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Schimbari climatice

GENERALITATI :


Schimbarile climatice pot avea cauze: naturale si antropice .



Ele sunt din ce in ce mai intalnite si cauzeaza o schimbare foarte mare asupra
mediului de viata a florei si faunei, dar si viata oamenilor este afectata de
aceste schimbari.

Care sunt efectele schimbarilor
climatice asupra planetei noastre?
• Din cauza schimbarilor climatice apar foarte multe probleme cu plantele, animalele si cea
mai afectata (din punctul nostru de vedere) este apa, in toate starile ei de agregare.
• Apa fiind un factor de mediu, este foarte importanta deoarece cu ajutorul apei ne hidratam,ea
fiind foarte utila in foarte multe domenii cum ar fi agricultura, in industrii si multe altele.
• Apa este peste tot, chiar daca are alta forma, cantitate sau marime, ea este oriunde te-ai uita.
• Incalzirea globala afecteaza foarte mult ghetarii, din aceasta cauza ei se topesc si asa poate

disparea inca un mediu de viata pentru foarte multe animale care au nevoie de gheata. In
cativa ani poate ca nu vor mai fi ghetari si cu disparitia lor vor disparea milioane de
vietuitoare.

 Pentru multi oameni, acest fenomen este un fel de gluma si nu isi dau seama cat de tare ne
afecteaza dar nici nu vor sa faca o schimbare pentru a putea imbunatatii mediul in care noi
traim .
 Schimbarile climatice afecteza mediul natural, dar si mediul social si economic .
 Observatiile indica o crestere foarte mare a mediei temperaturii globale ale apei din
oceane,o topire masiva a zapezii si a ghetarilor si cresterea globala a nivelului marii.
 Este foarte probabil ca,in cea mai mare parte,incalzirea globala poate aparea din cauza
emisiilor de gaze cu efect de sera provenite din activitati umane.

• IN IMAGINEA DE MAI SUS PUTEM OBSERVA CUM GAZELE SUNT ELIMINATE DIRECT IN AER, ACEST PROCES
POLUEAZA FOARTE MULT AERUL, IAR ACESTA POATE FI UNUL DINTRE MOTIVELE APARITIEI SCHIMBARILOR
CLIMATICE

•

PLUS CA DIN ACEASTA CAUZA DOZELE DE TOXINE DIN AER SUNT DIN CE IN CE MAI MARI SI DE ACEEA AERUL
DEVINE DIN CE IN CE MAI GREU DE RESPIRAT, IAR DIN ACEST MOTIV APAR LA OAMENI, FOARTE MULTE BOLI
RESPIRATORII CAT SI MULTE ALTE BOLI CARE POT REDUCE VIATA UNEI PERSOANE.

CE ESTE EFECTUL DE SERA?
EFECTUL DE SERA ESTE PROCESUL DE INCALZIRE A UNEI PLANETE DIN CAUZA RADIATIEI
REFLECTATE DE ACEASTA, CARE, IN CONDITIILE PREZENTEI UNOR GAZE CU EFECT DE SERA IN
ATMOSFERA, O PARTE SEMNIFICATIVA A RADIATIEI VA FI REFLECTATA INAPOI SPRE SUPRAFATA.

•  EFECTUL DE SERA

In aceasta imagine putem observa
cum este gheata afectata de
incalzirea globala, dar si cat de mult
sunt afectate in acelasi timp ,
animalele.

TOPIREA GHETARILOR SI CRESTEREA

NIVELULUI MARILOR

•

Schimbarile climatice afecteaza toate regiunile lumii.Calotele glaciare se topesc ,iar nivelul marilor si
oaceanelor este in crestere.In unele regiuni,fenomenele meteorologice extreme si precipitatiile sunt tot
mai frecvente ,in timp ce altele se confrunta cu valuri de caldura si seceta extreme. Atunci cand apa
se incalzeste ,isi mareste volumul.Incalzirea globala se afla,de asemena,la originea topirii calotelor

glaciare si a ghetarilor.Luate impreuna,aceste schimbari duc la cresterea nivelului marilor si
oceanelor si,astfel,la inundarea si erodarea zonelor de coasta si a celor joase.
•

Din topirea ghetarilor rezulta aparitia unor noi virusi si bacterii.

Cum putem folosii datele sa prezicem
viitorul impact al schimbatilor climatice?



Pentru a stopa pierderea biodiversităţii, trebuie reduse în mod semnificativ emisiile
globale de gaze cu efect de seră şi în acest sens, se stabilesc politici specifice.



Chiar dacă politicile şi eforturile de reducere a emisiilor sunt eficiente, unele schimbări
climatice sunt inevitabile. Prin urmare, trebuie să dezvoltăm şi strategii şi acţiuni de
adaptare la impacturile schimbărilor climatice din Europa şi în special de dincolo de
graniţele acesteia, deoarece ţările mai puţin dezvoltate sunt printre cele mai vulnerabile,
având cea mai redusă capacitate financiară şi tehnică de adaptare.

Fenomene meteorologice extreme,schimbarea regimului precipitatiilor

Ploile torentiale si alte fenomene meteorologice extreme devin din ce in ce mai frecvente.
Ca urmare a acestei situatii,se produc inundatii si scade calitatea apei, iar resursele de apa
devin tot mai prevazute in unele regiuni.

Consecintele pentru Europa
 Europa Centrala si de Sud se confrunta mai frecvent cu valuri de caldura. incendii forestiere
si seceta.
 Zona mediteraneeana devine tot mai arida, ceea ce o face vulnerabila in fata secetei si a
incendiilor forestiere.

 Nordul Europei devine considerabil mai umed si este posibil ca inundatiile pe perioada
iernii sa devina un fenomen obisnuit.
 Zonele urbane in care traiesc in present 4 din 5 europeni sunt afectate de valul de caldura
,inundatii sau cresterea nivelului marilor si adesea nu dispun de mijloacele necesare pentru
a se putea adapta schimbarilor climatice.

RISCURI PENTRU FLORA SI FAUNA
SALBATICA
o SCHIMBARILE CLIMATICE SE PRODUC ATAT DE RAPID INCAT
SUPRAVIETUIREA MULTOR SPECII DE PLANTE SI ANIMALE ESTE
AMENINTATA.
o MULTE SPECII TERESTRE, DE APA DULCE SI MARINE AU MIGRAT
DEJA.

o UNELE SPECII DE PLANTE SI ANIMALE RISCA SA DISPARA DACA
TEMPERATURILE MEDII GLOBALE VOR CONTINUA SA CREASCA
NECONTROLAT.

Cum ma pot baza pe informatiile
anterioare pentru a putea gasii idei noi?



Pe baza informatiilor de mai sus noi am inteles ca ne aflam intr-o situatie dificila din
cauza ca aceste probleme se maresc in loc sa se minimizeze.



Noi suntem de parere ca daca oamenii s-ar concentra mai mult pe mediu aceste
probleme nu ar mai fi asa grave.



O idee ar fi utilizarea fabricilor intr-o perioada anume pentru a minimiza poluarea
din jurul nostru.

CONCLUZIE
NOI SUNTEM DE PARERE CA DACA OAMENII AR FI MULT MAI
ATENTI LA FELUL IN CARE FAC LUCRURILE SI LA MODUL IN CARE
EI TRAIESC, SIGUR PLANETA NOASTRA NU AR FI ASA, AR FI MULT
MAI FRUMOASA SI MUL MAI BOGATA IN RESURSE.
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