Co je to CO2 liga?
Naučil/a jsi
Je to celorepubliková soutěž, která je učena pro týmy 3 10 studentů ve věku cca 13 - 18 let (ZŠ, SŠ). Zabývá se
tématy: klimatické změny, vody, energie a bydlení, jídla,
dopravy. Organizátorem a garantem soutěže je Ekologický
institut Veronica.

Víš, co je to CO2 ???

se něco
nového???

oxid uhličitý

Co je to globální
Vybarvi kontejnery správnou
barvou a spoj je s odpadky,

změna klimatu?

které do nich patří.
Změna klimatu označuje změnu průměrného stavu klimatu
a/nebo jeho vlastností, která přetrvává po desítky let či
déle. Globální podnebí ovlivňuje řada faktorů: sklon
zemské osy, intenzita slunečního záření a koncentrace
skleníkových plynů. Nebýt skleníkových plynů, byla by na
planetě průměrná teplota asi o 30 °C nižší oproti současné,
což by z nás byli Eskymáci, protože Země by tak byla
hluboko pod bodem mrazu. Vodní pára, oxid uhličitý (CO2),
oxid dusný, metan, freony a některé další plyny zachycují
teplo, které se odráží od zemského povrchu (ale naproti
tomu nebrání pronikání slunečního záření). Vyšší
koncentrace těchto látek ve vzduchu proto vede ke zvýšení
globální průměrné teploty. Průmysl a některé další činnosti
zvyšují koncentraci některých skleníkových plynů ve
vzduchu. Především spalování fosilních paliv – uhlí, ropy a
zemního plynu – každoročně uvolňuje miliardy tun uhlíku,
který po miliony let ležel hluboko v zemi. Obsah oxidu
uhličitého v atmosféře je proto vyšší než kdykoli
v posledních 650 000 letech. Pokud nedojde k rychlému
poklesu emisí, někdy ve druhé polovině 21. století dosáhne
dvojnásobku úrovně, na které byl před průmyslovou
revolucí.

Bez skleníkových plynů
by z nás byli
Eskymáci!!! (Brrr…)

Jaké jsou její
dopady?
Zvyšuje se teplota na souši i v atmosféře, otepluje se
oceán, snižuje se množství sněhu a ledu a stoupá hladina
moří. Nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře
způsobuje okyselování oceánů (klesá pH oceánů=negativní
důsledky na život korálů a celých vodních ekosystémů).
Úbytek ledu z pevnin. Úbytek ledu v Arktidě. Severní
oceán už přestává být v létě a na podzim pokrytý ledem.
Oteplování Arktidy se tím, jak její povrch tmavne, značně
urychluje. Bezprecedentně teplá Arktida mění charakter
počasí na celé severní polokouli. Do konce 21. století se
dále oteplí, mohlo by to být i o několik stupňů. Bude-li
růst emisí skleníkových plynů pokračovat jako doposud,
může oteplení na konci století oproti jeho počátku
dosáhnout až 3,7 ºC. Zvětší se rozdíly mezi suchými a
vlhkými oblastmi. Místa, kde je dnes sucho, budou do
budoucna sušší, zatímco na místech, kde je dnes srážek
hodně, bude pršet ještě více. Zároveň můžeme očekávat
častější a intenzivnější přívalové deště a vlny veder.
Vzestup hladiny oceánů bude pokračovat-V oblastech,
které jsou vzestupem hladiny už v tomto století ohroženy,
dnes žije desetina světové populace. Zpomalení změn bude
vyžadovat podstatné a trvalé omezení emisí skleníkových
plynů. Nárůst teplot o několik stupňů. Změna množství a

Doplň, co chybí vedle do
tabulky.
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Chybějící slova

Přiřaď k větvím stromů
správný název stromu.

Jaké stromy bývají více postiženy kyselými dešti
(jehličnaté nebo listnaté), které jsou taky zapříčiněny
klimatickými změnami?

výskytu srážek. Obecně lze říci, že nárůst srážek je
předpokládán pro vysoké zeměpisné šířky: v Arktidě,
Kanadě a Skandinávii či na Sibiři. Většina subtropických
oblastí může počítat s podstatným úbytkem dešťů. Dnes
žije v zemích trpících nedostatkem vody téměř třetina
lidské populace. Výskyt extrémních událostí počasí.
(Extrémní výkyvy počasí, přibývání silných tropických
hurikánů a tajfunů, vichřic, povodní nebo vln horka či
sucha) Tání ledovců. Zvyšování hladiny oceánů-Rostoucí
teploty vedou ke zvětšování objemu vody, a to pak ke
zvyšování hladiny moří. Zánik a migrace druhů- Pro
všechny oblasti platí, že čím rychleji teploty porostou, tím
větší je riziko jejich poškození. Areály výskytů rostlin a
živočichů se posunou do vyšších nadmořských výšek a
směrem k pólům. Dojde k vytvoření lepších podmínek pro
přezimování škůdců, objeví se nové druhy a nové choroby.
Překážka v rozvoji-Změny klimatu ovlivní možnosti
chudých států vypořádat se s bídou, zlepšit zdravotní péči,
vzdělání nebo zajistit lepší dodávky energie. Dopady na
zemědělství- V důsledku extrémních projevů počasí a
výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů
úrody. S nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde ke
zrychlení fotosyntézy. Dopady na zdraví-Nedostatek
vody, menší objem v rybnících a jezerech a menší průtok v
řekách povedou k zhoršení kvality vody a snažšímu šíření
infekcí. Prodlouží se pylová sezóna a tím dojde k zvýšení
počtu alergiků.

jehličnaté stromy

Rozděl příčiny a dopady
klimatických změn.

Spojovačka
spoj neekologické s ekologickým

dopady

příčiny

nabídka:
koncentrace skleníkových plynů, tání ledovců, spalování
fosilních paliv, sklon zemské osy, okyselování oceánů, zvětšení
rozdílů mezi suchými a vlhkými oblastmi, intenzita slunečního
záření, nárůst teplot, změna a množství výskytu srážek

Křížovka
(ch se píše do jednoho políčka a 2 slova bez mezer)

CO2 je značka pro (1.)………………… . Klimatické změny budou mít dopad na
(2.) ……………………., což znamená, že bude menší úroda atd., ale i na
korálové (3.) ………………….. . Předpokládá se, že se prodlouží pylová sezóna
a tím dojde k zvýšení počtu (4.)…………………. . Asi 30% slunečního (5.) …….,
je odráženo zpět do (6.) ……………… . Zdrojem skleníkových plynů z lidské
činnosti je i (7.) ………………… včetně elektráren. Dopadem klimatických
změn je i snížení množství (8.) …………….. a ledu.
Tajenka:

Víš, co to je??
Děti Země je organizace zaměřená na ochranu
přírody a životního prostředí, podpory veřejnosti,
ochrany ozónové vrstvy, dopravy, podpory
železniční dopravy, znečištění ovzduší atd.
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