
1. Geozagrożenia

II. Problemy środowiskowe współczesnego świata



Wstęp

Podobnie jak w przypadku poprzedniego działu zachęcam do systematycznej własnej 
pracy w celu jak najlepszego przygotowania do matury (niestety czasu jest coraz mniej –
stąd czeka Was sporo pracy).

Poniżej wytyczne do samodzielnej pracy (poniższy zakres, podobnie jak w przypadku 
poprzedniego działu będzie obowiązywał także na sprawdzianie na koniec bieżącego, 
przerabianego działu (przypominam, że obowiązuje Was znajomość podstawy 
programowej):

1. KLASA 1, dział: „3. Atmosfera”, tematy:

„4. Opady atmosferyczne. Fronty atmosferyczne” (OPERON-Vademecum: 3.7, 3.8, 3.9, 3.10),

„5. Prognozowanie pogody i ekstremalne zjawiska pogodowe” (3.11, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5).

2. KLASA 1, dział: „4. Hydrosfera”, tematy:

„1. Zasoby wodne Ziemi (4.1)”,

„2. Dynamika mórz i oceanów” (4.2),

„3. Sieć rzeczna” (4.4).

3. KLASA 1, dział: „5. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne”, tematy:

„3. Tektonika płyt litosfery” (5.2),

„4. Ruchy górotwórcze” (5.4),

„5. Plutonizm i wulkanizm” (5.4),

„6. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne” (5.4).

4. KLASA 2, dział: „7. Wpływ człowieka na środowisko”, tematy:

„2. Wpływ działalności człowieka na atmosferę” (7.1, 7.6, 7.7),

„3. Wpływ działalności człowieka na hydrosferę” (7.8).

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=301_3_atmosfera
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=301_4_hydrosfera
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=301_5_procesy_endogeniczne
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=302_7_wplyw_czlowieka_na_srodowisko


Geozagrożenia

Geozagrożenia – to naturalne katastrofy będące wynikiem procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Zagrożeniami naturalnymi stają się wtedy, gdy są niebezpieczne dla zdrowia, życia i działalności człowieka.



Przyczyny geozagrożeń

Geozagrożenia powstają wskutek:

procesów endogenicznych – sił działających z wnętrza Ziemi,

procesów egzogenicznych – sił zewnętrznych modelujących powierzchnię Ziemi.



Podział geozagrożeń ze względu na przyczynę

Geozagrożenia ze względu na przyczynę
dzielimy na:

geologiczne,

hydrologiczne,

klimatyczne i meteorologiczne,

biologiczne,

pozostałe.



Geozagrożenia ze względu na przyczynę: geologiczne

Geozagrożenia geologiczne obejmują następujące przyczyny:

trzęsienia ziemi,

tsunami,

osuwiska,

obrywy,

spływy gruzowe i inne,

wulkanizm,

leje krasowe (na zdjęciu).



Geozagrożenia ze względu na przyczynę: hydrologiczne

Geozagrożenia hydrologiczne obejmują następujące 
przyczyny:

powodzie,

opadowe (nawalne i rozlewne),

roztopowe,

zatorowe (lodowe i śryżowe),

sztormowe,

podtopienia.



Geozagrożenia ze względu na przyczynę: klimatyczne i meteorologiczne

Geozagrożenia klimatyczne i meteorologiczne obejmują następujące przyczyny:

cyklony tropikalne (w tym cyklony, huragany, tajfuny i willy-willy),

tornada,

trąby powietrzne,

sztormy,

ulewne deszcze,

gradobicia,

burze śnieżne,

mrozy,

upały,

susze.



Geozagrożenia ze względu na przyczynę: biologiczne

Geozagrożenia biologiczne obejmują następujące 
przyczyny:

epidemie,

epifitozy (choroby roślin),

epizootie (choroby zwierząt),

plagi zwierząt.



Geozagrożenia ze względu na przyczynę: inne

Geozagrożenia inne obejmują następujące przyczyny:

GLOF (Glacial Lake Outburst Flood – gwałtowna powódź będąca wynikiem zniszczenia naturalnej zapory (np.
moreny) otaczającej brzegi jeziora oraz związana ze spływem dużych ilości wód w dół doliny),

LLOF (Landslide Lake Outburst Flood – powódź wywołana zniszczeniem naturalnej zapory wskutek osunięcia się
znacznych mas skalnych oraz gwałtownego spływu dużych ilości wody w dół doliny),

kolizje Ziemi z obiektami kosmicznymi,

lawiny śnieżne,

pożary,

burze pyłowe.



Powiązania geozagrożeń ze sferami Ziemi

Większość geozagrożeń powstaje w wyniku 
oddziaływania więcej niż jednego czynnika,

np. powodzie będące przykładem geozagrożeń
hydrologicznych są silnie powiązane ze procesami 
meteorologicznymi i klimatologicznymi oraz w 
znacznie mniejszym stopniu z procesami 
tektonicznymi (trzęsienia ziemi wywołują tsunami, 
które może prowadzić do wystąpienia powodzi), a 
nawet związanymi z biosferą (tamy budowane przez 
bobry także mogą przyczyniać się do powstawania 
powodzi).

Główne powiązania geozagrożeń ze sferami Ziemi



Katastrofy naturalne a klęski żywiołowe

Katastrofa naturalna – jest to zjawisko związane z
działaniem sił natury, które powoduje szkody na
terenie objętym tym zjawiskiem.

Często powoduje zmianę obrazu powierzchni ziemi i
zmienia stan przyrody, może też powodować znaczne
straty w gospodarce człowieka.

Zazwyczaj są to zjawiska nietypowe dla danego terenu.

W przypadku, gdy zjawisko występuje na terenach
niezamieszkałych oraz takich, na których nie ma
działalności człowieka, to nie mówimy o katastrofie
naturalnej.

Klęska żywiołowa – sytuacja, w której katastrofa
naturalna zagraża życiu lub większej liczbie osób.



Obszary występowania głównych geozagrożeń

Znaczna część powierzchni 
naszej planety jest narażona na 
występowanie groźnych w 
skutkach geozagrożeń.

Na mapie obok zaznaczono 
rejony występowania jedynie 
kilku wybranych z wielu.

Co więcej stopień zagrożenia, w 
wyniku działalności człowieka, 
sukcesywnie się zwiększa.



Identyfikowanie katastrof naturalnych i określenie ich zasięgu

W celu zapobiegania potencjalnego wystąpienia oraz skutków katastrof naturalnych są opracowywane plany
zarządzania kryzysowego.

W Polsce są one przygotowywane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Zawierają one dwie części:

część A – koncentruje się na działaniach realizowanych na rzecz minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej i
obejmuje zadania realizowane przez organy administracji publicznej w dwóch pierwszych fazach zarządzania
kryzysowego: fazie zapobiegania i przygotowania.

część B – opisuje działania administracji po wystąpieniu kryzysu i zawiera rozwiązania stosowane podczas kolejnych faz:
reagowania i odbudowy.



Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK)

Do bardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi
pozwalających na skuteczniejsze prognozowanie katastrof
i prowadzących działań zmniejszających ich skutki należy
zaliczyć Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK).

Podstawowym celem ISOK jest ochrona społeczeństwa,
gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz
innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami.

System ISOK wyposażony jest w portale służące do
zaawansowanej prezentacji informacji i map
opracowanych w systemie, a także pochodzących ze
źródeł zewnętrznych.



Informatyczny System Ochrony Kraju (ISOK)

System ISOK jest elementem 
Krajowej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej i jest powiązany z 
systemami Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej, Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii, 
Regionalnych i Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej i Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji.

ISOK służy przede wszystkim:

jednostkom administracji i 
instytucjom odpowiedzialnym na 
wszystkich szczeblach za 
zarządzanie kryzysowe,

dla społeczeństwa, gdyż dzięki 
projektowi każda osoba 
dysponująca komputerem z 
dostępem do Internetu, będzie 
mogła sprawdzić, czy 
zamieszkuje obszar zagrożony 
powodzią, a jeśli tak, to o jak 
dużym stopniu zagrożenia.



Teledetekcja geozagrożeń

Teledetekcja – to rodzaj badań wykonywanych z pewnej odległości (zdalnie) przy wykorzystaniu specjalistycznych
sensorów (czujników).

Badania teledetekcyjne można wykonywać z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi.

Teledetekcja jest wykorzystywana m.in. do:

wyznaczania zasięgu katastrof,

wspomagania działań ratowniczych,

lokalizacji pożarów,

określania zasięgów trzęsień Ziemi,

wskazywania obszarów zagrożonych tsunami.



Copernicus Emergency Management Service (CEMS)

Copernicus Emergency Management Service (CEMS) – dostarcza na żądanie szczegółowych informacji (przede
wszystkim obrazów satelitarnych) o wybranych sytuacjach awaryjnych, które wynikają z klęsk żywiołowych lub
katastrof spowodowanych przez człowieka w dowolnym miejscu na świecie.

Aktywność wulkaniczna (erupcja – wypływ lawy z wulkanu Cumbre Vieja) na wyspie La 
Palma należącej do Wysp Kanaryjskich (trwała od września do grudnia 2021 roku). Na mapie 

pokazane zostały zmiany spowodowane erupcją (m.in. zmiany wysokości i grubości lawy).

Zdjęcia z gminy El Paso wykonane 
dwa miesiące po ustaniu erupcji



System ASTER

ASTER – jest wspólnym przedsięwzięciem amerykańskiego NASA i japońskiego Ministerstwa Gospodarki Handlu i
Przemysłu (METI), przy współpracy organizacji naukowych i przemysłowych w obu krajach.

Instrument ASTER zapewnia nową generację możliwości obrazowania teledetekcyjnego.

Rejestruje dane o wysokiej rozdzielczości przestrzennej w 14 pasmach, od widzialnej do termicznej podczerwieni oraz
zapewnia możliwość tworzenia trójwymiarowych cyfrowych modeli wysokościowych i wielu innych opracowań.

Zasolenie oceanu w lipcu 2022 roku uzyskane dzięki ASTER



Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA)

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania
(KSWSiA) – to system utworzony w celu zapobiegania
skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań
terrorystycznych, które mogą spowodować skażenia
chemiczne, biologiczne bądź promieniotwórcze.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być
ogłaszane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.



Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA)

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze w ramach KSWSiA są przekazywane z wykorzystaniem środków
alarmowych, do których zalicza się środki masowego przekazu (takie jak regionalne i zakładowe rozgłośnie radiowe
i stacje telewizyjne), syreny alarmowe, dzwonki alarmowe, megafony, gongi, buczki i brzęczki, dzwony kościelne
oraz sygnalizatory świetlne.

W Polsce osoby przebywające na obszarze, na którym mogą wystąpić geozagrożenia otrzymują SMS z alertem RCB,
który zawiera informacje dotyczące zagrożenia (gwałtowne burze, silne porywy wiatru, burze, gradobicia, pożary
lasów, itp.) oraz jego lokalizacji.



National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) –
amerykańska agencja naukowa i regulacyjna w Departamencie
Handlu Stanów Zjednoczonych.

Do głównych zadań NOAA należy zaliczyć:

prognozowanie pogody,

monitorowanie warunków oceanicznych i atmosferycznych,

sporządzanie map mórz,

prowadzenie badań głębinowych,

zarządzanie rybołówstwem i ochroną ssaków morskich oraz
zagrożonych gatunków w wyłącznej strefie ekonomicznej USA.



United States Geological Survey (USGS)

United States Geological Survey (USGS) – amerykańska agencja naukowo-
badawcza, założona 3 marca 1879 roku.

Najważniejsze badania prowadzone w niej dotyczą:

przemian krajobrazu Stanów Zjednoczonych,

rozmieszczenia bogactw naturalnych oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń
naturalnych.



Japan Meteorological Agency (JMA)

Japan Meteorological Agency (JMA) – japońska 
rządowa agencja meteorologiczna podlegająca 
Ministerstwu Ziemi, Infrastruktury, Transportu i 
Turystyki.

Odpowiedzialna jest za zbieranie i podawanie do 
wiadomości publicznej w Japonii wyników, które 
są uzyskiwane z danych opartych na dziennej 
obserwacji i badaniach naukowych związanych 
ze zjawiskami naturalnymi w obszarze: 
meteorologii, hydrologii, sejsmologii oraz 
wulkanologii.

Odpowiada ona za ogólnokrajowe publikacje 
ostrzeżeń systemu wczesnego ostrzegania przed 
trzęsieniami ziemi.

JMA jest jednym z regionalnych, 
specjalistycznych ośrodków meteorologicznych 
Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

Jego zadaniem jest m.in. analiza i 
prognozowanie tropikalnych cyklonów 
(tajfunów) w zachodniej części północnego 
Pacyfiku oraz na Morzu Południowochińskim.



Mapowanie kryzysowe

Mapowanie kryzysowe – akcja 
polegająca na bezpłatnej pracy grupy 
wolontariuszy i lokalnych 
informatyków, którzy za pomocą 
aplikacji mobilnych zbierają 
informacje w terenie.

W mapowaniu może wziąć udział 
każdy kto ma dostęp do komputera i 
Internetu.

Zgromadzone w ten sposób dane są 
analizowane i wykorzystywane do 
tworzenia map wspierających akcje 
ratownicze. 

Przykład stanowi tajfun Haiyan
który nawiedził Filipiny w 2013 
roku.

Grupa 1,5 tys. wolontariuszy 
zebrała informacje na temat 
obszarów zniszczonych przez 
kataklizm.

W efekcie powstała mapa 
zniszczeń okolicznych wysp.



Materiały pomocnicze do nauki
Opracowane w celach edukacyjnych (niekomercyjnych)

Opracowanie i redakcja: Rafał Bielecki i Sławomir Dmowski
Kontakt:  kontakt@geografia24.eu

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
- KOPIOWANIE ZABRONIONE -
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