
Natuurlijk kan je iets doen aan de opwarming van de aarde. Het is nog niet te laat!

Hoe komt het dat de aarde opwarmt?

Het natuurlijk broeikaseffect is net als een warm deken dat rond de aarde

ligt. We hebben dit deken nodig om de warmte van de zonnestralen vast te

houden. Moesten we deze warmte niet hebben, dan konden we niet leven

op aarde. Maar mensen zorgen ervoor dat dit broeikaseffect sterker wordt:

Methaangas en CO2 noemen we broeikasgassen. Ze zorgen ervoor dat de

warmte van de zon niet meer weg kan. Alsof er een extra dik deken rond de

aarde gelegd wordt.

Als het broeikaseffect sterker wordt, stijgt de temperatuur op aarde.
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KAN IK IETS DOEN AAN DE OPWARMING VAN DE

AARDE?

Rij met de fiets naar school of ga met het openbaar vervoer, ga zo weinig

mogelijk met de auto.

•

Ga zuinig om met energie. Gebruik groene energie.•

Eet minder vlees.•

Koop lokale producten.•

Ga zo weinig mogelijk met het vliegtuig op reis.•

Probeer minder te consumeren (verbruiken). Veel van wat jij koopt heeft de

halve wereld afgereisd.

•

Koop af en toe in kringwinkels.•

Doe een dikke trui aan en zet de verwarming een graadje lager. Vraag aan je

leerkracht om met de school mee te doen aan de dikketruiendag.

•

Wij verbranden fossiele brandstoffen (om ons te verwarmen, om met

de auto te rijden, te vliegen of te varen) en daarbij komt CO2 vrij.

•

Wij kweken veel koeien en die stoten methaangas uit.•

https://zomerzondervliegen.be/reisgids
http://www.dikketruiendag.be/


Wat zijn de gevolgen van klimaatopwarming?

Hogere temperaturen veranderen het klimaat op aarde: poolijs smelt, de

zeespiegel stijgt, rivieren overstromen, woestijnen drogen verder uit. We

spreken van een klimaatcrisis omdat er steeds meer en ergere gevolgen

zijn.

Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen voor ons (de mens):

Die problemen versterken andere problemen als ongelijkheid en armoede.

De klimaatverandering kan op die manier oorlogen en migratie veroorzaken.

Dit filmpje vat het allemaal mooi samen

meer orkanen en overstromingen•

tekort aan water•

grote bosbranden•

tropische ziektes die sneller verspreiden•

tekort aan voedsel•


