Tytuł: Transport i zanieczyszczenia powietrza a jakość życia mieszkańców miast Indii
PRZEDMIOT I REALIZOWANE ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ


GEOGRAFIA
Etap edukacyjny: 8 klasa szkoły podstawowej, liceum
Cele kształcenia: I. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; II. 4, 5, 6; III. 2, 3, 9.
Treść nauczania: IV. 2, 3, 5, 6; XIV. 8, 11.

CELE W JĘZYKU NAUCZYCIELA I NAUCZYCIELKI
 Omówienie zjawiska zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na jakość i komfort życia
mieszkańców na przykładzie wybranych miast Indii.
 Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku miejskim, środków
transportu, ich uwarunkowań i konsekwencji na życie mieszkańców miast oraz dostrzeganie
potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami na przykładzie miast Indii.
 Zwiększenie kompetencji w kwestii opisywania oraz wyjaśniania występujących w
środowisku geograficznym zjawisk na przykładzie miast Indii.
 Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego w
różnych regionach Indii.
 Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i
społeczno-gospodarczego dotyczącego Indii w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
 Przyjmowanie postawy szacunku wobec przestrzeni zamieszkania oraz rozumienie
potrzeby racjonalnego gospodarowania.
CELE W JĘZYKU UCZNIA I UCZENNICY
 Uzyskasz informacje na temat wybranych miast Indii z naciskiem na zjawisko
zanieczyszczenia powietrza i środków transportu w Indiach.
 Dowiesz się, jakie są uwarunkowania życia mieszkańców miast Indii w kontekście jakości i
komfortu życia.
 Zastanowisz się nad prawem do czystego środowiska jako prawie człowieka.
CZAS TRWANIA
45 minut
MATERIAŁY/SPRZĘT
 arkusze papieru A4
 markery, długopisy
METODY PRACY

Praca indywidualna, praca zespołowa, dyskusja, burza mózgów
PRZEBIEG
KROK 1. Podstawowe informacje o Indiach (10 minut)
 Na początku powiedz klasie, że dziś porozmawiacie o Indiach – państwie położonym w
Azji. Zapytaj klasę, czy wiedzą coś o tym kraju i poproś o odpowiedź na następujące
pytania:
- z czym kojarzą im się Indie?,
- co wiedzą na temat życia mieszkańców tego kraju?
 Przeprowadź krótką burzę mózgów, aby zapoznać się z wiedzą potoczną uczniów i
uczennic. Odpowiedzi można zapisać na tablicy lub flipcharcie.
 Następnie przedstaw klasie informacje o Indiach oraz głównych środkach transportu,
korzystając z informacji zamieszczonych w Załączniku 1 oraz grafik umieszczonych w
Dodatkowych materiałach dla nauczyciela. Rozpocznij od prezentacji następującego
zdjęcia w poniższej kolejności. Zapytaj klasę o nazwę miasta (odpowiedź: Mumbaj –
centrum miasta z obszarami slumsów Dharavi.

Źródło: https://www.businessinsider.com/aerial-drone-photos-mumbai-extreme-wealth-slums2018-9?IR=T#residents-of-dharavi-cover-their-roofs-in-blue-tarps-to-protect-their-homes-frommonsoons-3,
KROK 2. Zanieczyszczenia powietrza i transport – jakość życia mieszkańców Indii (35 minut)
 Zaprezentuj zestaw fotografii z miast Indii z Dodatkowych materiałów dla nauczyciela.



Poinformuj klasę, iż jedną z cech miast Indii jest występowanie dużego zanieczyszczenia
powietrza. Wyświetl klasie stronę internetową Zanieczyszczenie powietrza w Indiach:
Mapa wizualna jakości powietrza w czasie rzeczywistym: https://aqicn.org/map/india/pl/.
Zadaj klasie pytanie, jakie są aktualne wskaźniki jakości powietrza w największych
miastach Indii. Porównajcie wyniki z New Delhi i Mumbaju z wynikami z miast w Polsce
(na przykład miejsca zamieszkania). Oto przykładowy obraz:



grupach. Podziel klasę na
Przejdź do zadania w
równe
grupy
kilkuosobowe. Każdej z
grup rozdaj arkusz z zadaniem z Załącznika 2 oraz arkusz papieru A4. Na tablicy zapisz
zestaw pytań i poproś o przeczytanie tekstu, a następnie odpowiedzenie na pytania i
zapisanie odpowiedzi.
Pod koniec poproś wybrane osoby z grup o zaprezentowanie swoich odpowiedzi.
Podsumuj zadanie i zadaj pytania:
- Co można zmienić, by poprawić sytuację mieszkańców miast Indii w kwestii dostępu do
czystego powietrza?
- Jakie działania mogą podjąć mieszkańcy miast, aby warunki życia?
Poproś o zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami problemu. Przeprowadź burzę
mózgów, odpowiedzi zapisz na tablicy. Możliwe odpowiedzi na pytanie znajdują się w
Załączniku 3.





Załącznik 1
Podstawowe informacje o Indiach
Indie (Republika Indii) to państwo w Azji Południowej, ze stolicą w New Delhi, zajmujące
większość subkontynentu indyjskiego, rozciągające się od Himalajów na północy, po tropikalne
lasy Kerali na południu. Indie zajmują 7. pozycję na świecie pod względem rozległości

zajmowanego obszaru - powierzchnia Indii wynosi 3 287 590 km2. Indie to drugie po Chinach
najludniejsze państwo świata. Liczbę ludności szacuje się na ponad 1,2 mld. Pod względem
religijnym Indie charakteryzują się zróżnicowaniem: największą grupę stanowią hinduiści – 80,5%
populacji, wyznawcy islamu stanowiący 13,4% społeczeństwa (138 mln), chrześcijanie – 2,3% (23
mln), sikhowie – 1,9% (19 mln), buddyści – 0,8% (8 mln), dżiniści – 0,4% (4 mln) i wyznawcy innych
religii – 0,6% (6 mln).
Najbardziej zaludnionym miastem Indii jest Mumbaj – ponad 18,4 mln mieszkańców,
następnie New Delhi – 16,3 mln osób (cała aglomeracja Delhi to 21,7 mln mieszkańców), Kalkuta14,1 mln, Czenaj-8,7 mln i Bangalur-8,5 mln mieszkańców. Są to dane orientacyjne, ponieważ
prawdziwe liczby mogą być jeszcze znacznie wyższe ze względu na migrację wewnętrzną
mieszkańców, liczbę osób bezdomnych, a także rozciągające się na przedmieściach miast obszary
slumsów.
Indie posiadają znakomicie rozwiniętą sieć połączeń lotniczych z poszczególnymi
regionami kraju i z innymi państwami (ogólna liczba portów lotniczych to 132). Transport kolejowy
pozostaje najpopularniejszą formą transportu z łączną długością linii kolejowych ponad 85 tys.
km. W skali roku indyjskie koleje przewożą 8,2 mld pasażerów (ok. 22,7 mln dziennie) i zatrudniają
1,3 miliona pracowników. Mimo że drogi w Indiach, nie tylko w miastach, pozostają zatłoczone i
odnotowuje się na nich wiele wypadków, transport lądowy jest drugim najczęściej
wykorzystywanym w kraju do przewozu pasażerów i towarów.

Załącznik 2
Smog to zanieczyszczenie powietrza polegające na tym, że rośnie w nim stężenie
substancji niekorzystnych dla zdrowia. Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Sprzyja mu także utrzymująca się mgła.
Zjawisko powstaje wskutek inwersji temperaturowej, co oznacza, że warstwa chłodniejszego
powietrza (znajdująca się niżej) zatrzymywana jest przez znajdującą się nad nią warstwę ciepłego
powietrza. To co w smogu truje najbardziej to szkodliwe substancje chemiczne, takie jak pyły
zawieszone, wodorotlenki, tlenki azotu i siarki oraz benzo(a)piren. Zanieczyszczenia te gromadzą
się wokół miejsc ich powstawania – najczęściej w zabudowie mieszkalnej. W rezultacie bezpośrednio szkodzą mieszkańcom, ponieważ znajdują się zarówno w powietrzu, jak i w glebie, (po
emitowaniu do atmosfery powracają na powierzchnię ziemi w postaci kwaśnych deszczy).
Smog ma często charakter punktowy. Formuje się na obszarach zurbanizowanych i gęsto
zaludnionych. Na smog najbardziej narażone są miasta i miejscowości położone w naturalnych
obniżeniach gruntu. W przypadku Indii są to: New Delhi, Mumbaj, Kalkuta. Stężenia
zanieczyszczeń w smogu są tam zazwyczaj bardzo wysokie i przekraczają wielokrotnie normy

jakości powietrza zalecane przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Szacuje się, że
zanieczyszczenie powietrza w miastach Indii aż 75-krotnie przekracza dopuszczalne normy.
Źródłem pochodzenia tych substancji jest działalność człowieka: działalność bytowokomunalna oraz transport. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami jest
niska emisja oraz emisja liniowa (samochody), czyli spaliny przedostające się do powietrza na
niskiej wysokości (poniżej 40 metrów). Wzmożony ruch wiążę się z emisją zanieczyszczeń,
nadmiernym hałasem, niszczeniem infrastruktury transportowej, zatorami drogowymi oraz
znaczną wypadkowością. Do przyczyn smogu zalicza się:
- nieefektywne spalanie paliw (węgla, drewna, oleju), np. spaliny z fabryk,
- palenie śmieci w lokalnych gospodarstwach domowych (dym z kominów i piecyków),
- wypalanie traw i pól przeznaczanych do celów rolniczych oraz pod wypas zwierząt
hodowlanych,
- korzystanie z przydomowych palenisk grzewczych oraz pieców w mieszkaniach,
- nieracjonalny i nieekologiczny transport drogowy (z użyciem oleju napędowego zamiast
paliw alternatywnych),
- pył samochodowy, drobinki z opon i klocków hamulcowych, zwłaszcza spaliny ze starych
samochodów i autobusów z silnikami spalinowymi,
- pylenie wtórne, czyli kurz i pyły leżące na jezdni i podnoszące się w momencie przejazdu
samochodu i innych środków transportu.

Pytania do Załącznika 2
1. Czy smog dotyczy miast Indii?
2. Jakie są przyczyny smogu w New Delhi, Mumbaju i Kalkucie?
3. Jakie są aktualne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w tych miastach?
4. W jaki sposób transport publiczny w miastach wpływa na jakość powietrza?
5. Jakie są skutki smogu i jego wpływ na komfort życia mieszkańców największych miast
Indii?
Załącznik 3
Zanieczyszczenia powietrza w miastach Indii:
Wśród priorytetowych rozwiązań poprawy jakości powietrza w miastach Indii, które
wpłynęłyby na komfort życia mieszkańców miast oraz związanych z wdrażaniem zrównoważonego
transportu na terenach zurbanizowanych można wyróżnić:
 ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z przydomowych palenisk w centrach miast i
na ich obrzeżach,



wprowadzenie ekologicznych środków transportu przyjaznych dla środowiska i
mieszkańców,
 ograniczanie ruchu samochodowego w miastach,
 inwestowanie w infrastrukturę drogową przystosowaną do transportu miejskiego,
rowerzystów i ruchu pieszych,
 inwestowanie w elektromobilność (rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów, zakup
aut elektrycznych),
 zmywanie ulic z pyłów, kurzu i osadów,
 wprowadzanie założeń tzw. urbanizacji zorientowanej na transport publiczny, która
charakteryzuje się tak zaprojektowaną przestrzenią miejską o zróżnicowanej funkcji
(mieszkalnej i komercyjnej), by efektywnie zmaksymalizować dostępność transportu
publicznego,
 zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej,
 budowanie wygodnych węzłów przesiadkowych i obwodnic miast,
 wprowadzanie usług ekosystemowych i zielonej infrastruktury (zazielenianie poboczy ulic
i skwerów, tworzenie parków, ogrodów i zielonych dachów).
Zastosowanie takich rozwiązań przyczyniłoby się do poprawy warunków życia w mieście. W
dłuższej perspektywie są one niezbędne, by zapewnić ludziom zdrowie i dobrą kondycję
psychofizyczną, wpływać na dobry mikroklimat w mieście, obniżać temperaturę w miastach i
niwelować zanieczyszczenia.

Dodatkowe materiały dla nauczyciela
Strona internetowa Zanieczyszczenie powietrza w Indiach: Mapa wizualna jakości powietrza w
czasie rzeczywistym: https://aqicn.org/map/india/pl/
Artykuł „Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez transport drogowy”, Zielone Mazowsze:
http://zm.org.pl/?a=koalicja.broszuras_03
Artykuł „Toksyczne niebo. W tym mieście już wiedzą, czym kończy się lekceważenie smogu”,
Gazeta Wyborcza: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114881,22672081,toksyczneniebo-w-tym-kraju-wiedza-czym-jest-prawdziwy-smog.html
Źródło fotografii wykorzystanych w zadaniu:
https://www.businessinsider.com/aerial-drone-photos-mumbai-extreme-wealth-slums-20189?IR=T#residents-of-dharavi-cover-their-roofs-in-blue-tarps-to-protect-their-homes-frommonsoons-3,

http://www.worldbank.org/en/country/india/brief/mumbai-urban-transport-project,
https://www.hindustantimes.com/mumbai-news/maharashtra-comes-up-with-plan-to-boostwalking-cycling-reduce-pollution-and-traffic/story-9i58ctoKt8RnQUqlNOkkxO.html

