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VIENĄ LAPKRIČIO DIENĄ...
Mama, kodėl 
kalėdinėse 

istorijose tiek 
daug sniego?

Kodėl Kalėdos 

„baltos“?
Juk per Kalėdas 

lyja ir labai 
tamsu.

Na, 
man atrodo...

O, koks
 

gražus 

skrudin-
tuvas!

Kai buvau maža, mes visada linkėdavom 
žmonėms baltų Kalėdų.

Tokia 
tradicija.

Hm.
O kodėl 

nebelinkime?

Na, argi nebūtų 
smagu, jeigu per 
Kalėdas snigtų?

Taip. 
Žinoma!

Na, dabar klimato kaita – 
baltų Kalėdų reikia skristi 

į Laplandiją.

Kaip ji padeda 
klimatui keistis?

Ne, ji padeda 
džiaugtis baltomis 

Kalėdomis.

  Beje, kol nepamiršau: 
parašyk laišką 

Kalėdų Seneliui.

Mama, 
aš jau 

nebetikiu 
Kalėdų 
Seneliu!

Tu tik pažiūrėk į šitą mielą 
kalėdinę aprangą! Su elnio 

rageliais ir kitkuo!

Norėtum tokios? 
Per šias Kalėdas 

visa šeima 
apsirengtume 

elnių 
kostiumais!

Gal nereikia.
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Ko norėtum 
dovanų per 
Kalėdas?

Nežinau.

Mano tėtis 
mano, kad 

Kalėdas reikėtų 
uždrausti.

Pabėkite  

nuo žiemos!

Ką?.. 
Kodėl?

Tėtis nerimauja  
dėl klimato kaitos.

Na, nes dėl  
klimato kaitos  

pokyčiai pasaulyje 
pernelyg dideli.

Mano mama nori,  
kad Kalėdoms vyktume 
į Laplandiją su elnių 

kostiumais.

Ką nors 
supranti apie 
tą klimato 

kaitą?
Suaugusieji 
išprotėjo. Nelabai.

Visai nebesuprantu.
Gal reikėtų 

patiems pasiaiškinti?

Tėtis sako, 
kad ištirpus 

ledynams jūros 
lygis planetoje 

pakils...

...o kai 
visas vanduo 

išgaruos, 
planeta  
išdžius

Tada 
temperatūra 
pakils taip 

aukštai, kad 
viskas iškeps, 
o Golfo srovė 

sustos...

Kai Golfo srovė 
sustos, Suomijoje 

prasidės ledynmetis, 
gal net sugrįš 

mamutai...  
Nors man atrodo, 
kad tai tik mokslo 

eksperimentas.

sušils...
 atvės?Išdžiu

s... paskandins...

?

?

?
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Ar klimato kaita reiškia, kad rytoj kils tvanas arba kita 

vasara bus labai karšta? Ne visai taip. Oras ir klimatas 

yra šiek tiek skirtingi dalykai. 

Oras diena po dienos keičiasi, 
kiekvienais metais metų laikai šiek 
tiek skiriasi.
• Rytoj lis ar bus giedra? 
• Ar per žiemos atostogas 

temperatūra bus neigiama 
ar teigiama?

• Ar išvis reikia galvoti  
apie orą, nes jis visada 
šiltas ir drėgnas?

Klimatas yra platesnė sąvoka, 
orų visuma:
• Kiek vidutiniškai lyja  

per metus?
• Ar metų laikas lietingas,  

ar jis visada sausas?
• Ar kada nors pašąla ar ne? 

Ar išvis būna žiema, ar oras 
visus metus vienodas?

Apie orą gali sužinoti vaikščiodamas lauke. Galima nuspėti orą 
kelias dienas į priekį, gal netgi porą savaičių. Šalyse, kur oras 
greitai keičiasi, tokiose kaip Lietuva, netgi 10 die nų prognozė 
yra tik spėjimas. 

Klimatas yra pastovesnis dalykas. Pavyzdžiui, medžiai nebė
gioja paskui lietų, tai reiškia, kad klimato sąlygos tam tikrose 
vietose kartojasi. Todėl visi organizmai gali ten išlikti. 

Klimatas yra augmenijos pagrindas, o augmenija suteikia namus 
gyvūnijai. Orai svyruoja priklausomai nuo klimato. Bet viskas 
prasideda nuo žvaigždės, vardu Saulė.

MANAU, būtų gerai 
išsiaiškinti esminius 

dalykus.

Aha...

pirma, kas yra 
klimatas...

o tada, 
kas yra 
jo kaita.

KARŠTA DIENA  
AR ŠILTNAMIS?
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Spręsti apie klimatą galima pasivaikščiojus gamtoje. Jeigu matai aukštą pušų ir eglių mišką, esi krašte, kur žiemos šaltos.

Dideli smėlėtos dykumos plotai patvirtina, kad toje vietovėje mažai lyja. 

Papūgų ir beždžionių riksmai vešliuose lapų baldakimuose liudija tropikų klimatą ir drėgnuosius miškus.

7



TR
OP

IK
Ų  

ZO
NA

TROPIKŲ ZONA

Š A L T O J I  Z ONA

SUB
TRO

PIK
AI

SUBTROPIKAI

VID
UTIN

IS KL
IMATAS

VIDUTINIS KLIMATAS

Priklausomai nuo to, kiek gauna Saulės šviesos ir kaip 
cirkuliuoja karštis ir drėgmė, žemynuose yra įvairių kli
mato juostų ir zonų bei augmenijos. Mes mėgaujamės 
Saulės spinduliais per tinkamą atstumą, todėl turime 
pakankamą kiekį vandens. Vanduo yra būtinas gyvybei, 
o klimato pobūdis priklauso ir nuo kitų vandens būse
nų: sniego, ledo bei garų.

Jeigu Žemė būtų sausa ir neturėtų atmosferos, nebūtų gyvybės.  

Į Saulę pasuktoje pusėje tvyrotų karštis, o Saulės šešėlyje būtų 

šalta. Vietovių, kur temperatūros vidutinės, tiesiog nebūtų.  

Bet Žemė turi orą ir tekantį vandenį. Kokia laimė!  

Skirtingos klimato zonos – tai gyvybės pagrindas.

PASAULIO NUOTAIKOS

Žemės ašigaliuose Saulės spinduliai 
visada krinta į Žemę smailiu kampu, 

todėl ten mažiau radiacijos.

Ties pusiauju tiesioginė 
saulės šviesa visus metus 

sukelia didelį karštį.

Šiltos vandens srovės teka 
į šaltesnius regionus.

Uraganai jėgų semiasi 
saulės įkaitintame 

vandenynų vandenyje.

Ten, kur prateka 
šiltos vandenyno 

srovės, klimatas šiltas 
ir drėgnas.

Vandens nesukaupsi. Vandenį, kuris teka vandenyne, 
turi pakeisti vanduo iš kitų šaltinių. Vandenyno srovės 
suvienodina temperatūrų skirtumus aplink pasaulį.

Saulė įkaitina vandenyno 
paviršių tropikuose.

Vanduo atiduoda savo šilumą 
šaltesnei aplinkai.

KARŠTA IR DRĖGNA

STEBĖT
INAI 

ŠVELNUS

  ŠALTOS 
ŽIEMOS

CIKLONAI

PU S I AU JA S
Kalnai veikia 
vėjo, debesų 

ir lietaus 
formavimąsi.
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Judančios oro masės – vėjas – 
išlygina temperatūrų skirtumus. 

Jos taip pat gali pernešti ir drėgmę.

Klimatą bendrai veikia žemynai ir vandenynai, lėta 
jų kaita. Be to, šiek tiek kinta ir santykis tarp Žemės 
ir Saulės. Permainos paprastai būdavo lėtos ir toly
gios, epochos trukdavo milijonus metų, ledynmečio 
periodai palaipsniui keitė šiltesnius periodus. Trum
pesni svyravimai siejami su tokiais dalykais, kaip 
jūros srovių ar atmosferos sudėties kaita. 

Klimatui šylant, klimato ir augmenijos zonos keičia
si. Ateities klimato žemėlapis bus naujas ir neregėtas. 

Šis ciklas bus suardytas, jeigu ledynai ašigaliuose 
ištirps ir nesusiformuos jūrų ledas.

Tropinių miškų augmenija prisideda 
prie lietaus debesų formavimosi. 
Sumažėjus miškų, mažėja lietaus.

Sniego danga ir jūros ledas atspindi 
Saulės spindulius ir vėsina klimatą. 

Ledynų tirpsmas spartina atšilimą.

Iš šalto vandens 
nesiformuoja lietaus 

debesys, jis neišskiria 
šilumos į aplinką.

Tamsūs visžaliai miškai kaupia 
karštį, kol jų neužkloja 

balto, šviesą atspindinčio 
sniego antklodė.

Augalų šaknys lemia, kaip į žemę 
sugeriamas ir teka vanduo. Žmogaus 

pakeistose vietovėse neretai išauga 
sausrų ir potvynių rizika. 

Žemynai kliudo šiltam jūros 
vandeniui suktis apie pusiaują.

Dalis atvėsusio vandens sušąla. Likęs šaltas, 
sūrus vanduo leidžiasi į gelmę ir vėliau 
sugrįžta į pusiaują. 

Dalis šalto vandens šalta 
paviršine srove grįžta į tropikus.

KARŠTA  
IR DRĖGNA

  ŠALTOS 
ŽIEMOS

ŠALTA

LEDAS

SAUSI
 VĖJAI

KARŠTA IR SAUSA

VIDUTIN
IS

bet gamtos 
dėsniai tokie 

pat, kaip 
Šiaurėje! 

Pietuose 
vandenyno 
srovės teka 

prieš laikrodžio 
rodyklę...

  POLIARINIS RATAS

PU S I AU JA S
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Žemė dėvi sauskelnes – dujų sauskelnes! Jos nematomos, bekvapės 

ir turi stebuklingų galių. Na, ne visai stebuklingų, tačiau Žemės 

atmosfera turi nuostabių savybių, kurios lemia, kad mes gyvename 

vienintelėje gyvoje Saulės sistemos planetoje. 

LYG IŠ GIEDRO DANGAUS! 

Stratosfera atmuša Saulės radiacijos bombardavimą. Žemės paviršiuje iš de
guonies atomų sudarytas ozonas yra nuodingas, bet aukštai jis yra puikiausia 
apsauga. Ultravioletiniai Saulės spinduliai paverčia įprastą deguonį ozonu, šis 
saugo gyvybę Žemėje nuo Saulės radiacijos.

Arčiau žemės paviršiaus yra atmosferos sluoksnis, troposfera, kur telkiasi 
beveik visi debesys. Čia nuolat pučia vėjas ir skraido lėktuvai. Virš jos oras 
daug retesnis, ir tereikia nukakti vos iki pusės troposferos, kad imtų taip stigti 
deguonies, jog dauguma žmonių susirgtų.

Ant ribos tarp atmosferos ir 
kosmoso dega Šiaurės pašvaistė. 

Čia oras yra labai retas, nuo 
Žemės paviršiaus vis labiau 

retėjantis.

Kosmoso dalelės, susiduriančios 
su atmosfera, mirga ir žybsi kaip 

krintančios žvaigždės.

Tik pagalvok, 
jeigu Žemė būtų 
metro skersmens 

kamuolys...

...atmosfera 
apie ją 

būtų tik 
7 milimetrų 

storio! Labai jau 
plonas 
skydas.

Štai kodėl 
jis toks 
įdomus!

Ši knyga  
yra apie 

troposferos 
šilimą.

Oi!

klapt

Nepalik 
manęs 
vieno!

Cha, 
niekur tu 
nepralįsi!

Sulaikykime 
radiaciją!
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Atmosfera yra dujų mišinys, kuriame plaukioja skirtingi elementai. Kai kuriuos jau matei viršely: 
azotą, deguonį ir argoną.

Čiupkim 10 000 litrų atmosferos ir supilkim į 
milžinišką akvariumą. Didžiąją dalį, 7 800 litrų, 

sudarys azotas, po jo seka 2 100 litrų deguonies. 
Argonas ir kitos dujos sudarys 96 litrus arba 

tiek, kiek talpina paprastas namų akvariumas. 
Anglies dioksidas sudarytų vos keturis 

litrus. Jeigu erdvė būtų 10 000 litrų pieno 
pakelis, anglies dioksidas pripildytų 

vos keturis įprastus litrinius pakelius! 
Netgi apvaliame akvariume,  
kur gyvena auksinė žuvelė,  

telpa daugiau!

Anglies dioksidas yra žmogui nejuntamos permatomos dujos. 
Jos praleidžia Saulės radiaciją į Žemės paviršių, bet neleidžia jai 
grįžti į kosmosą – kaip plastikinis šiltnamio langas. Anglies diok
sidas yra dažniausios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Dėl 
šiltnamio efekto mes nesušąlame į ledokšnius naktinėje Žemės 
pusėje. Kuo daugiau šiltnamio dujų atmosferoje, tuo mažiau 
šilumos išeina ir tuo labiau šyla Žemės klimatas.

Netgi maži anglies dioksido pokyčiai reikšmingi. Todėl šiltna
mio dujų koncentraciją paveikti ir sustiprinti šiltnamio efektą 
gali netgi žmonės. 

Tai tik 
sausas 
oras,

nors paprastai 
atmosferoje 

būna vandens 
ir smulkiųjų 

dalelių.

Tik tiek! Tas anglies 
dioksidas visai nesvarbus.

Iš musės darai 
dramblį.

Tiek anglies 
dioksido –  
tai kaip 

smardukas 
vėjyje.

Paskubėkim, 
pienas tuoj 

sugiš.

gerai

Aš – 
įžymybė! 

Kiekvieną 
anglies dioksido 
dalelytę sudaro 
vienas anglies 
ir du deguonies 

atomai.
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ĮSIGYKITE
KNYGĄ DABAR


