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Obserwowana w ostatnich dziesięciole-
ciach degradacja warstwy ozonu stratosferycz-
nego, zabezpieczającego przed przenikaniem 
do atmosfery szkodliwego wycinka promie-
niowania nadfioletowego (UV-C), prowadzi 
do wzrostu liczby osób dotkniętych rakiem 
skóry. Prognozy na najbliższe 40–50 lat są w 
tej mierze bardzo niepokojące. Symulacje do-
konane w Holenderskim Instytucie Zdrowia 
Publicznego wskazują, że na obszarze basenu 
Morza Śródziemnego, w centrum kontynentu 
azjatyckiego oraz na południu Afryki należy 
się liczyć z 50% wzrostem zachorowań na 
raka skóry. Na obszarze Argentyny, Stanów 
Zjednoczonych i Australii do 2060 r. liczba 
ta może wzrosnąć nawet o 100% (Ryc. 4).

Pośrednie oddziaływania zmian klima-
tu na zdrowie wiąże się z przewidywanym 
wzrostem chorób przenoszonych przez owa-
dy (np. malaria, żółta febra, borelioza) oraz 
związanych z narastającym zanieczyszcze-
niem powietrza. Zmieniające warunki ter-
miczno-wilgotnościowe już obecnie wpływa-
ją na wzrost liczby owadów przenoszących 
choroby oraz liczby osób cierpiących na te 

schorzenia. O ile organizm człowieka jest w 
stanie dostosować się do zmienionych wa-
runków klimatycznych, o tyle nasze zdolności 
wytworzenia mechanizmów uodpornienia na 
choroby odowadzie są niewielkie. Pogarsza-
jący się stan sanitarny powietrza już obecnie 
wpływa na wzrost liczby hospitalizacji z po-
wodu chorób układu oddechowego i astmy. 
Zwiększenie koncentracji dwutlenku azotu, 
tlenku węgla i ozonu troposferycznego w 
obszarach silnie zurbanizowanych będzie 
prowadziło na nasilenia się tego zjawiska.

Zgodnie z optymistycznymi prognozami 
wzrost średniej globalnej temperatury powie-
trza do końca XXI w. może wynieść 2–3oC. 
Złożą się na to naturalne fluktuacje systemu 
klimatycznego oraz działalność człowieka. 
Przyjmując powyższe założenie można przy-
puszczać, że w ciągu najbliższych dziesięcio-
leci wzrost temperatury powietrza będzie 
postępował znacznie szybciej niż w ciągu 
ostatnich 10 000 lat. Obserwowane zmiany 
klimatu mają charakter globalny i wymagają 
dalszych badań interdyscyplinarnych w ra-
mach współpracy międzynarodowej.

CLIMATE AND HUMAN’S HEALTH

Summary

In the paper authors discuss relations between 
climate elements and human’s health. The climate 
impacts are considered from three points of view: 
meteoropathology, influences of specific meteoro-
logical elements on various health disturbances as 
well as climate related mortality. 

We have found that the most important climate 
elements that influence human’s health are air tem-
perature and biothermal conditions formed in par-
ticular weather situations. Those two climate com-
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ponents are the external, environmental factors in 
pathology of circulatory, respiratory, digestive and 
thermoregulatory systems. 

Thus, all the relations are reported in the light 
of predicted changes in climate in XXI century that 
will be manifested by significant increase in air tem-
perature. However, also changes in  another climate 
elements as solar radiation and precipitation and 
their possible influence on human health are dis-
cussed as well.
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