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Zasoby  naturalne 

Zasoby naturalne są to wszelkie występujące na  Ziemi naturalne dobra 
wykorzystywane przez człowieka. 

Dzieli się je na:

Zasoby niewyczerpywalne: 

� bezwzględnie niewyczerpywalne, niezmienialne przez zużycie - np. 
nasłonecznienie, prądy morskie, energia słoneczna, wiatr.
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nasłonecznienie, prądy morskie, energia słoneczna, wiatr.

� zasoby niewyczerpywalne zmienialne (woda, powietrze). Jeśli chodzi o 
wody to już na obecnym etapie rozwoju (na niektórych obszarach) 
obserwuje się stałe lub okresowe wyczerpywanie się tego zasobu.

Zasoby wyczerpywalne: 

� zasoby wyczerpywane odnawialne, np. rośliny, zwierzęta, gleba,  

� zasoby wyczerpywalne tylko częściowo odnawialne (np. mikroklimat),     

� zasoby wyczerpywalne nieodnawialne - to minerały (np.: węgiel, ropa 
naftowa, gaz ziemny, rudy metali)



Podział  zasobów  wg  użyteczności c.d.

Podział zasobów wg użyteczności:  

� Surowce mineralne  

� Woda  

� Powietrze 

� Energia słoneczna

Drewno
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� Drewno

� Surowce mineralne - są to użyteczne dla człowieka skały  i 
minerały. Przy dużym nagromadzeniu nadają się do eksploatacji 
i wykorzystania. Stanowią one około 75% surowców 
stosowanych w gospodarce. Występują we wszystkich 
postaciach - stałej, ciekłej i gazowej. Należą do zasobów 
nieodnawialnych. Rozmieszczenie złóż surowców mineralnych 
jest na Ziemi nierównomierne, a ich dostępność różna. 

Podział  zasobów  wg  użyteczności c.d.

Najważniejszymi surowcami mineralnymi są: 

� paliwa kopalne (surowce energetyczne): ropa naftowa, gaz 
ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i pierwiastki 
promieniotwórcze; 

� zasoby metaliczne: żelazo, boksyt, mangan, magnezyt, 
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� zasoby metaliczne: żelazo, boksyt, mangan, magnezyt, 
miedź, ołów, cynk, cyna, wolfram, chrom, złoto, srebro, 
platyna,  uran, rtęć, molibden i inne; 

� zasoby niemetaliczne: chlorek sodu, fosforyty, azotany, 
siarka i inne; 

� zasoby skalne (lite i zwięzłe): granity, bazalty, zlepieńce, 
piaskowce, marmury, wapienie, gipsy, gliny, piaski, iły i inne. 

� zasoby zdobnicze, np. kamienie szlachetne i półszlachetne.



Podział  zasobów  wg  użyteczności c.d.

� Woda – jest wykorzystywana przede wszystkim jako woda pitna oraz jako 
surowiec przemysłowy i energetyczny. Należy do odnawialnych zasobów 
naturalnych. 

� Powietrze - jest to zasób rozumiany głównie jako źródło tlenu 
atmosferycznego, którym człowiek oddycha i który może zostać 
wykorzystany w procesach technologicznych oraz jako wiatr będący 
odnawialnym źródłem energii. 
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odnawialnym źródłem energii. 

� Energia słoneczna - należy do odnawialnych surowców energetycznych. 

� Drewno - jest wykorzystywane do produkcji energii cieplnej oraz 
wykorzystywane w budownictwie. Zasoby leśne, mimo że się odradzają, 
zalicza się do nieodnawialnych zasobów naturalnych, gdyż proces ich 
odrastania jest bardzo powolny i długotrwały. 

� Gleba - jest zasobem odpowiedzialnym za produkcję roślinną. Łatwo 
ulega degradacji i mimo, że w wyniku procesu glebotwórczego ma 
możliwość odradzać się, proces ten postępuje bardzo powoli, stąd gleby 
należą do trudno odnawialnych zasobów naturalnych.

Podział  zasobów  wg  obfitości 

� Zasoby występujące powszechnie - występujące w 
ilościach niewyczerpalnych i rozmieszczone 
równomiernie, np. gazy w powietrzu, surowce skalne. 

� Zasoby występujące obficie – zasoby rozmieszczone 
regionalnie lub lokalnie, obliczone na kilkaset lat, np. 
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Zasoby występujące obficie – zasoby rozmieszczone 
regionalnie lub lokalnie, obliczone na kilkaset lat, np. 
węgiel kamienny. 

� Zasoby ograniczone - zasoby występujące w niewielkich 
ilościach, które w krótkim czasie mogą ulec 
wyczerpaniu, np. ropa naftowa.



� przyrostu ludzkości 

� wzrost produkcji 
żywności, 

� wzrost 
uprzemysłowienia, 

Kryzys  środowiskowy  i  punkt  zwrotny 
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uprzemysłowienia, 

� wyczerpywanie się  
zasobów naturalnych,

� zanieczyszczenie 
środowiska.

Świat wg I Raportu Klubu Rzymskiego (1972)

Ograniczoność   zasobów  na  Ziemi

Naturalne zasoby Ziemi kurczą się i istnieje niebezpieczeństwo 
ich wyczerpania. Dlatego konieczne jest ograniczanie ich 
wydobycia oraz racjonalizacja wykorzystania,  a także 
poszukiwanie nowych, odnawialnych zasobów. 
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Wykorzystywanie zasobów powinno odbywać się zgodne z 
zasadami tzw. zrównoważonego rozwoju, który polega na 
racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi oraz ich 
ochronie, a także na wprowadzaniu nowych rozwiązań 
technologicznych i instytucjonalnych, które pozwolą na 
zaspokojenie potrzeb ludzkich, zarówno obecnych, jak i 
przyszłych pokoleń. 



Konsumpcja zasobów 
rośnie systematycznie   

i od drugiej połowy 
lat 80. XX wieku 
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lat 80. XX wieku 
przekracza zdolności 
produkcyjne Ziemi. . . . 

Źródło: Sarah Kuck.Today is Earth Overshoot Day, 23 Sep 08. 

http://www.worldchanging.com/archives/008701.html

Ograniczoność   zasobów
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Źródło: Sarah Kuck.Today is Earth Overshoot Day, 23 Sep 08. 

http://www.worldchanging.com/archives/008701.html

W 2008 roku już w sierpniu ludzkość przekroczyła poziom zużycia zasobów 
powstających w ciągu roku i łącznie zużyła ich 140%. 



Ślad  ekologiczny  człowieka   

� Ślad ekologiczny (ecological footprint) – to wynik analizy 
zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne biosfery. 
Ludzka konsumpcja zasobów naturalnych porównywana jest 
ze zdolnością planety Ziemi do ich regeneracji. 

� Ślad ekologiczny - to szacowana ilość hektarów powierzchni 
lądu i morza potrzebna do rekompensacji zasobów zużytych 
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lądu i morza potrzebna do rekompensacji zasobów zużytych 
na konsumpcję i absorpcję odpadów. Ślad mierzony jest w 
globalnych hektarach (gha) na osobę. 

Zasoby planety szacowane są na 1,06 mld globalnych 
hektarów (gha), czyli 2,2 gha na mieszkańca. Dla zachowania 
równowagi ślad ekologiczny nie powinien przekraczać tego 
poziomu. Tymczasem w Unii Europejskiej wynosi 4,7 gha na 
osobę. W UE 27 państw członkowskich wytwarza w sumie 9 
procent zasobów Ziemi, a zużywa 16 procent.

Ślad  ekologiczny  człowieka   

� Najgorzej w Europie wypadają państwa uznawane 
za ekologiczne: Szwecja i Finlandia. Ich ślady 
ekologiczne wynoszą 6,07 gha i 7,64 gha. 
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� Polska znalazła się na niezłym 20. miejscu (na 24 
państwa). Ale i tak jesteśmy ekodłużnikiem - nasze 
potrzeby to 3,3 gha, a nasze możliwości – tylko 1,8 
gha. Od 1990 r. udało się zmniejszyć deficyt 
ekologiczny z 3,83 globalnych ha na mieszkańca do 
3,3 gha na mieszkańca.



Ślad  ekologiczny  człowieka   2006  
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Źródło:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/World_map_o

f_countries_by_ecological_footprint.png

Porównanie  dobrobytu  (HDI)  i  śladu  
ekologicznego  człowieka ( EF) [gha/osoba]   
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Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Human_welfare_ 

and_ecological_footprint_sustainability.jpg



Wskaźnik  rozwoju  społecznego

Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index -

HDI, czasem tłumaczony jako Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego) – jest 
to syntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-
ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. System ten 
wprowadzony został przez  ONZ dla celów porównań 
międzynarodowych. 
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międzynarodowych. 

Wskaźnik obejmuje mierniki podstawowe, jak:
• oczekiwana długość życia,
• ogólny wskaźnik skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów 

nauczania, 
• wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania,
• PKB per capita (na mieszkańca) w USD, liczony według parytetu 

nabywczego waluty (PPP $). 

Wskaźnik  rozwoju  społecznego  (2008) 
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Źródło:http://commons.wikimedia.

org/wiki/File:UN_Human_Develop

ment_Report_2008.png



- oznacza objętość wody słodkiej zużytej do wyprodukowania 
towarów i usług konsumowanych przez jednostkę lub 
społeczność lub produkowanych przez przedsiębiorstwo. 

Obejmuje trzy elementy:

Ślad  wodny

Obejmuje trzy elementy:

� niebieski ślad wodny - oznacza objętość wód 
powierzchniowych i podziemnych zużywanych w procesie 
produkcji towarów i usług; 

� zielony ślad wodny - oznacza ilość wody deszczowej zużywanej 
w produkcji; 

� szary ślad wodny - oznacza objętość wody, która uległa 
zanieczyszczeniu w wyniku procesu produkcji.
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Zielony ślad wodny w latach 1996-2005 (mm/rok)

18181818 Źródło: http://waterfootprint.org/media/downloads/Report50-NationalWaterFootprints-Vol1.pdf



Niebieski ślad wodny w latach 1996-2005 (mm/rok)

Szary ślad wodny w latach 1996-2005 (mm/rok)
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Szary ślad wodny w latach 1996-2005 (mm/rok)

Źródło: http://www.waterfootprint.org/Reports/Report50-NationalWaterFootprints-Vol1.pdf

Ekologiczny  ślad wodny 
i  globalna  produkcja  

20202020

Źródło: http://www.flickr.com/photos/bestfootforwardphotos/5410769890/sizes/m/in/photostream/



– to woda zużyta przy produkcji danego towaru lub usługi.  

Eksport wirtualnej wody ma miejsce wtedy, gdy towar lub 
usługa jest przedmiotem konsumpcji poza granicami zlewni, 
w której woda została pozyskana. 

Wirtualna woda 

21212121 Źródło: https://printage.files.wordpress.com/2011/08/water-footprint.png

Import wirtualnej wody do Holandii 
poprzez import kawy 

22222222 Źródło: A.K. Chapagain, A.Y. Hoekstra⁎2007. The water footprint of coffee and tea consumption in the 
Netherlands



- to całkowita "suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych 
bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, 
wydarzenie lub produkt". 

� Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, 
podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w tzw. 
ekwiwalencie CO .

Ślad  węglowy 

ekwiwalencie CO2.

� Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tona ekwiwalentu 
dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym 
stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś 
ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje 
różnych gazów na wspólnej skali. 

� Na przykład 1 tona metanu odpowiada 25 tonom CO2e.
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� Ślad węglowy organizacji (przedsiębiorstwa) obejmuje emisje 
spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie 
energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki 
transportu. 

� Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane 
wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, 

Ślad  węglowy 

wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, 
użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu.

� Przy obliczaniu śladu węglowego poszczególnych państw należy 
brać pod uwagę nie tylko emisje na ich własnym terytorium, lecz 
także emisje towarzyszące produkcji dóbr importowanych. 

� Według raportu Carnegie Institution for Science z początku 2010 
(dane z 2004) państwa europejskie "eksportują" ok. 1/3 swoich 
emisji. W przypadku Szwajcarii emisje, za które odpowiada 
gospodarka szwajcarska za granicą, są większe niż emisje krajowe. 24242424



Ślad węglowy wybranych produktów 
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Źródło: http://www.archive.europapier.com/pl/ekologia/narzdzia-ekologiczne/7-

mitwobranypapierniczej

Ślad węglowy a ślad ekologiczny 

26262626 Źródło: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/carbon_footprint/



Prognozy  zmian  śladu  ekologicznego
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Źródło: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

Kalkulator emisji CO2

� http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator

Ślad ekologiczny

Mój  ślad  ekologiczny

Ślad ekologiczny

� http://www.myfootprint.org/

� http://footprint-wwf.be/footprintpage. 
aspx?projectId=115&languageId=12
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Dziękuję  za  uwagę. . . . 
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Prof. dr hab. Janina  Zbierska  


