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1 etapas



Kuriai organizacijai priklausošis
logotipas?
A) Greenpeace

B) JungtiniųTautųBendroji
KlimatoKaitos konvencija

C) WorldWildlife Fund
(Pasaulio gamtos fondas)

D) Rainforest alliance
(Atogrąžųmiškų sąjunga) 

1 KLAUSIMAS



Kuris žemynaspatiriadaugiausiaklimato
katastrofų?

A) Afrika
B) Azija
C) PietųAmerika
D) ŠiaurėsAmerika

2 KLAUSIMAS



Kokiežmoniųveiksmai lemia sparčiausią
bioįvairovėspasaulyjenykimą?

A) Kasyba, infrastruktūros vystymas
B) Brakonieriavimas
C) Užtvankų statymas ir vandens tarša
D) Miškųnaikinimas
E) Visi paminėtieji

3 KLAUSIMAS



Ši1986 m. įvykusi katastrofa sukėlė tokiomilžiniško
masto taršą, jog pavojus teritorijoje tvyro ir iki šiol: 
žemėužteršta ir negyvenama, dirvožemyje
užsilikusiosmedžiagosnuodija gyvūnus, kurieminta
tenužaugusiais grybais ir augalais. Šiaismetais
Amerikoje kilo iniciatyvapriminti pasauliui apie šią
tragiškomasto taršąpermeninę formą.

Apiekokį įvykį čiakalbama?

4 KLAUSIMAS



Sakyti, kad šisArtimųjųRytų regione esantis ežeras
miršta, yra ganėtinai sarkastiška žinant jopavadinimą. 
Vis dėlto kasmet jis nusenkanet pometrą, o ežero
gelbėjimomisijos planuojamos jaudešimtmečius. 

Apiekokį ežerą čiakalbama?

5 KLAUSIMAS



Kas sieja šiuos paveikslėlius?

6 KLAUSIMAS



Kuris iš išvardintųklimatokaitos
padariniųnėra tiesiogiai aktualus
Lietuvai?

A) Klimatopabėgėlių irmigrantų judėjimas

B) Kylantis jūros lygis

C) Konfliktai dėl pagrindinių žmogiškųjų
išteklių (pvz. maistas ir vanduo) trūkumo

D) Grėsmėbioįvairovei ir gamtinėms
buveinėms

7 KLAUSIMAS



Vandenynodruskingumopokyčiai gali nurodyti
pokyčius:

A) Vandenynų cirkuliacijoje

B) Žemėsvandenų cikle

C) Klimatokaitoje

D) Visi variantai teisingi

8 KLAUSIMAS



KokiameLietuvos rajone2016m. buvoatidarytas
didžiausiasvėjo jėgainiųparkasBaltijos šalyse?

A) Tauragės raj.
B) Vilniaus raj.
C) Marijampolės raj.
D) Kėdainių raj.

9 KLAUSIMAS



Kuris iš šių variantų, pagal2017m. 
AplinkosApsaugosAgentūros
duomenis,nėravienas trijų
didžiausių teršalų šaltiniųLietuvoje?

A) Naftosperdirbimosektorius
B) Kelių transportas
C)Upių laivai
D) Kurodeginimasnamųūkiuose

10 KLAUSIMAS



1 ETAPO ATSAKYMAI



Kuriai organizacijai priklausošis
logotipas?

A) Greenpeace

B) JungtiniųTautųBendroji
KlimatoKaitoskonvencija

C) WorldWildlife Fund
(Pasaulio gamtos fondas)

D) Rainforest alliance

1 KLAUSIMAS



Kuris žemynaspatiria daugiausia klimatokatastrofų?

A) Afrika
B) Azija
C) PietųAmerika
D) ŠiaurėsAmerika

2 KLAUSIMAS



Kokie žmoniųveiksmai lemia
sparčiausiąbioįvairovėspasaulyje
nykimą?

A) Kasyba, infrastruktūros vystymas
B) Brakonieriavimas
C) Užtvankų statymas ir vandens tarša
D) Miškųnaikinimas
E) Visipaminėtieji

3 KLAUSIMAS



Ši1986m. įvykusi katastrofa sukėlė tokiomilžiniško
masto taršą, jogpavojus teritorijoje tvyro ir iki šiol: 
žemėužteršta ir negyvenama, dirvožemyjeužsilikusios
medžiagosnuodija gyvūnus, kurieminta ten
užaugusiais grybais ir augalais. ŠiaismetaisAmerikoje
kilo iniciatyvapriminti pasauliui apie šią tragiškomasto
taršąpermeninę formą.
Apie kokį įvykį čia kalbama?

Teisingas atsakymas:
Černobylio atominės
elektrinės avarija

4 KLAUSIMAS



Sakyti, kad šisArtimųjųRytų regione esantis
ežerasmiršta, yra ganėtinai sarkastiška žinant jo
pavadinimą. Visdėlto kasmet jis nusenkanetpo
metrą, o ežerogelbėjimomisijos planuojamos jau
dešimtmečius. 

Apie kokį ežerą čia kalbama?

Teisingas atsakymas:
NEGYVOJI JŪRA

5 KLAUSIMAS



Teisingasatsakymas: 
AMAZONĖSDRĖGNIEJIMIŠKAI

6 KLAUSIMAS



Kuris iš išvardintųklimatokaitospadariniųnėra
tiesiogiai aktualusLietuvai?

A) Klimatopabėgėlių irmigrantų judėjimas
B) Kylantis jūros lygis
C) Konfliktaidėlpagrindinių žmogiškųjų išteklių
(pvz. maistas ir vanduo) trūkumo
D) Grėsmėbioįvairovei ir gamtinėmsbuveinėms

NorsLietuva ir patiria tam tikras klimatokaitos
pasekmes, tačiaukol kas ji nekelia didelės grėsmės
žmoniųpagrindiniamsžmogiškiesiems ištekliams
tokiemskaipmaistas ar vanduo- jų Lietuvoje, kitaip
nei daugelyje besivystančiųpasaulio regionų, yra
užtektinai.

7 KLAUSIMAS



Vandenynodruskingumopokyčiai
gali nurodyti pokyčius:

A) Vandenynųcirkuliacijoje
B) Žemėsvandenų cikle
C) Klimatokaitoje
D) Visi variantai teisingi

8 KLAUSIMAS



KokiameLietuvos rajone2016 m. buvoatidarytas
didžiausiasvėjo jėgainiųparkasBaltijos šalyse?

A) Tauragės raj.
B) Vilniaus raj.
C) Marijampolės raj.
D) Kėdainių raj.

9 KLAUSIMAS



Kuris iš šių variantų, pagal 2017 m. 
AplinkosApsaugosAgentūros
duomenis,nėravienas trijų
didžiausių teršalų šaltiniųLietuvoje?

A) Naftosperdirbimosektorius
B) Kelių transportas
C)Upių laivai
D) Kurodeginimasnamųūkiuose

10 KLAUSIMAS



2 ETAPAS



Kuris iš čia išvardintųvariantų
yra šiltnamioefektodujos?

A) CO2
B) CH4
C) N2O
D) Vandens garai
E) Visi variantai teisingi

1 KLAUSIMAS



ŠiAtlantovandenynobaseinuipriklausanti salapasaulio
akyseyramatomakaippasmerkta „skurdospąstų“ likimui. 
2010m. ši valstybėpatyrėmilžiniškomasto žemės
drebėjimą, palikusį14 milijardųdoleriųvertės žalą. Apie
kurią valstybęčiakalbama?

A) Farerų salos
B) Trinidadas ir Tobagas
C) Haitis
D) Bahamai

2 KLAUSIMAS



Ši Estijoje sukurta idėja greitai išplito povisą
pasaulį, o Lietuvabuvovienapirmųjų
prisijungusiųprie šiosmisijos2008 m. Ši idėja yra
vienasdidžiausių renginiųmūsų šalyje, kuris
kartune tik rūpinasi grėsmėmis aplinkai, bet ir
skatinapilietiškumo jausmą.

Apiekokią iniciatyvą čiakalbama?

3 KLAUSIMAS



Ši valstybė išmetadaugiausiaCO2 dujų
pasaulyje, šiuometuyrapagrindinė
klimatokaitosderybininkė ir viena
didžiausių investuotojų į atsinaujinančią
energiją. Joje kasmet įvyksta apie80
tūkst. visuomenės streikų, susijusių su
klimatokaita.

Kokia tai valstybė?

4 KLAUSIMAS



Kas ši nuotraukojepavaizduotamergaitė, kokį
judėjimą ji įkvėpė ir kokiu svarbiumomentu šis
kadrasužfiksuotas?

5 KLAUSIMAS



Kurio žemėsploto ledyno tirpimas
gali paveikti Žemės sukimąsi?

A) Grenlandijos
B) Antarktidos
C) Abiejų
D) Nei vieno, tirpstantys ledynai negali
pakeisti Žemės sukimosi

6 KLAUSIMAS



Klimatopabėgėliai (migrantai) yra tie žmonės, kurie
yrapriversti palikti savogyvenamąją vietądėl
staigių ar ilgalaikių savoaplinkosklimatopokyčių. 
Tokieklimatokaitospadariniai kaip kylantis
vandens lygis, potvyniai, badas, sausros, uraganai ir
dykumėjimasverčia šiuos žmones judėti.
JungtiniųTautųapskaičiavimais, kiekžmonių
iki2050m. dėlklimatokaitospadarinių turės
palikti savonamus?

A) 250 mln.
B) 40mln.
C) 600mln.
D) 100mln.

7 KLAUSIMAS



Jeigupanaikintumeatmosferos
natūralų šiltnamioefektą, Žemės
temperatūrabūtų:

A) nuo6 iki11 laipsniųCelsijaus šiltesnė
B) nuo17 iki22 laipsniųCelsijaus šiltesnė
C) nuo6 iki11 laipsniųCelsijaus šaltesnė
D) nuo28 iki33 laipsniųCelsijaus šaltesnė

8 KLAUSIMAS



Šis reiškinysGalapagųsalose irPietųAmerikos
pakrantėje sukeliadidelį kiekįkritulių, tuo tarpu
pietryčiųAzijojepasireiškia sausromis,miškų
gaisraisbeinederliausmetais. Kaipvadinamasšis
vandenynosroviųpasireiškimas?

A) Madden-Julian judėjimai
B) ElNino
C) ŠiaurėsRamiojoVandenyno
ŽiedoSukimasis (angl.NPGO)

9 KLAUSIMAS



Miestuosegyvenadaugiaunei pusėpasauliopopuliacijos. 
Negana to, JungtiniųTautųduomenimis šis procentas2050 
m. bus išaugęs iki67 %. Miestai, būdamipagrindiniai
žmogausveiklos centrai, yra vieni didžiausių taršos
šaltinių.
Kuriądalį visoŽemėspaviršiausužimamiestai ir
miestų zonos?

A) 3%
B) 6%
C) 34%
D) 68%

10 KLAUSIMAS



2 ETAPO 
ATSAKYMAI



Kuris iš čia išvardintųvariantųyra
šiltnamioefektodujos?

A) CO2
B) CH4
C) N2O
D) Vandens garai
E) Visi variantai teisingi

1 KLAUSIMAS



ŠiAtlantovandenynobaseinuipriklausanti sala
pasaulioakyseyramatomakaippasmerkta
„skurdospąstų“ likimui. 2010m. ši valstybėpatyrė
milžiniškomasto žemėsdrebėjimą,palikusį14
milijardųdoleriųvertės žalą. Apiekuriąvalstybęčia
kalbama?

A) Farerų salos
B) Trinidadas ir Tobagas
C) Haitis
D) Bahamai

2 KLAUSIMAS



ŠiEstijoje sukurta idėja greitai išplitopovisąpasaulį, o Lietuva
buvovienapirmųjųprisijungusiųprie šiosmisijos2008m. Ši
idėja yra vienasdidžiausių renginiųmūsų šalyje, kuris kartune
tik rūpinasi grėsmėmis aplinkai, bet ir skatinapilietiškumo
jausmą.
Apieką čiakalbama?

Teisingasatsakymas: „Darom”arba
„Let’sdo itWorld“– tarptautinė
organizacija, kuri vienija113pasaulio valstybių. 
Idėjos autoriai– estai, tačiauLietuvabuvo, viena
iš pirmųjų šalių, kuri prisijungėprie šio
judėjimo. DAROMakcija yra vienasdidžiausių
renginiųLietuvoje, kuris atkreipia dėmesį ne tik į
aplinkosaugosproblemasLietuvoje ir visame
pasaulyje, bet skatina savanorystės, socialinio
atsakingumo ir pilietiškumo jausmus.

3 KLAUSIMAS



Ši valstybė išmetadaugiausiaCO2 dujų
pasaulyje, šiuometuyrapagrindinėklimato
kaitosderybininkė ir vienadidžiausių
investuotojų į atsinaujinančią energiją. Joje
kasmet įvyksta apie80 tūkst. visuomenės
streikų, susijusių suklimatokaita.

Kokia tai valstybė?

Teisingasatsakymas: KINIJA
Skaičiuojant bendrą emisijų kiekį Kinija išliekadidžiausia teršėja, bet
matuojant emisijų kiekį vienamgyventojui ją smarkiai lenkia JAV. Dėl
didelioKinijosmiestųužterštumovisuomenėaktyviai dalyvauja
protestuose ir reikalauja žalesnėspolitikos. Ir norsKinija dar vis išlieka
didžiausia teršėja ir jos ekonomika labai priklausonuo iškasamos
anglies, ji sparčiai investuoja ir į atsinaujinančios energijos šaltinius. 
Negana to, kai JAVpasitraukė iš Paryžiausklimatokaitos susitarimo,
Kinija perėmėšį klimatoderybų lyderystės vaidmenį.

Darnaus Vystymosi 
Tikslų savaitė

2019

4 KLAUSIMAS



Kas šinuotraukojepavaizduota
mergaitė, kokį judėjimą ji
įkvėpė irkokiu
svarbiumomentu šiskadras
užfiksuotas?

Teisingasatsakymas: nuotraukojeužfiksuota 16-etė švedėklimato
aktyvistėGretaThunberg. Mergaitė išgarsėjo tuo, jogužuot ėjusi į
mokykląpenkiolikadienųpraleido sėdėdamapriešais Švedijos
parlamentąprotestuodamaprieš valstybėsneveiklumąkovojant su
klimatokaita. Jos įkvėptas judėjimas "Fridays forFuture" pasklidopo
visąpasaulį bei suvienijo tūkstančius jaunųprotestuotojų. Nuotraukoje
užfiksuotasmomentas- rugpjūčiopabaigojeGretanulinėsemisijos
jachtaplaukėperAtlantovandenyną– tokiubūdu ji nusprendė
pasiektiNiujorke rugsėjį vyksiančią klimatokaitos konferenciją „Climate
ActionSummit“aplinkai nežalingukeliavimobūdu.

5 KLAUSIMAS



Kurio žemėsploto ledyno tirpimas
gali paveikti Žemės sukimąsi?
A) Grenlandijos
B) Antarktidos
C) Abiejų
D) Nei vieno, tirpstantys ledynai negali pakeisti
Žemės sukimosi

KaiGrenlandijos irAntarktidos
ledas tirpsta, vanduo subėga į
vandenynus. NASApalydovai rodo,
jog šie didžiuliai kiekiai vandens
keičiamasėspasiskirstymąŽemės
paviršiuje. Šitaip
besikeičiantysmasės centrai keičia
ir Žemės sukimąsi.

6 KLAUSIMAS



Klimatopabėgėliai (migrantai) yra tie žmonės,
kurie yrapriversti palikti savogyvenamąją vietą
dėl staigių ar ilgalaikių savoaplinkosklimato
pokyčių. Tokie klimatokaitospadariniai kaip
kylantis vandens lygis, potvyniai, badas, sausros,
uraganai ir dykumėjimas verčia šiuos žmones
judėti.

JungtiniųTautųapskaičiavimais, kiek žmonių
iki2050m. dėlklimatokaitospadarinių turės
palikti savonamus?

A) 250 mln.
B) 40 mln.
C) 600 mln.
D) 100 mln.

7 KLAUSIMAS



Jeigupanaikintumeatmosferosnatūralų
šiltnamioefektą, o visakita liktų taippat,
Žemės temperatūrabūtų:

A) nuo6 iki11 laipsniųCelsijaus šiltesnė
B) nuo17 iki22 laipsniųCelsijaus šiltesnė
C) nuo6 iki11 laipsniųCelsijaus šaltesnė
D) nuo28 iki33 laipsniųCelsijaus šaltesnė

Teisingasatsakymas: D
Šiltnamioefektas yranatūraliai vykstantis
fizikinis procesas, šildantis Žemėspaviršių su
energija gaunama iš atmosferos. Be šio
efekto, Žemėspaviršiaus vidutinė
temperatūrabūtųgerokai šaltesnė.

8 KLAUSIMAS



Šis reiškinysGalapagųsalose irPietųAmerikos
pakrantėje sukeliadidelį kiekįkritulių, tuo
tarpupietryčiųAzijojepasireiškia sausromis,
miškųgaisraisbeinederliausmetais. Kaip
vadinamasšis vandenynosrovių
pasireiškimas?

A) Madden-Julian judėjimai
B) ElNino
C) ŠiaurėsRamiojoVandenyno
ŽiedoSukimasis (angl.NPGO)

9 KLAUSIMAS



Miestuosegyvenadaugiaunei pusėpasauliopopuliacijos. 
Negana to, JungtiniųTautųduomenimis šis procentas2050 
m. bus išaugęs iki67%. Miestai, būdamipagrindiniai
žmogausveiklos centrai, yra vieni didžiausių taršos
šaltinių.
Kuriądalį visoŽemėspaviršiausužimamiestai ir
miestų zonos?

• 3%
• 6%
• 34%
• 68%

10 KLAUSIMAS



3 ETAPAS



Kasbuvonutarta2015m.Paryžiausklimato
kaitos susitarime?
A) Neleisti Žemės temperatūrai pakilti2°C
lyginant su rodikliais iki pramonės revoliucijos ir
apriboti temperatūrospadidėjimą iki1,5°C
B) Visomsvalstybėms100 %pereiti prie
atsinaujinančios (vėjo, saulės, vandens ir kt.) 
energijos
C) Imtis veiksmų, kadpasaulio vandens lygis
nepakiltųdaugiaunei2metrų
D) Iki2030m. sustabdyti klimatokaitą ir
išspręsti jospadarinius

1 KLAUSIMAS



Žemėspereikvojimodiena–dienametuose, kai žmonija
išeikvojadaugiauvandens, dirvožemio ir oro ištekliųnei
Žemėgali pagaminti per vieneriusmetus. Žmonija nuo
tosdienospradedagyventi „į skolą“. 2019m. ši diena
buvo liepos29d.

Kuriąmetųdieną, pagal oficialiuspaskaičiavimus, ši
Žemėspereikvojimodienaateitų, jei visa žmonija
gyventų ir vartotųkaip statistinis lietuvis?

A) Liepos15d.
B) Rugpjūčio8d.
C) Balandžio17d.
D) Lapkričio21 d.

2 KLAUSIMAS



Ši upė, tekanti Azijoje, yra
laikomavienamistiškiausių pasaulyje upių. 
Joje dėl svarbių religinių įsitikinimųkas
keleriusmetus išsimaudovirš40mil. žmonių. 
Visgi, ceremonijųmetu žmonės smarkiai teršia upę. 
Prie taršosmilžiniškaismastais prisideda ir
kasdienė žmoniųbuitis-vystyklųplovimas
upėje, šiukšlių išmetimas.Koliforminių
bakterijų kiekis daugelyjeupės vietų gerokai
viršija leistinasnormas. Tarša skatina
choleros, hepatito, vidurių šiltinės, dizenterijos
plitimą.Šios ligos kiekvienaismetais tampadaugiau
nei trečdaliomirčiųpriežastimi šalies gyventojams.

Apiekokiąupęčiakalbama?

3 KLAUSIMAS



Vidutinei Žemės temperatūrai kylant, kartu auga ir planetai
gresiančiųproblemųskaičius. Viena iš jų-vandens lygio
kilimas. Nurodykitebent tris miestus, kurie būtų apsemti,
jei oro temperatūrapasaulyjepakiltų virš2 laipsnių
Celsijaus.

4 KLAUSIMAS



Metanodujos sudaronedidelędalį visų šiltnamiodujų,
tačiau yra labai pavojingos, nes itin gerai sulaiko šilumą. 
Apiepusėvisų šiųdujųpagaminamaviename
konkrečiamesektoriuje, kuris liečia didžiąją dalį žemės
gyventojų.
Kokiubūduprie šiųdujųpatekimo įatmosferą
mažinimogali prisidėti kiekvienas žmogus?

A) Nusprendęsbenzinuvaromąautomobilį
pakeisti elektromobiliu
B) Nusprendęsnamuose įsirengti
atsinaujinančios energijos jėgainę
C) Nusprendęs sumažinti ar visai atsisakytimėsos
D) Nuspendęsnevartoti plastikiniųproduktų

5 KLAUSIMAS



Afrikos žemynovisas žemėsūkio sektorius yra itinpažeidžiamas
klimatokaitos. Dėl smarkiai išaugusios temperatūros ir didelių
krituliųpokyčiųAfrikos smulkieji ūkininkai pagaminakur
kasmažesnį įvairiųkultūrųderlių, taip sutrikdomavisaAfrikos ir
tuopačiupasauliomaisto grandinė. Vienagrūdųkultūrapietinėje
Afrikoje yra itinpavojingoje situacijoje, jos derlius
mažėja ryškiausiai. Didžiuliamskaičiui šeimųpietinėjeAfrikoje ši
grūdinėkultūra reikalinga išgyvenimui.Šią grūdinękultūrą
mėgstame ir Lietuvoje. Jos pavadinimas ir prieTrakųesančios su ja
susijusios atrakcijos pavadinimas išvertus į anglųkalbą skambėtų
taippat.

Kokia tai grūdinėkultūra?

6 KLAUSIMAS



LietuvojenuoNepriklausomybės atgavimomiškųkirtimoapimtys
išaugodaugiaunei 2 kartus.
Plyni kirtimai– toksmedžiųkirtimometodas, kai visimedžiai vienoje
vietoje vienumetuyra iškertami.
Plynokirtimometu išnaikinamasvisasnatūralusmiškas ir gyvavusios
ekosistemos, augalai, sunaikinamagyvūnų, paukščių gyvenamoji vieta,
paveikiami vandenys, dirvožemis ir keičiasi vietosmikroklimatas,
nebevalomasoras.
Plyni kirtimai tiesiogiai neigiamai veikia 27%įLietuvosRaudonąją
knygą įrašytųgyvūnų rūšių.

2017 m. režisieriusMindaugas Survila, norėdamasatkreipti dėmesį į
liūdnąmiškųLietuvoje situaciją, sukūrėdokumentinį filmąapie
Lietuvos gamtą, sulaukusį didžiuliopripažinimo.
Koksšio filmopavadinimas?

7 KLAUSIMAS



X turėtumebūti dėkingi užmaždaugkas trečią atsikąstą
maisto kąsnį pasaulyje.
Dėl klimatokaitos ir žmogausveiklosX skaičius
katastrofiškaimažėja,Xpatiria savogyvenviečiųnetektį,
besikeičiančios temperatūros iškraipoX sezoninęveiklą,
daugX serga ligomis aružsikrečia infekcijomis. Kai
kuriuose regionuose90%X jau yrapradingę.
X turi16 tūkst. rūšių ir didžiuliais skaičiais yra randama
kiekvienamežemyne, išskyrusAntarktidą.

KasyraX?

8 KLAUSIMAS



Kaikurie stipriausi ir anksčiausi globalinio
atšilimopadariniaipasireiškė:

A) Tropikuose

B) Šiaurėsplatumose

C) Globalinio atšilimopadariniai pasireiškė
vienodu stiprumuvienodai visojeplanetoje

9 KLAUSIMAS



Surikiuokitepenkiaspriemonespagal jųefektyvumą
sprendžiantklimatokaitą:

A) Valgytimažiaumėsos ir daugiau augalinės kilmės
produktų
B) Pakrantėse įdiegti vėjo energijos jėgaines
C) Atkurti drėgnuosiusmiškus
D) Suvaldyti ir sugaudyti šaldomąsiasdujas, naudojamas
šaldytuvuose ir kondicionieriuose
E) Mažintimaisto švaistymą

10 KLAUSIMAS



3 ETAPO ATSAKYMAI



Kasbuvonutarta2015m.Paryžiausklimato
kaitos susitarime?
A) Neleisti Žemės temperatūraipakilti2°C
lyginant su rodikliais ikipramonės revoliucijos
ir apriboti temperatūrospadidėjimą iki1,5°C
B) Visomsvalstybėms100%pereiti prie
atsinaujinančios (vėjo, saulės, vandens ir kt.) 
energijos
C) Imtis veiksmų, kadpasaulio vandens lygis
nepakiltųdaugiaunei2metrų
D) Iki2030m. sustabdyti klimatokaitą ir išspręsti
jospadarinius

1 KLAUSIMAS



Žemėspereikvojimodiena–dienametuose, kai žmonija išeikvojadaugiau vandens,
dirvožemio ir oro ištekliųnei Žemėgali pagaminti per vieneriusmetus. Žmonijanuo
tosdienospradedagyventi „į skolą“. 2019m. ši dienabuvo liepos29d.

OkuriąmetųdienąšiŽemėspereikvojimodienaateitų, jei visa žmonija
gyventų irvartotųkaip statistinis lietuvis?

A) Liepos 15 d.
B) Rugpjūčio 8 d.
C) Balandžio 17d.
D) Lapkričio 21 d.

Lietuva

2 KLAUSIMAS



Ši upė, tekanti Azijoje, yra laikomavienamistiškiausių pasaulyje upių. 
Joje dėl svarbių religinių įsitikinimųkas keleriusmetus išsimaudovirš40
mil. žmonių. Visgi, ceremonijųmetu žmonės smarkiai teršia upę. Prie
taršosmilžiniškaismastais prisideda ir kasdienė žmoniųbuitis -vystyklų
plovimasupėje, šiukšlių išmetimas.Koliforminių
bakterijų kiekis daugelyje upės vietų gerokai viršija leistinasnormas. 
Tarša skatina choleros, hepatito, vidurių šiltinės, dizenterijos
plitimą.Šios ligos kiekvienaismetais tampadaugiaunei trečdaliomirčių
priežastimi šalies gyventojams.

Apie kokią upę čia kalbama?

Teisingasatsakymas: Gangoupė,
tekanti per Indiją irBangladešą.

3 KLAUSIMAS



2015m. Paryžiauskonferencijoje dėl
klimatokaitos buvopatvirtintas
sprendimaspasaulinės temperatūros
augimą išlaikyti žemiau2 laipsnių
Celsijaus. Šis susitarimasbuvo
paremtasdaugeliu gresiančių
problemųdėl temperatūros šiltėjimo,
viena iš jų-vandens lygio kilimas. 
Nurodykitebent tris miestus, kurie
būtųapsemti, jei oro temperatūra
pasaulyjepakiltų virš2 laipsnių
Celsijaus.

Galimiatsakymovariantai:Bankokas,Džakarta,
Hanojus,HongKongas, Londonas,Majamis,Manila,
Mumbajus, Osaka, Šanchajus, RiodeŽaneiras,

4 KLAUSIMAS



Metanodujos sudaronedidelędalį visų šiltnamiodujų, tačiauyra labai
pavojingos, nes itin gerai sulaiko šilumą. Apiepusėvisų šiųdujųpagaminama
vienamekonkrečiamesektoriuje, kuris liečiadidžiąjądalį žemėsgyventojų.
Kokiubūduprie šiųdujųpatekimo įatmosferąmažinimogali prisidėti
kiekvienas žmogus?
A) Nusprendęsbenzinuvaromąautomobilį pakeisti
elektromobiliu
B) Nusprendęsnamuose įsirengti atsinaujinančios energijos
jėgainę
C) Nusprendęs sumažinti ar visai atsisakytimėsos
D) Nuspendęsnevartoti plastikiniųproduktų

Apiepusėvisųmetanodujų
pagaminamagyvulininkystės
sektoriuje. Mėsai irpienuiveisiami
galvijai į aplinkąsu išmatomis
išleidžiadaugmetanodujų, todėl
sumažinusaratsisakiusmėsos
būtųgalimasumažinti šiųdujų
kiekį atmosferoje.

5 KLAUSIMAS



Afrikos žemynovisas žemėsūkio sektorius yra itinpažeidžiamas
klimatokaitos. Dėl smarkiai išaugusios temperatūros ir didelių
krituliųpokyčiųAfrikos smulkieji ūkininkai pagaminakur
kasmažesnį įvairiųkultūrųderlių, taip sutrikdomavisaAfrikos ir tuo
pačiupasauliomaisto grandinė. VienagrūdųkultūraXpietinėje
Afrikoje yra itinpavojingoje situacijoje, jos derlius
mažėja ryškiausiai. Didžiuliamskaičiui šeimųpietinėjeAfrikoje ši
grūdinėkultūra reikalinga išgyvenimui.Šią grūdinękultūrą
mėgstame ir Lietuvoje. Jos pavadinimas ir prieTrakųesančios su ja
susijusios atrakcijos pavadinimas išvertus į anglųkalbą skambėtų
taippat.

Kokia tai grūdinėkultūra?
Teisingasatsakymas: KUKURŪZAS
Kukurūzų labirintas (ang. maizemaze)

6 KLAUSIMAS



LietuvojenuoNepriklausomybės atgavimomiškų
kirtimoapimtys išaugodaugiaunei 2 kartus.
Plyni kirtimai– toksmedžių kirtimometodas, kai
visimedžiai vienoje vietoje vienumetuyra
iškertami.
Plynokirtimometu išnaikinamasvisasnatūralus
miškas ir gyvavusios ekosistemos, augalai,
sunaikinamagyvūnų, paukščių gyvenamoji vieta,
paveikiami vandenys, dirvožemis ir keičiasi vietos
mikroklimatas, nebevalomasoras.
Plyni kirtimai tiesiogiai neigiamai veikia 27%į
LietuvosRaudonąjąknygą įrašytų gyvūnų rūšių.

2017 m. režisieriusMindaugas Survila, norėdamas
atkreipti dėmesį į liūdnąmiškųLietuvoje situaciją,
sukūrėdokumentinį filmąapie gamtą, sulaukusį
didžiuliopripažinimo.

Koks šio filmopavadinimas?
Teisingasatsakymas: SENGIRĖ

7 KLAUSIMAS



X turėtumebūti dėkingi užmaždaugkas trečią atsikąstąmaisto
kąsnį pasaulyje.
Dėl klimatokaitos ir žmogaus veiklosX skaičius katastrofiškai
mažėja,Xpatiria savogyvenviečiųnetektį, besikeičiančios
temperatūros iškraipoX sezoninęveiklą, daugX serga ligomis ar
užsikrečia infekcijomis. Kai kuriuose regionuose 90%X jau yra
pradingę.
X turi 16 tūkst. rūšių ir didžiuliais skaičiais yra randama
kiekvienamežemyne, išskyrusAntarktidą.
KasyraX?
Teisingasatsakymas: BITĖS
Bitės apdulkinabegalę gėlių, vaisių, daržovių ir grūdiniųkultūrų
augalų visamepasaulyje, todėl yra itin svarbiosmitybos grandinėje
ir pasauliobioįvairovėje. Tačiau joms, pradėjusioms sparčiai nykti
dėl ne visai aiškiųpriežasčių, klimatokaita sukelia tik dardidesnį
pavojų.

8 KLAUSIMAS



Kaikurie stipriausi ir anksčiausi globalinioatšilimopadariniai
pasireiškė:

A) Tropikuose
B) Šiaurėsplatumose
C) Globalinio atšilimopadariniai pasireiškė vienodu stiprumu
vienodai visoje planetoje

Teisingasatsakymas:B
Pagal NASA duomenis, į greičiausiai šylančias žemės
vietas yra įtraukiami tokie regionai kaip Aliaska,
Grenlandija ir Sibiras. Arkties aplinka yra jautriausia
net mažiausiems temperatūros padidėjimams, dėl to
tirpsta ledkalniai, ledo lakštai, o tai savo ruožtu
sukelia Žemės šviesos atspindėjimo pokyčius.
("albedo").

9 KLAUSIMAS



Surikiuokitepenkiaspriemonespagal jų efektyvumąsprendžiant
klimatokaitą:
A) Valgytimažiaumėsos ir daugiau augalinės kilmės
produktų = iš kelių išimti 464 mln. automobilių
B) Pakrantėse įdiegti vėjo energijos jėgaines= iš kelių išimti
593mln. automobilių
C) Atkurti drėgnuosiusmiškus= iš kelių išimti429 mln. 
automobilių
D) Suvaldyti ir sugaudyti šaldomąsiasdujas, naudojamas
šaldytuvuose ir kondicionieriuose= iš kelių išimti629mln. 
automobilių
E) Mažintimaisto švaistymą= iš kelių išimti 495 mln. 
automobilių

Teisingas atsakymas: D, B, E, A, C

10 KLAUSIMAS



AČIŪ UŽ DALYVAVIMĄ!


