Померање континенталних плоча

CO2

Шта су фосилна горива?
Горива која су настала пре око 650 милиона
година од угинулих биљака и животиња (угаљ,
нафта, земни гас, тресет). Фосилна горива су
данас основни извор енергије на Земљи.
Њиховим сагоревањем ослобађају се велике
количине гасова с ефектом стаклене баште.

H2O
CH4

Вулканска активност
Појачана вулканска активност, утиче на ослобађање
честица пепела изазивајући вишемесечну или
вишегодишњу облачност и промену климе.

Промене у кретању морских струја

У току Земљине историје, смењивало се неколико ледених
доба. Најекстремније ледено доба десило се пре 850-630
милиона година (Криогенско доба) током кога је оеан био
потпуно залеђен. Последње (Хуронско) ледено доба десило се
пре 2.700-2.300 милиона година у Протерозоику.

Морске струје (хладна и топла) утичу на климу
континената и приобалних делова.

Који гасови улазе у састав гасова с ефектом стаклене баште?
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Удари астероида, комета и метеорита
Током геолошке историје, било је мање од десет
катастрофалних судара Земље са астероидима.
Падом већих астероида, доводило је до климатских промена. У једном од њих, пре 66 милиона
година, нестали су диносауруси, бројни мекушци
и многе друге животињске врсте које нису
преживеле ту катаклизму.

Шта је глобално загревање?
Шта је ефекат стаклене баште?

У протеклом веку, употребом фосилних горива и
интензивном дефорестацијом повећан је ефекат
стаклене баште што је довело до већег
задржавања топлоте у Земљиној атмосфери и
повећање глобалне температуре за око 1°C.

Појава загревања Земљине површине Сунчевим
зрацима и задржавање топлоте захваљујући
гасовима у атмосфери. Без овог ефекта не би
могао да се одржава живот на Земљи јер би
просечна температура износила -18°C.

Промене сунчеве активности
Промена растојања Земље од Сунца
Промене у Земљиној орбити и њихову повезаност
с климатским променама први је описао наш
научник, Милутин Миланковић (1879-1958). Оне су
по њему добиле име „Миланковићеви циклуси“.

природни

4R - Rethinking, reducing, reusing, recycling…

Све ове промене (дуге од неколико
десетина до стотина хиљаде година)
довеле су до измена климе (загревања
или хлађења наше планете).

Шта су климатске промене?

• Направи листу потребних производа пре него
што кренеш у куповину.
Смањи,
поново употреби, рециклирај...
•

Дугорочне промене у климатским условима Земље.

Саобраћај
Потрошња фосилних горива и отпуштање гасова с
ефектом стаклене баште у саобраћају има знатан
утицај на климатске промене.

Одговоран однос према храни
• Купуј локалне производе који имају мањи CO2 отисак.
• Купуј свеже воће и поврће, а не замрзнуто. Свежа
храна је здравија и има мањи CO2 отисак.
Купуј
производе без или с повратном амбалажом.
•

Растом људске популације, повећала
се употреба фосилних горива, сеча
шума... што је поред осталог довело
до климатских промена.

• Одржавај оптималну температуру у соби
за рад и одмор на 19-22°C.
• Користи вентилатор уместо еркондишна.

• Уређаји на „off”, „stendbaj” (stand by)
или на режиму „спавања“ могу да
потроше велике количине енергије. Ако
оставиш лаптоп на пуњачу чак и када је
батерија сасвим пуна, потрошће се 4,5
kWh недељно или 235 годишње.

промена понашања/навика

КЛИМАТСКЕ
ПРОМЕНЕ
Ублажавање
и прилагођавање

Фабрике, термоелектране...

Радом фабрика, индустријских постројења и
термоелектрана у атмосферу се избацују велике
количине гасова с ефектом стаклене баште.
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Краве су значајне у људској исхрани (месо,
млеко). Међутим, у току варења хране, краве
производе велике количине метана. Једна крава
произведе годишње исту количину штетних
гасова као аутомобил који пређе 25.000 km!

информисаност

• Туширај се краће. Тако штедиш воду и енергију.

Сеча или уклањање шуме са земљишта које се
затим преображава за нешумску употребу
највише је изражено у тропским пределима.
Нестанком шума нестаје и биодиверитет, утиче
негативно на локалну климу, повећава глобалну
температуру...

Последице

(глобално загревање)

одрживо
коришћење енергије

пораст глобалне
температуре ваздуха

пораст глобалне
температуре океана

• У литератури, на интернету, у
радио и тв емисијама редовно
трагај за новим иновативним и
прихватљивим решењима које
можеш применити како би
смањио/-ла угљенични отисак.

Kористи јавни превоз
• Коришћењем јавног превоза смањује се емисија
штетних издивних гасова и бука.
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Индустријска пољопривреда (примена
синтетичких, азотних ђубрива, пестициди, тешка
механизација, крчење шума, сађење монокултура,
отпад... значајно доприносе климатским променама!

Нестабилне и све чешће екстремне временске
прилике (обилне кише, дуготрајне суше, урагански
ветрови, зимске олује, топлотни таласи...) узрокују
велике штете, угрожавајући животе људи, животиња...

Људски животи доведени у питање.
Угрожена производња хране.
Велика материјална штета.

У последњих 100 година температура површинских слојева океана је
повећана за 7°C.

Изабери здравије решење
• Кретање је увек добар избор. 2000 пређених корака
(1,5km) изгуби се око 100 калорија, а вожњом бицикла
око сат времена чак 480 калорија.

CH4

Дефорестација

Нестабилне временске прилике

Oдговно се односи према ресурсима

CО2 емисија
2,36 kg/l
2,77 kg/l
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едукација
• Научи више о климатским
променама и начинима како да
смањиш свој угљенични отисак.

• Користи енергетски ефикасне производе.

МИЛИЈАРДИ СТАНОВНИКА

Климатска акција
• Направи листу одрживог понашања и примењуј
их свакодневно.
• Посади аутохтону врсту дрвета. Више дрвећа,
нижа глобална температура...
• Обележавај међународне дане посвећене
очувању животне средине.
• Охрабри другаре из одељења да заједно
учествујете у акцијама за климу.
• Организујте дебатне клубове/округле столове
на тему климатских промена.

сагоревање
фосилних горива

антропогени

Узрок

?

Сваке године се у Србији баци готово 247.000 тона хране
зато у тањир сипај само онолико колико можеш да поједеш.

врста горива
бензин
дизел

Обновљиви извори енергије

Деоксигенација воде океана

У производњи енергије, обновљиви извори
имају мању или редуковану емисију CO2.
Република Србија располаже обновљивим
изворима енергије Сунца, воде, ветра,
геотермалне енергије и биомасе. Најзначајнији
потенцијал обновљивих извора енергије у
Србији је енергија из биомасе. Ова енергија се
процењује на 3,405 милиона тона еквивалената
нафте. Тренутно од обновљивих извора у Србији
се највише користи енергија хидротокова.

Повећањем температуре морске воде, смањује
се количина раствореног кисеоника у води што
утиче на живи свет.

Нестајање морског леда

Ацидификација окена

Због беле површине, морски лед служи као светли
штит који одбија светлосне зраке. Топљењем овог
леда тамна вода океана упија више топлоте, што
доводи до раста температуре морске воде.

Због повећане концентрације CO2 у атмосфери,
океан апсорбује већу количину овог гаса изазивајући ацидификацију морске воде.

Нестанак врста

Бељење корала

Раст нивоа мора и океана

При повећању температуре или киселости воде
океана, корали изумиру. Нестанком корала, ремети
се равнотежа у мору, нестајући и многе друге врсте.

Житељи многих острвских земаља постају
климатске избеглице.

Повећане температуре воде и ваздуха, катастрофални пожари извани сушом, уништавање станишта
дефорестацијом, топљење морског леда..., доводе
до нестанка бројних врста организама.

Ширење векторских болести

Утицај на људско здравље

Промена климе (повећана температура и влажност
ваздуха) утиче на ширење патогена који преносе
различите врсте организама (комарци, крпељи,
неке врсте мува).

Појава већег број топлотних удара код људи.
Повећање алергена у ваздуху доводи до чешћих
респираторних сметњи.

Топљење пермафроста
Пермафрост је стално залеђена подлога на
крајњем северу Евроазије. Ова подлога се понаша
као огледало, одбијајући светлосне зраке (албедо
ефекат). Повећањем температуре, смањује се
овај ефекат, и подлога се све више загрева.

Топљење поларних капа и глечера
Топљење поларних капа и глечера доводи до
низа негативних ефеката на живи свет планете,
одржавање глобалне климатске равнотеже...

Нестајањем површинског, стално залеђеног тла у
тундрама, из подлоге се ослобаша велика
количина метана у атмосферу.

Поремећај кружења угљеника и воде у природи
Живот на Земљи зависи од равнотеже циклуса
угљеника и воде. Када се ова равнотежа поремети
долази до различитих проблема у животној средини.

Mišljenja i stavovi izraženi u ovim publikacijama isključiva su odgovornost autora i njegovih
saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva zaštite životne sredine.
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N2O

Померање континенталних плоча може да утиче на
климу Земље путем промена величина и положаја
копнених маса у дужем временском периоду.

