
Драги псмаци,
БИОЛОГИЈА 26.2.2021.
Климатске прпмене . Ефекат стаклене баште-пбрада
ВАШ ЗАДАТАК:
-Ппгледати презентацију
-Преписати текст кпји је у зеленим ппљима
-За ушенике кпји пву наставну јединицу нису слущали у 
щкпли:ппгледати ТВ шас
-Урадити питаоа у раднпј свесци стр.53-56.
-Наушити:учбеник стр.97-103.,презентација



КЛИМАТСКЕ  ПРОМЕНЕ  И  ЕФЕКАТ  
СТАКЛЕНЕ  БАШТЕ



Да се подсетимо...
• Порастом броја људи на планети антропогени утицај постаје један од 

најутицајнијих на животну средину.

• Човек је својим активностима проузроковао многе промене у природи.

• Те промене дешавају се великом брзином а њихове последице утичу на 
читаву планету.

• Многим својим начинима човек угрожава природу, од које зависи 
његов опстанак. Уништавање природних екосистема, угрожавање 
биодиверзитета имају велике последице на функционисање читаве 
биосфере.

• Када се сви негативни утицаји човека саберу, ситуација је драматична а 
последице несагледиве.

• Због тога  заштита животне средине мора бити најважнија активност 
савременог човека.



Загађиваое живптне средине:
-загађиваое ваздуха,впде,земљищта и хране.
Загађивачи –извпри загађујућих супстанци
Загађујуће супстанце свпјим присуствпм меоају услпве живпта.
Свака супстанца мпже ппстати загађујућа акп се нађе у непдгпварајућпј 
кплишини на непдгпварајућем месту.



Шта је клима?
• Клима представља прпсешне вреднпсти атмпсферских услпва, 

кпји владају на некпм прпстпру на Земљи тпкпм дужег 
временскпг перипда.

• Физишкп стаое атмпсфере ппдразумева брпјшане вреднпсти 
метепрплпщких елемената, кап щтп су:

• температура, 

• светлпст, 

• влажнпст ваздуха, 

• атмпсферски притисак, 

• испараваое, 

• пблашнпст и падавине.



Шта су климатске промене?
• Климатске промене су промене у клими које се дешавају током 

дужег временског периода.

• Ове промене су веома споре у природи.

• Цикличне промене у природи дешавале су се у историји 
Земље,али се од почетка индустријске револуције промене 
одвијају много брже.



-Климатске прпмене су циклишне 
прпмене и представљају фазу у 
дугпм развпју планете Земље
-Утицај шпвека је мали

Антрпппгени утицаји на живптну 
средину су пснпвни узрпци ппјашаних 
климатских прпмена

Разлишита мищљеоа

Клима се природно мењала током 

еволуције. Топли периоди 

смењивали су се са периодима 

ледених доба, а процеси промена 

текли су споро. 

Данас смо сведоци знатних 

климатских промена које су у 

највећој мери проузроковане 

активностима човека!

Који су узроци 

климатских 

промена?



Глобалне последице климатских промена

• Глобалне последице промене климе огледају се на читавој 
планети а то су:

- промена количине падавина,

- јаке олује,

- подизање нивоа мора,

- загревање океана,

- топљење снега и леда,

- суше,

- пожари,

- промене животних циклуса код биљака и животиња.



Утицај климатских промена на живи свет

• Природни екосистеми се мењају под дејством климатских 
промена.

• Мочваре  пресушују  а у воденим екосистемима се смањује 
количина воде. У шумама су све чешћи пожари. 

• Све ово доводи до нестајања многих живих бића која у њима 
живе.



Промене у животним циклусима живих 
бића

• Велики број биљака последњих година раније цвета и плодоноси. 

• Плодови који раније сазревају, раније бивају и поједени, што 
доводи до смањења хране за организме који се њима хране.

• Последица тога су промене у ланцима исхране у екосистему.



• Биодиверзитет се смањује. Велики број врста нестаје јер не може 
да се прилагоди климатским променама.

• Научници предвиђају да ће до краја века нестати две трећине 
познатих врста живих бића.



• Љуско здравље је такође угрожено.

• Велики број болести зависи од временских услова. Такве су 
болести дисајних органа, кожне болести, заразне болести...

• У последњих десетак година све чешће су вирусне инфекције, 
управо зато што се  вируси за разлику од живих бића брже и 
лакше прилагођавају променама временских услова.

• И број оболелих од Лајмске болести се повећао. Ово објашњава 
пренамноженост крпеља, којима нови временски услови више 
одговарају.



Подизање нивоа мора
• Сваку промену климе прати подизање или спуштање нивоа мора.

• Порастом температуре на Земљи долази до топљења леда на 
половима и снега на високим планинама.

• Отопљена вода доводи до повећања укупне запремине воде у 
морима и океанима, а самим тим до пораста нивоа мора, промене 
животних станишта и нестајања врста.



Шта се подразумева под 

појмом атмосфера? 

Атмосфера је смеша гасова (ваздух) који окружује 

планету.

Хемијски састав гасова у атмосфери је мање-више 

стабилан и зависи од процеса кружења супстанци, 

нарочито кисеоника, угљеника и азота. 

Хемијски елемент у ваздуху %

Азпт 78

Кисепник 21

Угљен-дипксид 0,03

Метан 0,17

Остали гаспви 0,8

Да ппнпвимп!



Загађивање ваздуха
• Један од највећих утицаја на климатске промене настаје 

негативним утицајем човека, загађивањем ваздуха.

• Загађивање ваздуха настаје повећањем штетних гасова у 
атмосфери који доспевају из превозних средстава, индустријских 
постројења и домаћинстава. Штетни гасови се у великој мери 
ослобађају и након пожара.

• Штетни гасови доводе до ефекта стаклене баште и појаве киселих 
киша.



Ефекат стаклене баште
• Сунчеви зраци који падају на површину земље, одбијају се од ње и враћају у 

атмосферу.

• Угљен-диоксид, водена пара и метан стварају слој који задржава Сунчеве зраке и 
спречава одлазак у атмосферу.

• Слој ових гасова задржава топлоту и чини Земљу довољно топлом за одржавање 
живота(одржавају просечну температуру на Земљи око 15°C, задржавајући 
инфрацрвене (топлотне) зраке у нижим слојевима атмосфере). 

Без ових гасова просечна 

температура на планети била би -

18°C. Иако су ови гасови присутни 

у малим концентрацијама, њихова 

улога у задржавању топлоте при 

површини Земље је велика!

Захваљујући ефекту стаклене баште 

опстаје целокупни живот на Земљи.



• Ефекат стаклене баште је сличан загревању ваздуха у 
стакленицима или пластеницима, у којима се гаје биљне културе, 
па је по томе и добио назив.



Разноврсним активностима људи долази до повећања концентрације гасова у атмосфери што за 

последицу има појачани ефекат стаклене баште и појаву глобалног загревања. 

Повећање количине угљен-диоксида и других гасова у 

атмосфери

Сагоревање угља,нафте и природног гаса у 

домаћинствима,термоелектарнама,саобраћају,индустријским 

објектима

Пораст глобалне температуре на Земљи

ПОСЛЕДИЦЕ



Забрињавајући подаци и предвиђања
• Атмпсфера ппстаје све гущћа.

• Вище мплекула везује тпплпту за себе.

• Расте средоа гпдищоа температура на планети.

• Дп краја 21. века:

- ппраст средое гпдищое температуре пкп 6,4 степена Целзијуса,

- мпра и пкеани ће се загревати дп дубине пкп 3000 метара,

- нивп мпра ће ппрасти дп 80 центиметара,

- наступиће најјаше плује,

- наступиће глад, епидемије и катастрпфе.



У последњих 200 година људи 

су сагоревањем фосилних 

горива испустили додатне 

количине гасова који утичу на 

појачани ефекат стаклене 

баште.

Сагоревањем фосилних горива:

• у домаћинствима,

• фабрикама,

• електранама,

• саобраћају...

Крчењем шума:

• дрвеће се сече, а потом најчешће спаљује ослобађајући додатни 

угљен-диоксид,

• смањују се површине под шумама, па нема ко да упија повећану 

концентрацију угљен-диоксида.

Ниво угљен-диоксида у атмосфери током времена



Ефекат стаклене баште у природи



Запитај се, зашто 
овако?

Кјото протокол-у Јапану 1997.године 

Како смањити количину угљен-диоксида у ваздуху ?



Зашто?



Зашто?



Не заборави...
ТВОЈЕ МАЛО МОЖЕ БИТИ МНОГО ЗА 

ПЛАНЕТУ!


