczne:
•

- eksplozja demograficzna – wywołana przyrostem naturalnym,

•

epidemie

•

,- wojny domowe, konflikty zbrojne

•

- bezrobocie,

•

- brak czasu.

Diagnozowaniem oraz rozwi zywaniem problemów dotycz cych wy ywienia ludno ci zajmuj si
agendy ONZ:
FAO – Organizacja ds. Wy ywienia i Rolnictwa,
WHO – wiatowa Organizacja Zdrowia
Kraje dotkni te głodem: Afryka rodkowa: Erytrea, Demokratyczna Republika Konga ponad 50%
ludno ci.
Sposoby ograniczenia zjawiska głodu:
1) optymalizacja i rozwój procesów technologicznych w rolnictwie:
•

zwi kszanie areału ziemi, powierzchni nawadnianych dzi ki nowym technologiom,

•

zwi kszenie plonów

•

zwi kszenie wydajno ci małych gospodarstw

•

wzrost produkcji ywno ci uzyskiwanej z mórz

2) wykorzystanie ywno ci modyfikowanej genetycznie
„zielona rewolucja” – Indie
3) działania na rzecz pokoju i stabilizacji politycznej
4) przekazywanie nadwy ek ywno ci krajom ogarni tych kl sk głodu
•

edukacja społeczna w celu ograniczenia przyrostu naturalnego, kwalifikacji rolników,

•

ułatwienie handlu płodami rolnymi, zniesienie barier celnych,

Ro liny zmodyfikowane genetycznie (stworzone sztucznie przez zmian kodu DNA: soja, kukurydza,
bawełna)
Ro liny transgeniczne – modyfikowane z z innymi ro linami, zwierz tami, bakteriami

Le nictwo - ( rednia roczna temperatura powy ej +100C)
obejmuje nie tylko wyr b, ale tak e odnow , hodowl i ochron .
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Lasy zajmuj 31% powierzchni Ziemi, ich rozmieszczenie na Ziemi jest nierównomierne.
Zasoby le ne wiata:
•

najwi cej lasów wyst puje w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego i chłodnego oraz
okołorównikowej i monsunowej.

•

w klimacie równikowym wyst puje drewno twarde – wa ne dla przemysłu meblarskiego:
heban, maho , palisander, balsa, araukaria.

•

w klimacie chłodnym – drewno mi kkie – wykorzystywane w przemy le celulozowo –
papierniczym.

Funkcje lasów:
a) gospodarcze:
•

pozyskiwanie drewna dla przemysłu celulozowo – papierniczego: USA, Kanada, Rosja,
Szwecja, Finlandia

•

- ródło materiału opałowego – Azja SE, Afryka, Ameryka Pd., Chiny, Indie, Brazylia

•

maj znaczenie obronne i strategiczne

•

odznaczaj si walorami rekreacyjno – turystycznymi

b) ekologiczne:
•

produkcja tlenu w czasie fotosyntezy,

•

- regulacja stosunków wodnych w glebie,

•

- stanowi wa ny czynnik glebotwórczy,

•

- zmniejszaj pr dko

•

- zapobiegaj powstawaniu osuwisk,

•

- stanowi miejsce wyst powania wielu gatunków ro lin i zwierz t,

wiatru,

Deforestacja (niszczenie lasów) – obecnie najwi ksze w Azji, Archipelagu Malajskim, Półwysep
Indochi ski – drzewo tekowe, rejony tajgi.
Najszybciej zanikaj lasy Amazonii
Przyczyny: wydobycie surowców mineralnych, powi kszanie obszarów rolniczych (uprawa soi),
tworzenie nowych szlaków komunikacyjnych, „interior” – polityka rz du Brazylii maj ca na celu
zach cenie ludno ci do zasiedlenia Amazonii.
Zagro enia: zmniejszenie ilo ci produkowanego tlenu, pochłaniania dwutlenku w gla, erozja i
wyjałowienia gleby, niszczenie siedliska gatunków ro lin i zwierz t, zagłada Indian.
•

Najwi cej drewna kupuje Japonia mimo, i 2/ 3 kraju pokrywaj lasy.
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Temat: Czynniki lokalizacji przemysłu.
Przemysł jest działem gospodarki narodowej zajmuj cym si pozyskiwaniem zasobów
naturalnych (surowców mineralnych, płodów rolnych, drewna) oraz ich przetwarzaniem za
pomoc maszyn i przy zastosowaniu podziału pracy. (Za twórc przemysłu, który dał pocz tek
masowej produkcji przyjmuje si Henrego Forda zdj.1 166)

Podział bran owy przemysłu i jego funkcje: (166/zdj.2 – kryteriów jest wiele)
a. paliwowo – energetyczny (w glowy, paliwowy, energetyczny),
b. metalurgiczny,
c. elektromaszynowy,
d. chemiczny, (np. nawozy sztuczne),
e. mineralny (np. produkcja materiałów budowlanych),
f. drzewno – papierniczy (np. produkcja tartaczna, wytwarzanie mebli),
g. lekki (np. włókienniczy),
h. spo ywczy
Funkcje przemysłu: (zdj. 1 – 168)
a. ekonomiczne – wytwarza rodki produkcji (energi , maszyny, narz dzia)
•

uczestniczy w tworzeniu dochodu narodowego,
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b. społeczne –

•

wpływa na rozwój ekonomiczny regionów,

•

kształtuje struktur bilansu handlowego,

wpływa na struktur wykształcenia ludno ci,
•

c. c. przestrzenne -

daje miejsca pracy (zmniejsza bezrobocie),
przekształca rodowisko przyrodnicze,

•

przyspiesza procesy urbanizacyjne (aglomeracje miejsko –

•

przemysłowe),

Rozwój przemysłu: (zdj. 3 str. 168)
a. rzemiosło – najwcze niejsz form działalno ci wytwórczej – wyspecjalizowana
produkcja przedmiotów codziennego u ytku,
b. manufaktury – forma produkcji, oparta na technice r kodzielniczej –wprowadzono
podział pracy, zwi kszenie jej wydajno ci XIII w. Flandria – maszyny nap dzane
energi wodn i siła mi ni zwierz t
c. I rewolucja przemysłowa –(epoka pary) przełom XVIII i XIX w. – zmiana w sposobie
produkcji dzi ki wynalezieniu maszyny parowej (J. Watt) – maszyna prz dzalnicza,
tkacka – rozwój przemysłu włókienniczego, górnictwa, hutnictwa,
d. II rewolucja przemysłowa – (epoka elektryczno ci) druga połowa XIX w. i pocz tek
XX w.- zapocz tkowana dzi ki wynalazkom: rafinacji ropy naftowej (I.
Łukaszewicz), arówki (T. Edison) – główne ródła energii – w giel, ropa, gaz, woda,
upowszechniła si elektryczno , rozwój przemysłu chemicznego
e. III rewolucja przemysłowa – (epoka naukowo – techniczna) druga połowa XX w. –
rozwija si energetyka j drowa, nast puje automatyzacja i komputeryzacja produkcji –
ródła energii – gaz ziemny, ropa, woda i w giel. Szerokie zastosowanie tranzystora,
komputera, lasera
f. IV rewolucja przemysłowa – (informacyjna) główne ródła energii – ropa, gaz, woda,
pierwiastki promieniotwórcze, rozwój produkcji energii alternatywnych, rozwój
technopolii, rozwój Internetu, usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej
Rola przemysłu w gospodarce: (str. 170 zdj. 1)
Znaczenie przemysłu w poszczególnych krajach jest ró ne – pa stwa wysoko rozwini te mały
udział przemysłu w tworzeniu PKB i zatrudnieniu) znaczenie ma głównie w krajach nowo
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uprzemysłowionych – silnie rozwijaj ce si pa stwa Ameryki Południowej (Meksyk,
Brazylia, Argentyna,) Azji (Chiny, Indie, Malezja), RPA
Poziom rozwoju gospodarczego pa stw wpływa na struktur produkcji (171 – zdj. 1)
Rozmieszczenie zakładów przemysłowych na wiecie jest nierównomierne
Czynniki lokalizacji przemysłu: str.172 tabela ,
- rozmieszczenie przemysłu na wiecie jest nierównomierne. Odpowiednia lokalizacja
wpływa na koszty produkcji, cen produktu i efektywno

działania zakładu.

a) przyrodnicze: baza surowcowa – lokalizacja przemysłu wydobywczego,
zasoby wody – lokalizacja przemysłu wykorzystuj cego wod w
procesie technologicznym (chemiczny, spo ywczy, chłodziwo reaktora
atomowego), energetycznym ,hydroenergetycznym, celulozowo –
papierniczym – (zdj. 1 str. 173)
czynnik ekologiczny (ograniczenia rodowiska przyrodniczego –
ochrona przyrody) – tereny zniszczone w wyniku działalno ci
produkcyjnej nie s atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Du e
obci enie rodowiska uniemo liwia dalszy rozwój przemysłu.
b) ekonomiczne – rynek zbytu – stanowi wa ny czynnik nabywczy, wa ny przy
lokalizacji zakładów produkuj cych produkty szybko psuj ce si (spo ywczy, chemii
gospodarczej, fabryki samochodów, materiałów budowlanych)
zasoby i kwalifikacje siły roboczej – (przemysł odzie owy i
włókienniczy) oraz elektroniczny, farmaceutyczny, chemii organicznej
– co wymaga lokalizacji o rodków naukowo – badawczych,
korzy ci aglomeracji i infrastruktura techniczna – (wyposa enie
terenu w gaz, elektryczno , wod , dost p do dróg kołowych) –
korzy ci aglomeracji umo liwia wymian do wiadcze i kooperacj ,
wykwalifikowana kadra pracownicza, chłonny rynek – str. 175
c) społeczno – polityczne – polityka pa stwa – ma na celu wyrównanie ró nic mi dzy
regionami, zmniejszenie bezrobocia, np. poprzez ulgi podatkowe
społeczne – organizacje społeczne i działalno

zwi zków

zawodowych
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czynniki strategiczne – warunki mieszkaniowe, dost p do słu by
zdrowia, placówek edukacyjnych
173 – zdj. 2 - fotografie
Lokalizacja przemysłu w zale no ci od bazy surowcowej:- str. 174 – zdj. 3
a) przymusowa – przemysł wydobywczy
b) zwi zana (zale na) – huty miedzi, elektrownie opalane w glem brunatnym,
c) swobodna – zakłady farmaceutyczne, produkuj ce samochody, sprz t AGD
Główne czynniki koncentracji produkcji:
•

rynek zbytu,

•

zasoby dobrze wykwalifikowanej siły roboczej,

•

rozbudowana infrastruktura techniczna,

•

dost p do placówek naukowo badawczych

str. 176 – tabela działy przemysłu a czynnik lokalizacji przykłady
Temat: Zasoby naturalne – podział i rola surowców
Zasoby naturalne to substancje organiczne (biotyczne) i nieorganiczne (abiotyczne) i energia
- wykorzystywane przez człowieka do zaspokojenia swoich potrzeb
Podział: str. 178 zdj. 2
• wyczerpywane:

odnawialne – drewno, woda, biogazy
nieodnawialne – surowce mineralne

• niewyczerpywane – energia słoneczna, wiatru, wód płyn cych, powietrze
Surowce mineralne – najwa niejszy element zasobów, znaczenie od XVIII w. Obecnie trac
na wa no ci ze wzgl du: 179 zdj. 2
• na rozwój post pu technologicznego (spadek znaczenia przemysłu ci kiego na rzecz
innych działów przemysłu),
• zast powanie innymi surowcami,
•

wiadomo

ekologiczn

a) metaliczne – 180 zdj. 1 nie wyst puj w przyrodzie w czystej postaci, poddawane s
obróbce, aby uzyska czysty metal
• rudy elaza – ró ni si jako ci – najbogatszy to magnetyt – 45 – 79% czystego
elaza, hematyt 30 – 65% Brazylia, Chiny, Indie, Rosja
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• rudy miedzi – wyst puje najcz ciej z siark , towarzysz jej inne metale – srebro,
złoto, platyna (Chile, Peru, Chiny)
• boksyty – to ruda glinu z której uzyskuje si aluminium – Australia, Brazylia, Chiny
b) chemiczne – 182/1 znaczenie ma sól kamienna, potasowa, siarka i fosforyty
• siarka – małe znaczenie ze wzgl du na odsiarczanie ropy naftowej – USA, Polska,
Chiny
• sól kamienna – do produkcji sody i chloru – np. przez odparowanie z wody morskiej
• sól potasowa – do produkcji nawozów sztucznych – Rosja, Kanada, Niemcy
• fosforyty – USA, Chiny, Rosja
c) surowce skalne – granity, marmury do ozdoby fasad, wapienie, margle – produkcja
cementu
Recykling – to sposób ochrony przyrody oraz polega na wykorzystaniu zu ytych materiałów
do produkcji innych
Botswana – najwi kszy producent diamentów na Ziemi (1/3 wiatowego wydobycia) – na
dalszych miejscach Rosja, Angola

Temat: Bilans energetyczny wiata.
W miar rozwoju cywilizacji ro nie produkcja energii oraz zmienia si struktura
wykorzystania jej ródeł. 184/1
Człowiek wykorzystuje energi ze ródeł odnawialnych i nieodnawialnych (energia
pierwotna) i przetwarza na energi wtórn – elektryczn , ciepln , mechaniczn .
Bilans energetyczny – to zestawienie udziału poszczególnych ródeł energii pierwotnej w
produkcji energii wtórnej
• drewno – znaczenie do I rewolucji przemysłowej
• w giel – dominuj ca rola od XIX do połowy XX w.
Przyczyny spadku znaczenia:
wzrost kosztów wydobycia w pa stwach wysoko rozwini tych
wprowadzenie restrykcyjnych norm ochrony rodowiska
mniejsza warto

opałowa w porównaniu z rop i gazem
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a. od połowy XX w znaczenie ma ropa naftowa, gaz ziemny, pierwiastki promieniotwórcze
b. ropa naftowa – znaczenie ze wzgl du na rozwój motoryzacji, ni sze koszty wydobycia,
łatwiejszy transport
c. gaz ziemny – niski koszt wydobycia i transportu gazoci giem, wysoka kaloryczno ,
mniejsze zanieczyszczenie rodowiska
d. alternatywne ródła – (głównie woda) znaczenie ich ro nie wraz z ochron

rodowiska

e. gaz łupkowy – gaz wydobywany z łupków
Surowce energetyczne – stanowi 75% surowców wydobywanych górnictwie 186
• w giel kamienny – skała pochodzenia ro linnego, zawiera 98% pierwiastka w giel –
Chiny, USA, Indie
• w giel brunatny – 70% pierwiastka w gla, mało kaloryczny, kruchy Niemcy, Chiny,
Rosja
• gaz ziemny – mieszanina lotnych w glowodorów, cz sto towarzyszy zło om ropy,
ro nie jego znaczenie (22% w produkcji energii) – Rosja, Iran, Katar
• uran – promieniotwórczy pierwiastek wykorzystywany w energetyce od ko ca lat 70 –
niewielka ilo

= 2,5 tys. ton w gla – DR Konga, Kanada, USA

Ropa – 188/1,2
Zró nicowanie rozmieszczenia surowców mineralnych ma wpływ na:
• najwi ksze zapotrzebowanie na surowce maj kraje najlepiej rozwini te gospodarczo
• uzale nienie si od importu
•

przyczyna konfliktów i kryzysów gospodarczych

Temat: Usługi i ich znaczenie dla człowieka.
Usługi – rodzaj działalno ci gospodarczej, w wyniku której nie wytwarza si nowych
produktów materialnych. S

wiadczeniami wykonywanymi przez jedne osoby lub firmy na

rzecz innych osób lub firm.
Rodzaje usług:
a. materialne – zwi zane z oddziaływaniem na dobra materialne (np. naprawa
samochodów)
b. niematerialne – obejmuje czynno ci niemaj ce zwi zku z dobrami materialnymi (np.
usługi lekarskie)
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Inne kryterium podziału usług uwzgl dniaj ce dost pno

i specyfik :

a. podstawowe – powszechne i łatwo dost pne dla obywateli (przewozy pasa erskie,
usługi pocztowe)
b. wyspecjalizowane – wiadczone na rzecz firm – (np. usługi banków, administracji,
wy szych uczelni)
Znaczenie usług w gospodarce pa stw:
Poziom rozwoju usług zale y od wielu czynników:
a. poziom rozwoju społeczno – gospodarczego pa stw – rola usług jest zazwyczaj
najwi ksza w krajach, w których społecze stwa jako pierwsze przeszły rewolucj
przemysłow i najszybciej zrestrukturyzowały gospodark do współczesnych
wymaga rynku. Mieszka cy osi gaj wysokie dochody, co przyczynia si do
rozwoju usług turystycznych, gastronomicznych, komunikacyjnych
b. poziomu automatyzacji przemysłu i mechanizacji rolnictwa – warunkuje wielko
potrzebnego w przemy le i rolnictwie zatrudnienia
c. wykształcenie społecze stwa – praca w niektórych usługach wymaga coraz wy szego
wykształcenia (wiedzy, umiej tno ci).
d. rynek pracy – usługi uznawane s za jeden z najbardziej efektywnych forma
zwalczania bezrobocia
e. proces globalizacji – małe i rednie przedsi biorstwa usługowe dobrze odpowiadaj
wymogom współczesnej gospodarki – reaguj na zmiany.
Zatrudnienie w usługach w % - kraje postindustrialne >70%, przedindustrialne: 10- 30%
udział usług w tworzeniu PKB - kraje postindustrialne >60%, przedindustrialne: poni ej
30%- miar jest ich udział w tworzeniu dochodu krajowego (>70% - Holandia, Francja, USA,
Wielka Brytania)
Najwi ksze znaczenie maj usługi komunikacyjne oraz usługi finansowe wpływaj ce na
poziom rozwoju usług komunikacyjnych.
Wzrost zamo no ci społecze stwa wpływa na rozwój turystyki.
Etapy rozwoju usług:
a. przedindustrialny – rozwój usług podstawowych – handlu, podstawowej opieki
zdrowotnej,
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b) industrialny – rozwój usług zwi zanych z obsług przedsi biorstw – transportowych,
szkolnictwa zawodowego,
c) postindustrialny – wzrost znaczenia usług wyspecjalizowanych – finansów,
bankowo ci, reklamy
Komunikacja – najwa niejszy dział usług – zapewnia rozwój pa stw, kontakty
mi dzyludzkie, wymian pogl dów, wpływa na wzrost mobilno ci społecze stw, wymian
handlow - na jej rozwój ma wpływ post p naukowo - badawczy
• transport przemieszczanie osób, towarów, przesyłanie energii
• ł czno

– przekazywanie informacji na odległo

–

Transport –warunkuje sprawne funkcjonowanie trzech sektorów gospodarki, umo liwia ruch
ludno ci mi dzy jednostkami osadniczymi
•

l dowy

•

wodny

•

powietrzny

Efektywno

wiadczonych usług transportowych zale y podstopnia rozwoju infrastruktury

transportowej:
•

sieci transportowej – układ szlaków komunikacyjnych (dróg l dowych, linii kolejowych itp.)

•

inwestycji towarzysz cych – dworców, lotnisk, stacji benzynowych:

Transport samochodowy – obecnie najwi ksze znaczenie w przewozie pasa erów i towarów
najdłu sza sie dróg w USA – 6,5 mln km, najg stsza w Japonii 300km/100 km2
zalety:

wady:

podstawa komunikacji miejskiej

du y wpływ na degradacj

du a dost pno

wysoki koszt budowy infrastruktury

mo liwo

i powszechno ,

dostarczania towarów od drzwi do drzwi”

niskie koszty na małych i rednich dystansach
konieczno

rodowiska

niski poziom bezpiecze stwa
niska ładowno

budowy obwodnic, zagro enie korkami

Transport kolejowy – znaczenie w przewozie towarów masowych na du e odległo ci. Najdłu sza
sie kolejowa – USA, Chiny, Rosja. W niektórych krajach tradycyjne torowiska zast puje si układem
elektromagnesów (pr dko

do 600 km/h) TGV – tradycyjny torowa technologia – do 500 km/h

Zalety:
niskie koszty na rednich i długich dystansach

Wady
brak mo liwo ci dostarczania towarów od
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krótki czas przejazdu i niski koszt

drzwi do drzwi

du a ładowno

wysokie koszty budowy infrastruktury

wysoki poziom bezpiecze stwa
Transport morski – wykonuje najwi ksz prac przewozow ( r. odległo
ogromna ilo

przewozu to 5 tys. km) i

przewo onych towarów – t drog przewo ona jest 70% towarów b d cych w obrocie

na rynkach wiatowych (głównie ropa) – najwi ksze porty – Szanghaj, Pusan
egluga kabota owa – egluga mi dzy portami tego samego pa stwa
Kraje taniej bandery – Panama, Liberia, Bahamy, Malta, Filipiny – niskie podatki, opłaty
ubezpieczeniowe oraz niskie wymogi techniczne statków.
Zalety:

Wady:

najwi ksza ładowno

długi czas przewozu

niskie koszty transportu ze wzgl du na du

mas

wysokie koszty budowy infrastruktury

ogromne ułatwienia w handlu mi dzynarodowym krajów wyspiarskich

zale no

od pogody

Transport wodny ródl dowy – odbywa si po rzekach i jeziorach – najstarszy i najta szy rodzaj
transportu. Rola przewozów pasa erskich ogranicza si do przepraw promowych oraz turystyki.
Trudno ci w rozwoju pojawiaj si : na rzekach o ró nych wielko ciach przepływów , wahania wód,
wodospady.
Lotniczy – du y udział w przewozach pasa erskich z uwagi na szybko

i du y zasi g.

Wykorzystywany równie do przewozu towarów drogich ze wzgl du na bezpiecze stwo i szybko .
Transport ten ma znaczenie w pa stwach wysoko rozwini tych oraz pa stwach o du ej powierzchni.
Najwi ksze porty – Atlanta i Pekin.
Tani przewo nicy – dzi ki niskim cenom, mniejszym standardom przelotów powoduj wzrost liczby
pasa erów.
Zalety:

Wady:

du y udział w przewozach pasa erskich

wysokie koszty eksploatacji
konieczno

do przewozu towarów drogich

budowy skomplikowanej infrastruktury

skomplikowane i długie odprawy

Transport przesyłowy – polega na przesyłaniu towarów masowych ruroci gami - ropoci gami
(transport 90% ropy i produktów)gazoci gami – 95%, ta moci gami i sieci energetyczn .
Najdłu sz sie ruroci gów maj USA – 800 tys. km
Zalety:

Wady:

niskie koszty przesyłu

ograniczenie do przesyłu towarów masowych

ci gło

du e koszty budowy sieci przesyłowej

przesyłu towarów

niezale no

od pogody

obni enie walorów krajobrazowych
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Ł czno
- obejmuje przesyłanie i przekazywanie informacji za pomoc poczty, firm kurierskich, prasy i
telekomunikacji (telefonii komórkowej i satelitarnej, stacjonarnej), telekomunikacji komputerowej
(Internetu), telewizji, radiofonii i telegrafii.
Przez dziesi ciolecia do momentu wynalezienia telegrafu i telefonu w XIX w. w zakresie
przekazywania informacji miały usługi pocztowe. Wynalezienie telegrafu i telefonu w XIX w. i
telefonu komórkowego raz Internetu w drugiej połowy XX w. spowodowały e główn rol zacz ła
odgrywa telekomunikacja (szybsza, bardziej pojemna) – wiadomo ci pocztowe zast powane s emailami, przesyłki pieni ne zast powane płatno ciami elektronicznymi.
Rozwój telefonii:
1837 – Morse – konstruuje telegraf
1866 – zało ono pierwsze poł czenie kablowe przez Atlantyk umo liwiaj ce przesyłanie wiadomo ci
mi dzy Europ a Ameryk
XIX i XX w. rozwój telefonii stacjonarnej w zakresie kontaktów mi dzyludzkich – jej rozwój
umo liwiły wiatłowody i sztuczne satelity. Rozwój telefonii komórkowej (połowa lat 90)
przyczynił si do spadku abonentów - zach t s coraz ni sze ceny abonamentów oraz usług,
dost pno .
Telefonia satelitarna – umo liwiaj ł czno głosow i transmisj danych za pomoc satelitów
telekomunikacyjnych - umo liwia poł czenie nawet z miejsc niedost pnych dla sieci komórkowych
(morze, pustynie) – barier s wysokie koszty poł cze .
Telekomunikacja komputerowa – Internet – umo liwia wykonanie niemal e wszystkich czynno ci –
bez wychodzenia z domu – zakupy, wyszukiwanie informacji, telefoni itp.
Rola telekomunikacji:
• obieg coraz wi kszej ilo ci informacji
• skrócenie czasu w zakresie kontaktów,
• przetwarzanie i przesyłanie danych w sposób niezwykle szybki i efektywny,
• swobodny dost p do ofert i mo liwo ci sprawdzenia cen wpływa na konkurencj ,
• rozwój telepracy – umo liwia aktywno zawodow matkom z dzie mi, osobom
niepełnosprawnym,
• przyspiesza proces globalizacji, post p naukowo – techniczny
• pogł bia dysproporcje mi dzy krajami bogatymi i biednymi
Temat: Rozwój turystyki na wiecie – regiony turystyczne.
Turystyka – zjawisko o charakterze społecznym, kulturowym i ekonomicznym obejmuj ce
czasowe i dobrowolne przemieszczanie si ludzi w celach innych ni zmiana stałego miejsca
zamieszkania. Jej gwałtowny rozwój nast pił w drugiej połowie XX w. i na pocz tku XXI w.
Od 1950 roku liczba wyjazdów turystycznych wzrosła 40 krotnie.
80% turystów stanowi mieszka cy Europy (Niemcy, Wielka Brytania, Francja) , Ameryki
Północnej (USA) i Japonii.
Podział turystyki ze wzgl du na czas.
• - wypoczynkowa – regeneracja sił,
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• - poznawcza – zwiedzanie miejsc, obiektów,
• - zdrowotna – lecznicza
• religijna,
• biznesowa
• kongresowa,
• handlowa,
• sportowa,
• towarzyska.
Turystyka kwalifikowana – musimy mie okre lone umiej tno ci oraz wyposa enie
Przyczyny rozwoju turystki:
• wzrost zamo no ci obywateli,
• wydłu enie czasu wolnego od pracy w krajach wysoko rozwini tych,
• rozwój ł czno ci (Internetu) – dost p do ofert
• rozwój wiatowych systemów płatniczych,
• dostrzeganie zdrowotnych aspektów wyjazdów,
• swobodny przepływ kapitału inwestycyjnego w sektor turystyczny, co umo liwia rozwój
infrastruktury turystycznej,
Skutki rozwoju turystyki:
pozytywne:
• zwi kszenie dochodów krajów odwiedzanych przez turystów – podniesienie komfortu ycia,
• powstanie nowych miejsc pracy,
• ochrona obiektów atrakcyjnych turystycznie,
negatywne:
• hamowanie rozwoju gospodarczego regionów na skutek ochrony obszarów atrakcyjnych,
• wysokie ceny towarów i usług,
• przeobra enie i degradacja krajobrazu wywołana ruchem turystycznym,
Atrakcyjno turystyczna – to subiektywne cechy danego regionu
• walory przyrodnicze – klimat, rze ba ternu, fauna i flora itp.,
• walory kulturowe – zabytki, muzea, rezerwaty, imprezy kulturalne,
• infrastruktura turystyczna – baza noclegowo – turystyczna, rozbudowana sie komunikacyjna,
obiekty sportowe
Monokultura turystyczna – pa stwa w których turystyka stanowi wa n rol w strukturze (>50%) PKB i
zatrudnieniu.
Regiony turystyczne wiata:
50% przyjazdów turystycznych przypada na kraje Europy Zachodniej i Południowej (Francja,
Hiszpania, Włochy), zim na kraje alpejskie
Azja Pd-Wsch – 22% przyjazdów do Chin, Malezji, Tajlandii – ciepły i łagodny klimat,
ró norodno krajobrazów, egzotyczna kultura
Ameryka – 16% - głównie USA
Bliski Wschód – Arabia Saudyjska, Egipt, ZEA
7 nowych cudów wiata:
Chichen Itza – miasto Majów (Meksyk)
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Machu Picchu – miasto Inków na wys. 2 tys. m w Peru
Pomnik Chrystusa Zbawiciela – Brazylia 37 m
Tad a Mahal – grobowiec w Agrze – Indie
Coloseum – Rzym
Wielki Mur Chi ski
Petra – ruiny staro ytnego miasta w Jordanii
Dysproporcje w rozwoju krajów
Współczesne pa stwa ró ni si pod wieloma wzgl dami: wielko ci , efektywno ci produkcji rolnej,
przemysłem.
Czynniki wpływaj ce na rozwój społeczno – gospodarczy pa stw:
• uwarunkowania przyrodnicze,
• czynniki historyczne: np. przynale no kolonialna
• kulturowe: religia, poziom wykształcenia
• polityczne: rodzaj prowadzonej gospodarki, sytuacja polityczna kraju,
• ekonomiczne: zasoby finansowe pa stwa.
Przyczyny wzrostu dysproporcji mi dzy pa stwami:
• ró nice w rozwoju demograficznym – wysoki przyrost utrudnia zaspokojenie wy ywienia
• wzrost znaczenia wiedzy – mniej wykształcone społecze stwo ma mniejsze szanse na
znalezienie pracy na rynkach wiatowych,
• spadek cen surowców – dotkliwy dla krajów, gdzie sprzeda surowców stanowi podstaw
gospodarki,
• ograniczony dost p do rynków wewn trznych pa stw wysoko rozwini tych,
• wzrost zadłu enia pa stw słabo rozwini tych,
• pogarszanie si warunków przyrodniczych, w zwi zku z globalnym ociepleniem klimatu.
Ekonomiczny podział wiata:
XIX w. – Afryka, Azja, Ameryk Łaci ska niski udział w tworzeniu wiatowego PKB (65%)
85% Europa i Ameryka Północna i Japonia – 85%
Lata 70 – zró nicowanie stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego powodem podziału wiata na
Bogat Północ – kraje Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Japonii (tzw. Triada) – pó niej
wchodzi ZSRR, Nowa Zelandia i Australia.
Biedne Południe – biedne kraje Afryki, Ameryki Południowej i Azji Południowej – granic linia
Brandta
W kolejnych latach dynamiczny rozwój krajów Azji Pd. – Wsch. (Chin, Singapur, Malezji, Tajwanu),
Bliskiego Wschodu, Brazylii, Argentyny podkre lił brak podstaw do podziału lini Brandta.
Struktura PKB – wska nik obrazuj cy stopie rozwoju gospodarczego. Usługi najwa niejsze w
krajach wysoko rozwini tych.
BRICS – wg prognoz banku inwestycyjnego, gospodarki Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA stan si
pot g gospodarcz wiata do 2050. r
Najbogatsze pa stwa (warto PKB/1 mieszka ca) – Luksemburg, Norwegia, Katar, Szwajcaria.
Najbiedniejsze – Etiopia, Malawi, Liberia, Burundi.
Pomysły na zniesienie dysproporcji mi dzy krajami:
• finansowa – przyznawanie darowizn, udzielanie preferencyjnych kredytów,
• rzeczowa – dostarczanie dóbr materialnych np. leków, odzie y,
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•

techniczna – przeprowadzanie szkole zawodowych

W 2000 r. 189 pa stw podpisuje Deklaracj Milenijn ONZ – której celem jest zmniejszenie liczby
osób yj cych w skrajnym ubóstwie.
W 1988 wprowadzono program Fair Trade [Sprawiedliwy Handel]- celem było zwrócenie uwagi
producentom na potrzeb oferowania uczciwych cen za wyroby,
• sprawiedliwe wynagradzanie za prac ,
• przejrzyste warunki zatrudniania,
• przestrzeganie praw człowieka
KIVA – powołana przez prywatne osoby w USA organizacja udzielaj ca nisko oprocentowanych
po yczek przedsi biorcom z biednym krajów.
Temat: Globalizacja
Zanikanie granic, swobodny przepływ osób, kapitału, liberalizacja gospodarki. To ł czenie systemów
gospodarczych, ujednolicenie upodoba i zachowa .
Płaszczyzny globalizacji:
• gospodarcza – wzrost znaczenia korporacji mi dzynarodowych, swobodny przepływ kapitału,
towarów i usług, (utworzenie WTO – wiatowej Organizacji Handlu)
• technologiczna – swobodny przepływ inwestycji – rozwój transportu
• społeczno – kulturowa – popularyzacja jednolitego stylu w kulturze masowej (filmu, muzyki),
kształtowanie norm i pogl dów,
• polityczna – porozumienie o ruchu bezwizowym, Interpol
• ekologiczna – mi dzynarodowe działania na rzecz ochrony rodowiska
Korporacje – mi dzynarodowe przedsi biorstwa maj ce filie na całym wiecie. Ich strategi jest
osi ganie maksymalnej efektywno ci poprzez przenoszenie zada do miejsc o najlepszych warunkach
do produkcji lub zbytu – najwi ksza Rogal Dutch Stell – Holandia/ wielka Brytania – koncern
paliwowo – energetyczny – przychody 470 mld USD przewy sza PKB Białorusi, Bułgarii, Czech–
zaczynał od jednej platformy na Sumatrze .
Potencjał korporacji zwi ksza si w wyniku fuzji – dobrowolnego ł czenia si przedsi biorstw.
Opanowanie rynku mo e doprowadzi do monopolu (wył czno ci)
Przyczyny globalizacji:
• szybki post p technologiczny zwi zany ze wzrostem zapotrzebowania na wiedz
• rozwój wiatowego transportu,
• rozwój nowoczesnych rodków komunikacji
• rozwój gospodarki opartej na na wiedzy i technologii
• powstanie organizacji o charakterze gospodarczym: WTO, NAFTA
• redukcja barier wymiany mi dzynarodowej
• rozwój reklamy, form przekazu
Skutki globalizacji:
Pozytywne:
• swobodny przepływ towarów, ludzi
• łatwiejszy i szybszy dost p do wiedzy i informacji,
• wzrost tolerancyjno ci dla odmiennych kultur,
• zmniejszenie bezrobocia – wzrost PKB
• transfer nowoczesnych technologii
Negatywne:
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•
•
•

zacieranie si ró norodno ci kulturowej
zmonopolizowanie rynków przez mi dzynarodowe koncerny
zast powanie tradycyjnych marek towarami globalnymi

Temat: Współpraca mi dzynarodowa
Płaszczyzny współpracy:
• polityczna – wspólne działania wobec innych pa stw i organizacji
• militarna – zapewnienie bezpiecze stwa krajom członkowskim,
• gospodarcza – ułatwienia w handlu mi dzynarodowym, dost p do technologii, dost p do
rynków zbytu
Organizacje pozarz dowe o charakterze globalnym:
Mi dzynarodowy Czerwony Krzy – działalno humanitarna
Amnesty International – działalno społeczna
Greenpeace – działalno ekologiczna
ONZ – organizacja o zasi u globalnym, utworzona w 1945 r w San Francisco, 51 pa stw
zało ycielskich, w tym Polska. Obecnie 193 kraje.
Cele: zapewnienie pokoju i bezpiecze stwa, poszanowanie praw człowieka, współpraca mi dzy
narodami, walka z ubóstwem.
IMF – Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy
FAO – ONZ – ds. Wy ywienia i Rolnictwa
UNESCO – ONZ ds. O wiaty, Nauki i Kultury
WHO – wiatowa Organizacja Zdrowia
Organy ONZ:
• Zgromadzenie Ogólne – ka de pa stwo ma 1 głos
• Rada Bezpiecze stwa – w skład wchodzi 15 członków – stali to : Chiny, Francja, Rosja, USA
i Wielka Brytania, pozostali wybierani na dwu letni kadencj . – nakładaj sankcje polityczne
i gospodarcze, decyzje dotycz ce u ycia sił zbrojnych
• Rada Gospodarcza i Społeczna – wchodz 54 pa stwa – rozwi zuj problemy gospodarcze
• Mi dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo ci w Hadze – rozstrzyga spory mi dzynarodowe
• Sekretariat
•
•
•
•
•
•

Unia Europejska – 28 pa stw – celem jest współpraca polityczno – gospodarcza,
bezpiecze stwo wewn trzne, wymiar sprawiedliwo ci, wspólna waluta, ruch bezwizowy
NATO – polityczno – militarna – 28 pa stw
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – 34 wysoko rozwini te pa stwa
w tym Polska
NAFTA – Północno Ameryka skie Stowarzyszenie o Wolnym Handlu (w Europie EFTA)
OPEC – Organizacja Krajów eksportuj cych Rop Naftow
ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej

Przyczyny integracji europejskiej:
• polityczne zbli enie dawnych wrogów Niemiec i Francji
• potrzeba budowania nowego porz dku opartego na wzajemnej współpracy,
• utworzenie Europejskiej Wspólnoty W gla i Stali, Wspólnoty Gospodarczej i Energii
Atomowej
• podpisanie w 1985 r. Układu z Schengen – zniesienie kontroli
• ustanowienie obywatelstwa europejskiego – mo liwo zamieszkania, pracy w dowolnym
miejscu UE
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Skutki integracji europejskiej:
pozytywne:
• ułatwienie rozlicze mi dzy przedsi biorcami z ró nych pa stw oraz wyjazdów
zagranicznych dzi ki wprowadzeniu waluty euro
• atrakcyjno jednolitego rynku dla inwestorów spoza UE,
• brak formalno ci przy przekraczaniu granic,
• mo liwo zatrudnienia na terenie UE
negatywne:
• wielkie koszty zwi zane ze wsparciem bankrutuj cych pa stw
• utrudniona walka z przest pczo ci i nielegaln imigracj
• ograniczony dost p do towarów spoza UE
Temat: Handel mi dzynarodowy
obejmuje eksport (sprzeda ), import (zakup) reeksport – sprzeda towarów pochodz cych z
importu
- polega na odpłatnej wymianie towarów mi dzy pa stwami (towary, usługi, kapitał • finansowy – bezpo rednie inwestycje zagraniczne, kredyty,
• dobra intelektualne – nowe technologie, patenty
• kapitał ludzki – zasoby wiedzy i umiej tno ci zawarte w ka dym człowieku.
Obroty mi dzynarodowe – wszelki rodzaj działalno ci zwi zany z utrzymywaniem
mi dzynarodowych stosunków gospodarczych.
Bilans handlowy to zestawienie rocznej warto ci eksportu[E] i importu[I] (dodatni gdy E>I)
Czynniki wpływaj ce na rozwój handlu zagranicznego:
• procesy integracyjne pa stw – prowadzi do tworzenia struktur gospodarczych znosz cych
bariery gospodarcze,
• liberalizacja warunków wymiany handlowej – zniesienie ceł,
• rozwój technologii informacyjnej – mo liwo porównania cen
• post p technologiczny w zakresie komunikacji – towary i dobra niematerialne mo na przesła
szybciej
• aktualna sytuacja gospodarcza na wiecie
• zmiany kursu walut.
Bilans płatniczy – zestawienie transakcji zwi zanych z handlem towarami i usługami, inwestycje
zagraniczne, operacje finansowe (czasem kraje maj ujemny bilans handlowy przy dodatnim bilansie
płatniczym – Austria.
Bilans płatniczy składa si z:
• bilansu obrotów bie cych – saldo obrotów towarowych i usług
• bilans obrotów kapitałowych – saldo inwestycji zagranicznych i pozostałych operacji
finansowych.
Główni eksporterzy: Chiny, USA, Niemcy, Japonia
Importerzy: USA, Chiny, Niemcy, Japonia
Kraje wysoko rozwini te maj zró nicowan struktur eksportu – kraje słabo rozwini te – produkty
rolne, surowce mineralne
Struktura towarowa handlu zagranicznego zale y od: czynników przyrodniczych, ekonomicznych
(poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego).
Obecnie wzrasta rola usług w handlowej wymianie: ubezpieczenia, doradztwo finansowe, bankowe,
transport
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Przepływ kapitału: mo e mie formy lokat walutowych, zagranicznych inwestycji, transakcji
giełdowych, kredytów bankowych, pomocy finansowej.
Czynniki hamuj ce wymian :
• - embarga – ochrona rynku przed ta szymi towarami z zagranicy
• manipulowanie kursem walutowym
• premie i ulgi podatkowe oferowane eksporterom – tego typu praktyki powoduj sprzeda
niektórych towarów po cenach dumpingowych (poni ej kosztów wytworzenia) aby opanowa
rynek, a pó niej podnie ceny. Powoduje to sprzeciw wiatowy – konflikt mi dzy USA a UE
Handel mi dzynarodowy przyczynia si do korzy ci komparatywnych – wytwarzanie dóbr w
miejscach, gdzie bardziej si opłaca, to pozwala na tworzenie mi dzynarodowego podziału pracy –
sprzyjaj specjalizacji produkcji, współpracy.
Temat: Konflikty mi dzynarodowe
ródła konfliktów:
a) ekonomiczne – sprzeczne interesy gospodarcze
b) etniczno – religijne
c) polityczne – odmienna ideologia
d) terytorialne
aden konflikt nie ma tylko jednej przyczyny.
Ruchy separatystyczne – ich przyczyn jest d enie okre lonych grup społecznych do uzyskania
statusu odr bnych samodzielnych jednostek administracyjnych (odr bno etniczna, religijna).
Przyczyny konfliktów:
• rywalizacja zwi zana z dost pem do zasobów naturalnych,
• d enie okre lonych grup społecznych (mniejszo ci narodowych) do uzyskania statusu
odr bnych jednostek terytorialnych
• kwestie ideologiczne i polityczne
• ró nice religijne i etniczne
• kryzys gospodarczy
Skutki konfliktów:
•
mier ludno ci cywilnej,
• fizyczne i psychiczne nast pstwa okalecze i gwałtów,
• uchod stwo
• głód i brak dost pu do czystej wody
• skrajne ubóstwo ludno ci,
• zaburzenie struktury demograficznej
• rozpad pa stw, zmiany granic,
• izolacja na arenie mi dzynarodowej,
• niszczenie dóbr kultury
Terroryzm – forma walki zbrojnej, która przez przemoc i zastraszanie ma doprowadzi do osiagania
okre lonych celów politycznych, społecznych i religijnych poprzez zamachy bombowe, uprowadzenia
samolotów, przetrzymywanie zakładników.
Cechy charakteryzuj ce terroryzm:
• przemoc – narz dzie wywierania nacisku,
• działanie w sposób bezwzgl dny – zastraszanie,
• uzyskiwanie rozgłosu dla idei
• nielegalne ródła finansowania działa – zyski z handlu narkotykami, broni
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Regiony konfliktów:
Europa:
• Kosowo – 1991 – Alba czycy za dali utworzenia niepodległego pa stwa na terenie Serbii
• Kraj Basków – historyczna kraina na granicy Hiszpanii i Francji (ETA – organizacja
terrorystyczna, której działalno ci nie akceptuj Baskowie)
• Korsyka – mimo, i w referendum opowiedziano si przeciw autonomii działa Korsyka ski
Front Wyzwolenia Narodowo ciowego – prowadz cy zamachy
• Mołdawia – d enia separatystyczne doprowadziły do utworzenia Gagauzji – terytorium
zamieszkiwane przez prawosławn ludno pochodzenia tureckiego – i Nadniestrza
(Ukrai cy i Rosjanie)
• Inne przykłady to separaty ci Baskijscy oraz Belgia (Flamandowie – mówi po niderlandzku,
Walonowie – mówi po francusku)
Azja
•

•
•

1947 r. Palestyna zostaje podzielona na dwa pa stwa: arabskie i ydowskie – uznaj ten teren
za kolebk swojej cywilizacji, zje d aj z całego wiata). Izrael ogłasza niepodległo , co
przyczynia si do ucieczki Palesty czyków do innych krajów, gdzie zakładaj organizacje
zbrojne, np. OWP Organizacj Wyzwolenia Palestyny – jej działalno przyczynia si do
powstania Autonomii Palesty skiej po stronie izraelskiej. Działania pokojowe
zaprzepaszczono poprzez ataki terrorystyczne Hamasu oraz odwety zbrojne armii izraelskiej.
W roku 2000 Palesty czycy ogłosili Intifad - powstanie przeciw Izraelowi.
Tybet – autonomiczny region Chin – łamane s prawa człowieka, przesiedlana jest ludno
Chin, dyskryminowanie Tybeta czyków
Indie z Pakistanem – o Kaszmir trwa od 1947 r. od momentu utworzenia tych pa stw –
połow prowincji kontroluj Indie, 1/3 Pakistan, pozostał cz
Chiny

Afryka
• Konflikty na tym kontynencie wywołane s tym, e granice zostały wytyczone w wyniku
dekolonizacji bez uwzgl dnienia ró nic etnicznych i religijnych.
• 1994 Rwanda – walki mi dzy plemionami Tutsi i Hutu doprowadziły do mierci 1mln osób w
100 dni
• Nigeria – kraj od lat n kany z powodu ustroju federacyjnego. Ka dy region ma swoj
konstytucj , władze, problemem jest podział zysków ze sprzeda y ropy
• Somalia – przyczyn jest zró nicowanie etniczne, ponadto zamieszkuj ten teren ludy Bantu i
Arabowie. Pod koniec 2010 r. kontrol nad wi kszo ci terytorium opanowały ugrupowania
terrorystyczne: Al. Shabaab i Hizbul Islam –
Polityka izolacjonalizmu – polega na odseparowaniu si od innych krajów (wył czenie si ze
współpracy mi dzynarodowej) – głównie pa stwa totalitarne – obecnie Kuba, Korea Północna, Liban,
Afganistan.
Izolacja narzucona przez społeczno mi dzynarodow mo e mie formy:
• sankcji gospodarczych,
• embarga – ograniczenie handlu i stosunków gospodarczych za łamanie praw człowieka,
handel broni , narkotykami
Temat: Relacje człowiek – rodowisko
Rozwój społeczno – gospodarczy w XIX i XX w. doprowadził do silnej degradacji znacznych
obszarów ekumeny.
rodowisko przyrodnicze – to zło ony system powi zanych ze sob elementów przyrody o ywionej i
nieo ywionej. Jego cech jest zdolno do utrzymywania równowagi.
Antropopresja – działania człowieka, których efektem s zmiany w rodowisku.
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Etapy zmian rodowiska:
• przedindustrialny – człowiek uzale niony jest od rodowiska, zaspokajane s podstawowe
potrzeby – po ywienia, wody i schronienia
• industrialny – eksploatacja surowców na potrzeby rozwijaj cego si przemysłu, coraz
wi kszy konsumpcjonizm w stosunku do dóbr przyrody, znikoma wiadomo dotycz ca
niszczenia rodowiska
• postindustrialny – dostrzeganie zale no ci pomi dzy stanem rodowiska a poziomem ycia,
u wiadomienie niszcz cego wpływu człowieka na rodowisko, d enie do jego ochrony
Pogl dy na relacje człowiek – rodowisko
• determinizm geograficzny – elementy rodowiska maj decyduj cy wpływ na rozwój
społecze stw, gospodarki
• nihilizm – neguje wyst powanie zale no ci mi dzy yciem człowieka a natur
• posybilizm – zakłada współzale no rodowiska przyrodniczego i funkcjonuj cych w nim
społecze stw
Post puj ce zanieczyszczenie rodowiska przyrodniczego przyczyniło si do podejmowania
mi dzynarodowych działa w celu ochrony rodowiska.
• W 1980 r. opracowano dokument „ wiatowa Strategia Ochrony rodowiska” w którym
opisano ide zrównowa onego rozwoju:
• Zakłada poł czenie rozwoju społeczno – gospodarczego z ochron rodowiska
• Racjonaln eksploatacj surowców , aby wystarczyło dla przyszłych pokole
• Podejmowanie inicjatyw ogólno wiatowych – konferencji
• Kształtowanie postaw proekologicznych
• Poszukiwanie mniej szkodliwych form gospodarowania
Wpływ człowieka na atmosfer :
Efekt cieplarniany – polega na podwy szeniu temperatury powietrza na ziemi. Jest zjawiskiem
naturalnym, bowiem gdyby nie było atmosfery rednia temperatura na Ziemi wynosiłaby – 18,90C
Teorie ocieplania si klimatu:
• jest to zjawisko naturalne – dowodem s zmiany klimatu w przeszło ci geologicznej Ziemi
• działalno gospodarcza człowieka poprzez emisj gazów cieplarnianych
a) tlenek w gla – przez wybuchy wulkanów, spalanie paliw kopalnych,
b) metan – w trakcie rozkładu szcz tków ro linnych na bagnach i polach ry owych,
c) podtlenki azotu – spalanie paliw kopalnych, wypalanie lasów, stosowanie nawozów
azotowych,
d) freony – stosowane w chłodziarkach, aerozolach
95% gazów pochodzi ze ródeł naturalnych.
Przyczyny globalnych zmian klimatycznych:
Przyrodnicze
• astronomiczne – zwi zane ze zmianami parametrów orbity ziemskiej,
• astrofizyczne – wynikaj ce z ró nej aktywno ci Sło ca,
• tektoniczne – wywołane ruchami skorupy ziemskiej i przemieszczaniem si kontynentów
• wulkaniczna i geofizyczne – zmian kierunków pr dów morskich
pozaprzyrodnicze:
• wzrost st enia gazów cieplarnianych w atmosferze
Skutki globalnych zmian klimatu:
• podwy szenie si granicy wiecznego niegu,
• topienie lodowców i l dolodów
• podniesienie si poziomu wód wszechoceanu,
• nasilenie si ekstremalnych zjawisk pogodowych,
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• zmiany granic stref ro linnych.
społeczno – ekonomiczne:
• zagro enie zatopieniem obszarów przybrze nych, niektórych wysp,
• zmniejszenie powierzchni upraw,
• spadek produkcji ro linnej i zwierz cej,
• wyst powanie obszarów z niedoborami wody,
• rozprzestrzenianie si chorób tropikalnych.
Kwa ne deszcze – powstaje w wyniku reakcji pary wodnej ze zwi zkami siarki i azotu, tworzy si
wtedy kwas siarkowy i azotowy (wynik emisji zanieczyszcze z elektrowni opalanych w glem
brunatnym, samochodów i pieców domowych). Przyczynia si do degradacji ro linno ci, zakwaszenia
gleb, wód powierzchniowych, uszkodze zabytków.
Niszczenie warstwy ozonowej – obecnie zniszczona w 60% przez freony. Znaczny ubytek
zaobserwowano w latach 70, uznano za zjawisko naturalne. Ubytek ozonu powoduje problem we
wzro cie ro lin, uszkadza aparaty szparkowe, powoduje raka skóry, problemy oczu.
Smog – tworzy si nad du ymi miastami. Wynik mieszania si zanieczyszcze z mgł , która stoi nad
miastem.
a) londy ski – w chłodnej porze w umiarkowanych szeroko ciach geograficznych – wpływ na to
ma inwersja temperatury
b) typu Los Angeles – w porze letniej – w wyniku wymieszania tlenków w gla, azotu z
fotochemicznymi produktami ich przemian
Temat: Wpływ człowieka na: hydrosfer , litosfer , pedosfer i biosfer
Wody słodkie stanowi 2,5% zasobów hydrosfery – wi kszo uwi ziona jest w lodowcach i
l dolodach . 1/3 ludzi na Ziemi yje na obszarach dotkni tych niedoborem wody pitnej – nie tylko na
obszarach pustynnych (Indie – brak czystej wody)
Czynniki wpływaj ce na deficyt wody:
• przez regulacj rzek –
• nadmierny pobór wody powoduje , obni enie poziomu wód podziemnych powstanie leja
depresyjnego
• nadmierne nawadnianie przyczynia si do pustynnienia obszarów, wysychania studni
• zrzut cieków przemysłowych zawieraj cych metale ci kie – trudne do usuni cie w
oczyszczalniach, cieki komunalne
Działania wspomagaj ce racjonalne gospodarowanie wod :
• instalowanie urz dze pozwalaj cych na zmniejszenie zu ycia w rolnictwie i przemy le,
• instalowanie urz dze w gospodarstwach domowych sprz tu AGD zmniejszaj ce zu ycie
wody,
• uzdatnianie wody, odsalanie wód oceanicznych.
ródła zanieczyszcze hydrosfery:
• przemysł i gospodarstwa domowe,
• działalno rolnicza – stosowanie nawozów sztucznych , chemiczne rodki ochrony ro lin –
przyczyniaj si do eutrofizacji (u y nienia)
• wycieki ropy (2010 r. – Zatoka Meksyka ska)
Wpływ działalno ci człowieka na litosfer :
• intensywna eksploatacja górnicza – przyczyn st pni podziemnych wyrobisk
• górnictwo odkrywkowe – powoduje powstanie lejów depresyjnych, obni enia poziomu wód,
• składowanie odpadów górniczych – w postaci hałd zmieniaj krajobraz.
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Odpady – substancje stałe lub ciekłe nie b d ce ciekami zwi zane z bytowaniem człowieka.
a) komunalne
b) b przemysłowe
Recykling – metoda radzenia sobie z odpadami polegaj ca na ponownym wykorzystaniu zu ytych
przedmiotów w produkcji lub opakowa .
Zagro enia gleb:
Erozja – wymywanie cz stek glebowych przez wod lub wywiewanie
• - niewła ciwe zabiegi agrotechniczne,
• wycinanie lasów,
• zły dobór ro lin uprawnych,
• zakwaszenie gleb przez kwa ne deszcze
• działalno przemysłowa przyczynia si do wzrostu metali ci kich – wchłaniane przez
ro liny, przedostaj si do układu pokarmowego człowieka
• monokultury – niewła ciwa gospodarka rolna
• osuszanie podmokłych terenów, regulacja rzek obni a wody gruntowe
• zbyt intensywne nawo enie,
• intensywny wypad bydła – prowadzi do pustynnienia
Wpływ człowieka na biosfer – najwi kszy ma człowiek zmniejszaj c liczebno oraz powierzchni
siedlisk
• zbyt intensywne połowy morskie,
• kłusownictwo, wylesianie,
• zanieczyszczanie atmosfery,
• rozwój urbanizacji i przemysłu,
• zwi kszanie powierzchni upraw
jest powodem zmniejszenia bioró norodno ci – ka dy gatunek zajmuje miejsce w ekosystemie,
zapewnia stabilno , stanowi wa ne ródło po ywienia. I zapewnia kontynuacj ewolucji.
Wylesianie – do tej pory wyci to 80% powierzchni naturalnych lasów wyst puj cych na ziemi. 90%
lasów w Afryce Zachodniej – doprowadza to do erozji gleb, po arów, zakłóca warunki klimatyczne,
las magazynuje wod , generuje opady.
Działania na rzecz ochrony rodowiska:
• 1969 – sekretarz generalny ONZ U Thant prezentuje pierwszy dokument zwracaj cy uwag
na ochron rodowiska
• 1972 – Klub Rzymski w raporcie Granice Wzrostu ostrzega przed gro b wyczerpania
zasobów,
• 1992 szczyt w Rio de Janeiro – uczestnicz 172 pa stwa – rz dy musz planowa rozwój z
uwzgl dnieniem wymogów zrównowa onego rozwoju – w dokumentach Konwencja o
ró norodno ci biologicznej i Agendzie 21.
• 1997 Protokół z Kioto – dokument przeciw globalnemu ociepleniu, mówi o redukcji gazów
cieplarnianych
Strategie ochrony rodowiska:
a) zachowawcze – obejmuje przedsi wzi cia zmierzaj ce do zachowania rodowiska w
naturalnym stanie,
b) technologiczne – monta filtrów, budowa oczyszczalni,
c) planistyczne – obejmuje podejmowanie działa proekologicznych
„Czarny Trójkat” – obszar na granicy Polski, Niemiec i Czech obj ty współprac w zakresie ochrony
rodowiska w wyniku zanieczyszcze wywołanych spalaniem w gla brunatnego.
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Sposoby ratowania rodowiska:
• racjonalne korzystanie z zasobów
• ograniczenie eksploatacji surowców i zu ycia energii,
• ograniczenie zu ycia wody w rolnictwie,
• budowa oczyszczalni cieków, zakładanie filtrów na kominach,
• segregacja i recykling odpadów,
• rekultywacja terenów zniszczonych
Organizacje mi dzynarodowe działaj ce na rzecz ochrony rodowiska:
• UNEP – agenda ONZ – zadaniem jest koordynowanie działa pa stw członkowskich na rzecz
ochrony rodowiska i monitorowania jego stanu.
• IUCN – Mi dzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
• WWF – wiatowy Fundusz na rzecz Przyrody – podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony rzek,
lasów i gatunków zagro onych,
• Greenpeace – organizuje kampanie edukacyjne, pokojowe pikiety, protesty
Mi dzynarodowe formy ochrony przyrody:
a) cisły rezerwat przyrody,
b) obszar dzikiej przyrody,
c) park narodowy
d) pomnik przyrody
e) obszar ochrony siedliskowej i gatunkowej,
f) obszar chronionego krajobrazu
g) obszar chroniony o u ytkowanych zasobach
Kategoria form w ró nych krajach mo e by ró na.
Przykładem mi dzynarodowej współpracy w zakresie ochrony przyrody jest program „Człowiek i
Biosfera”, który zakłada prowowanie zrównowa onych relacji na linii człowiek rodowisko –
obejmuje wszystkie typy ekosystemów na ziemi. Rezerwatów biosfery jest 621 na terenie 117 krajów.
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