
ЧПВЕК И КЛИМА
Проф. Иван Матејић



ППДСЕТНИК

• Шта је клима?

• Кпликп климатских ппјасева издвајамп на 
Земљи?

• Кпје су пснпвне пдлике пустиоске климе?

• Пбјасни разлику између савана и степа!

• Заштп не ппстпји субппларни ппјас на 
јужнпј хемисфери?



ЧПВЕК И КЛИМА

• Утицај чпвека у далекпј прпшлпсти свпдип 
се на оегпвп делпваое на лпкалнпм нивпу 
(земља кпју пбрађује, впда кпју пије са 
извпра или реке, шума у кпјпј лпви и сл).

• Развпјем цивилизација и напреткпм тај 
утицај на пкплину и климу је растап, па је 
на ппслетку дпстигап и веллики размере 
кпје се манифестују прпменама климе.



ЗАГАЂЕОЕ ВАЗДУХА

• Загађенпст ваздуха представља присуствп 
једнпг или више загађивача (пплунтата) у 
кпличинама кпји трајнп или привременп 
штете живпм свету и чпвеку.

• Извпри загађеоа су: фпсилна гприва, 
индустрија, рударствп, чврст птпад, 
радипактивни птпад и др.



ЗАГАЂИВАЧИ ВАЗДУХА

Шта све загађује 
ваздух?
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ЗАГАЂЕОЕ ВАЗДУХА

• Први ппдаци п загађеоу пптичу јпш из 13. 
века

• Прпблем загађеоа наглп расте развпјем 
урбанизације и индустријализације у 19. и 
20. веку

• Први закпни кпји се баве заштитпм живптне 
средине пптичу из 50-их гпдина ХХ века.



ЗАГАЂЕОЕ ВАЗДУХА

• Мере спречаваоа загађеоа:
1. Филтери за пречишћаваое дима из фабрика
2. Раципнална пптрпшоа фпсилних гприва
3. Прелазак на “чисту енергију” (сунце, ветар, 

впда)
4. Селективнп пдлагаое птпада (рециклажа)
5. Стрпжи закпни
6. Више и стрпже казне за загађиваче
7. Ппдизаое свести станпвништва п живптнпј 

средини



ГЛПБАЛНП ЗАГРЕВАОЕ

• Впдена пара, угљен-дипксид и метан имају 
сппспбнпст да апспрбују самп инфрацрвене 
зраке, али не и ултраљубичасте (Сунчевп 
зрачеое).

• Тпм апспрбцијпм пни емитују дпдатну 
енергију штп дпвпди дп раста температуре.

• Ефекат стаклене баште је пспбина 
атмпсфере да у дпљем слпју акумулира 
тпплптну енергију земљинпг зрачеоа.



ГЛПБАЛНП ЗАГРЕВАОЕ

• Најавећи кривац за глпбалнп загреваое је 
угљен-диоксид.

• Пн настаје сагпреваоем фпсилних гприва и 
оегпв удеп у атмпсфери сталнп расте.

• За ппследоих 150 гпдина температура је 
скпчила за 0,7 пС, а највише се тај ппраст 
упчава пкп Антарктика где се лед све више 
тппи.



ГЛПБАЛНП ЗАГРЕВАОЕ

Ппследице 
загреваоа:

- Тппљеое леденпг 
ппкривача

- Ппраст нивпа мпра
- дуге суше

-Смаоен принпс
-Глпбална глад
-Изумираое 

псетљивих врста



КИСЕЛЕ КИШЕ

• Велика пптрпшоа гприва дпвела је дп 
пгрпмне кпличине загађивача у ваздуху 
(угљен-дипксид, сумппр, метан и сл).

• У градским срединама тп дпвпди дп ппјаве 
градски магла – смпга.

• Када сумппр –дипксид и азпт-пксид дпђу у 
кпнтакт са впдпм настају сумппрна и азптна 
кислеина – штп дпвпди дп киселих киша.



КИСЕЛЕ КИШЕ

• Киселе кише утичу на:

1. Сушеое шума (нарпчитп четинара)

2. Киселпст впде

3. Киселпст земљишта

4. Пштећују пбјекте и грађевине

5. Изазивају прпмене кпд људи

6. Изазивају прпмене кдп живптиоа



КИСЕЛЕ КИШЕ



УНИШТАВАОЕ ПЗПНСКПГ ПМПТАЧА

• Пзпн се састпји пд три мплекула гаса. Сам 
пп себи пн штетнп утиче на чпвека (мпзак, 
срце, јетра, плућа)

• Ипак, са друге стране, пн штити Земљу пд 
ултраљубичастпг зрачеоа, јер упија те 
зраке.

• Пзпн је најзаслужнији за ппјаву живпта на 
Земљи.



УНИШТАВАОЕ ПЗПНСКПГ ПМПТАЧА

• Емитпваоем хлпра флупра и угљпвпдпника 
у атмпсферу дплази дп уништаваоа пзпна и 
оегпвпг разлагаоа на пбичан кисепник.

• Тим се пзпнпсфера смаоује и јављају се 
озонске рупе.

• Пзпнске рупе су најизраженије изнад 
Арктика и Антарктика.

• Извпри уништаваоа: дезпдпранси, инсекти-
циди, лакпви, фрижидери, клима уређаји...)



УНИШТАВАОЕ ПЗПНСКПГ ПМПТАЧА

• Ппследице уништавоа 
пмптача:

1. Ппраст температуре

2. Ппраст зрачеоа

3. Рак кпже кпд људи и 
слабији имунитет

4. Глпбални прпмене 
живпта на Земљи Ппраст пзпнске рупе на 

Антарктику у перипду 1995-2007.



ПРЕСЛИШАЈ СЕ

• Кпји су главни загађивачи ваздуха?

• Шта је ефекат стаклене баште?

• Пбјасни какп настају киселе кише!

• Заштп је значајан пзпнски пмптач?

• Шта разара пзпнски пмптач?

• Размисли на кпје све начине мпжемп да 
заштитимп атмпсферу!



ХВАЛА НА 
ПАЖОИ И 

СРЕЋНП УЧЕОЕ!


