
Kysymyksiä ilmastonvaihtelusta (oppikirja kpl 7 sivut 47-50 )

Tulkitse kuvaa  maapallon keskilämpötilan muutoksesta  ja vastaa kysymyksiin
alla:

oC                                                                                                                                                                                     oC

I ) LUONNONLLISET ILMASTONVAIHTELUT:

1) Mikä on maapallon keskilämpötila tällä hetkellä ?
2) Kuinka monta astetta alhaisempi maapallon keskilämpötila oli viimeisen jääkauden

aikana, noin 11 000 vuotta sitten?
3) Milloin viimeinen jääkausi päättyi?
4) Mikä oli maapallon keskilämpötila ns. pienen jääkauden aikana noin 1500 luvulla?
5) Kuinka paljon ilmasto oli nykyistä lämpimämpi noin 7000 kalenterivuotta  sitten?

(niin sanottu atlanttinen lämpökausi)

6) Lue oppikirjan sivu 47. Etsi laatikon tekstistä  (alla) ainakin 3 syytä lämpökauteen noin
7000 v sitten
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Atlanttinen lämpökausi: ilmasto-optimi (suora lainaus professori Antero
Järvisen kirjoituksesta)

Maan kiertoradan muoto ja etäisyys Auringosta vaihtelevat kymmenien tuhansien vuosien
pituisissa sykleissä. Tästä syystä Maahan tulevan auringonsäteilyn määrä vaihtelee. Helsingin
leveysasteilla säteily saavutti huippunsa noin 10000 vuotta sitten ja on sen jälkeen tasaisesti
laskenut nykypäivään niin, että saamme nykyisin kesällä auringonsäteilyä noin 7 %
vähemmän kuin 10000 vuotta sitten. Säteilyn laskun syy on maapallon kallistuskulman hidas
ja pitkäaikainen muutos kauemmaksi Auringosta. Tulivuorenpurkaukset ovat syventäneet
kylmyysloukkuja. Noin 4000 vuoden ajan ilmasto oli 3-4 astetta nykyistä lämpimämpää
(Pohjois-Siperiassa jopa 6 astetta lämpimämpi), joskin vähitellen kylmenevää. Pasaatituulten
kohtaamisvyöhyke (Intertropical Convergence Zone, ITCZ) sijaitsi tavallista pohjoisempana,
mikä toi monsuunisateita Itä-Afrikkaan ja Saharaan, joka muuttui vihreäksi, suurten järvien ja
jokien laikuttamaksi ruohosavanniksi (Kuva 3), jossa asusti mm. virtahepoja ja jossa alkoi
nautakarjan kesytys alkuhärästä (Bos primigenius; kuoli sukupuuttoon noin 1627 jKr.).

Lähde: http://ilmastorealismia.blogspot.com/2016/02/jaakauden-jalkeinen-
ilmastohistoria.html
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7) Miksi jääkauden jälkeiset ilmastonvaihtelut ovat luonnollista kasvihuoneilmiötä?

II) ILMASTONMUUTOS: (s. 47)

8) Mitä tarkoittavat ihmisen päästöt ilmakehään? (internet)
9) Miten kasvihuonekaasut lämmittävät maapallon ilmakehää? (s. 29)
10) Mistä kasvihuonekaasuja pääsee ilmakehään? (s. 47)

       11)  Mitä eroa luonnollisen kasvihuoneilmiöllä  ja ilmastonmuutoksella?
       12) Mitä seurauksia ilmastonmuutoksesta on?
       13) Kerro ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa? ( s. 49)
       14) Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä?  (s. 49)
       15) Miten ilmastonmuutokseen voi varautua ? (s. 50)
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