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PROJEKTMUNKA

Éghajlatváltozás
= az éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltoztatását

jelenti,helyi vagy globális szinten

Napsugárzás
A Föld legfontosabb
energiaforrása a Nap. A
napsugárzásnak köszönhető a
földfelszín és az azt beborító
légréteg felmelegedése

A klíma tényleges változása három
okra vezethető vissza
1.az éghajlati rendszer belső ingadozásai 2.természetes külső tényezők
3.antropogén hatások
Üvegházhatás
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BELSŐ INGADOZÁS

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

=légkör,szárazföldek,óceánok,bi

= naptevékenység,napállandó
fluktuációjának
idősora,vulkánkitörések,emberi
beavatkozás,lemeztektonika

ANTROPOGÉN
HATÁSOK

oszféra,krioszféra

A Föld éghajlatának
összetevőiben
bekövetkezett
változások
-óceánok
változékonysága

=üvegház hatás
erősödése,aeroszolok,növényzet
szerkezetének
megváltozása,antropogén
hőtermelés következményei

- - A Nap sugárzásának
időbeli ingadozás
- -A vulkánkitörések gázt és

-Areoszolok a
napsugárzás egy részét
visszaverik,szórják,elnyelik
-Városi hősziget-hatás

részecskéket juttatnak az
atmoszférába

- -lemezmozgás

megváltoztatja a
földfelszínt,óceánok
arányát

-Üvegházhatás erősödése
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Napjainkban az egyre
nagyobb mértékű
levegőszennyeződés hatására
fokozódik a légköri
üvegházhatás. A nagy
mennyiségű szennyező anyag
(szén-dioxid, metán,
dinitrogén-oxid, halogénezett
szénhidrogének, por, korom
stb.), amelyet főképp az ipari
tevékenység és a közlekedés
juttat a levegőbe, csapdába
ejti a hőhullámokat és
visszasugározza a földfelszín
felé. E növekvő ütemű
üvegházhatás általános
felmelegedést idézhet elő, ami
globális éghajlatváltozáshoz
és megoldhatatlan problémák
egész sorához vezethet.

Következmények és változások
Bolygónk éghajlata minden időskálán változott és
változik a jövőben is.A jelenkori éghajlatváltozás ezen
belül különösen érdekes,mivel ennek átalakításában
már az ember tevékenysége is szerepet játszott.A
klímakutatók szerint,ha elérjük a 450 ppm értéket, a
napjainkban tapasztalható klímaváltozás,a globális
felmelegedés egy öngerjesztő folyamat által oly
mértékben fog felgyorsulni, hogy az emberiség jelenlegi
társadalmi és gazdasági fejlettségi szintet fenntartva
képtelen lesz alkalmazkodni a jelenleg megváltozott
viszonyokhoz.Számottevő változások: a levegő
hőmérsékletének változásai,óceánok,jégtakarók változásai,csapadék és
a felszíni vízmérleg alakulása,légkörzés és az időjárási szélsőségek
alakulása,vegetáció,gleccserek

Globális felmelegedés
= a Föld átlaghőmérsékletének emelkedése
Okai:a legfontosabb ok maga az ember.Szinte természetes,hogy
mindenhova autóval járunk.A benzinnel működő autók rengeteg káros
anyagot juttatnak a környezetbe.Emellett a világon óriási
mennyiségben használunk fosszilis eredetű energiahordozókat
Hatások: Szélsőséges éghajlat:gyakori aszályok,árvizek,rendkívüli
csapadékok,hóviharok,gurrikánok,szökőárak,földcsuszamlások,elsivatagosodás,állatok
kipusztulása,lakhatatlan területek,tengerek savasodása
Források: wikipédia:https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%
meg.hu y: https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/

,,A természet elemei háborúban
állnak egymással, mert mi
emberek visszaéltünk a
környezet biológiai rendszerével.” Tahereh Mafi
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