
IV година (П-М подрачје - А, П-М подрачје - Б)



 Климатологија - наука што ја изучува климата и 
нејзините промени

 Александар Хумболт, 1831г. (климата означува 
некое специфично својство на атмосферата, 
кое зависи од непрекинато заедничко дејство 
на подвижната површина на морињата и 
зрачењето на топлината од сувите предели на 
Земјата)

 Атмосфера





 Тропосфера (до 10km), област во која живееме

 Тропопауза, горен слој на тропосферата (на 
половите до 5km, а на екваторот 16km над 
површината)

 Стратосфера (до 50км), озонска обвивка (11-
60)km

Мезосфера (t= -90⁰C)

Мезопауза

 Термосфера (многу мала густина)

 Јоносфера (гасови и плазма)

 Егзосфера (над 500km)

Магнетосфера (3000-16000)km



Природни и антропогени влијанија

 Аеросоли (честици со d=(10¯⁴-10¯⁵)cm) со 
релативно краток живот, во ниските слоеви на 
тропосферата, промени на температурата, 
климата од локален карактер

 Во стратосферата - помали количини на 
аеросоли

 SO2, SO3, SO4



 Вулканските ерупции придонесуваат за 
прозрачноста на атмосферата



Океани и мориња - резервоар на топлина,  
бавно се затоплуваат и бавно се ладат и слабо 
го рефлектираат упадното зрачење

 Криосфера (Гренланд и Антарктик), термичко 
дејство врз воздушните и водените маси, 
зголемено албедо и апсорпција на гасови



 Гасови во атмосферата, CO2, SO2, азотни 
оскиди-NOx, NH3

 Киселите дождови имаат pH<5

 Вулкански ерупции, распаѓање на организми

 Човекот е причина за 90% од емисија на S, 95% за 
емисија на N

КОСМОЛОШКИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ КЛИМАТА

 11, 22 и 80г. циклуси на сонцето (11годишниот има 
влијание врз климата)



 Животот на земјата е можен поради ефектот на стаклена градина

 Стаклечки гасови (водена пара-H2O, CO2, CH4, N2O, тропосферски O3)



Индустријализацијата како фактор

 Зголемена концентрација на CFC –
хлорофлуоројаглероди



 С. Арениус, 1896г.

 Во изминатите 100г. планетата се затоплила за 0,5⁰C (Светска 
научна заедница, 1995г.)

 До 2100г., t на воздухот на Земјата ќе се зголеми за 
дополнителни (1-3,5)⁰C

 Влијание на затоплувањето врз животот на земјата



 Во последните 100г. - пораст на глобалното 
морско ниво (10-25)cm

 Топење на мразот во поларните области

Нарушување на екосистемите

 Распаѓање на органска материја и 
ослободување на C и метан

Потреба од фокусирање на акции за 
намалување на емисии на стаклечки гасови и 
минимизирање на штетни влијанија врз 
климатските промени


