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Čo je to ľadovec?

 Ľadovce sú homogénne, nepriepustné a plastické telesá

 Nevyhnutnými faktormi vzniku ľadovcov sú zrážky a nízka  
teplota

 Predstavujú najväčšie zásobárne sladkej vody a po oceánoch 
sú to druhé najväčšie zásobárne vody

 Veda, ktorá sa zaoberá ľadovcami, sa nazýva glaciológia



Topenie ľadovcov

 Topenie ľadovcov je jav, ktorý neoddeliteľne súvisí s emisiami, teda aj 
imisiami, hlavne s oxidom uhličitým

 Je určitý predpoklad, že do roku 2100 sa roztopia všetky ľadovce,               
v dôsledku čoho by nastali obrovské záplavy a masová emigrácia ľudí z 
pobrežných oblastí do vnútrozemia

 Ku koncu 21. storočia by nastalo masové umieranie lesov

Hlavnou príčinou je hromadné využívanie a spaľovanie fosílnych palív, 
ako je ropa a plyn

 Po veľkom oteplení by sa malo podľa výskumov opäť ochladiť



Antarktída



Antarktída

 Antarktída je najjužnejším svetadielom na Svete

 95% celého povrchu tvorí pevninský ľadovec

 Tvorí 90% objemu všetkého ľadu na Zemi

 Ani v letnom období nestúpa teplota nad nula stupňov



Topenie antarktického ľadovca
 Každý rok mizne v mori viac a viac ľadu

 V roku 2006 do mora odtieklo 60 miliárd ton ľadu len z
Antarktického polostrova, zo Západnej Antarktídy dokonca 132
miliárd ton

 Uvoľnenie západoantarktického ľadovca môže spôsobiť zvýšenie
hladiny oceánov o päť až šesť metrov.

 Na zabezpečenie pitnej vody na jeden rok pre celú Veľkú Britániu
by stačili štyri miliardy ton ľadu

 Za desaťročie sa úbytok ľadu na Antarktíde zrýchlil o tri štvrtiny



Topenie antarktického ľadovca 
 Neďaleko Antarktídy ležiaci juhoafrický Marionov ostrov tiež 
zaznamenal dôsledky globálnych zmien

Množstvo zrážok za posledných 20 rokov kleslo z 2500 na 
1700 mm

 Ľadovec Pine Island sa stenčuje štyrikrát rýchlejšie ako pred 
desiatimi rokmi

 Topenie stredu ľadovca pridá na svetovej úrovni mora asi tri 
centimetre 



Topenie antarktického ľadovca

Hladina morí pred priemyselnou revolúciou stúpala rýchlosťou 
jeden milimeter za rok

 Lámanie obrovských ľadovcových blokov v Antarktíde v roku 
2002 vytvorilo ľadovcové kryhy väčšie než rozloha niektorých 
menších krajín

 Príčinou topenia ľadovcov je globálne otepľovanie a klimatické 
zmeny





Grónsko



Grónsko
 Geograficky je súčasťou Severnej Ameriky, ale je úzko 
prepojené s Európou 

 Iba 15% územia je trvalo bez ľadu 

 Po antarktickom ľadovci je to druhý najväčší ľadovec 
na Zemi

 Ak by sa ľadový príkrov Grónska roztopil, hladina 
morí by stúpla o 7 metrov



Topenie grónskeho ľadovca

Minulý rok sa rozpustilo 273 miliónov ton ľadu

 V rokoch 2000 až 2008 rástla hladina morí v dôsledku 
topenia grónskych ľadovcov v priemere o 0,46 mm ročne

 Topenie ľadu sa urýchľuje a to prispieva k rastu hladiny mora

 81 zo 111 grónskych ľadovcov sa topí dvakrát rýchlejšie než 
pomaly sa pohybujúci ľad za nimi



Topenie grónskeho ľadovca

Otepľovanie Grónska vedie k tomu, 
že sa topenie akceleruje



Topenie grónskeho ľadovca
 Zatiaľ čo väčšina ľadovcov postupuje do mora rýchlosťou 
približne 50 metrov za rok, ľadovec Helheim sa posúva približne 
o 30 metrov denne

 Ku zvyšovaniu hladiny oceánu prispieva predovšetkým 
roztápanie pozemného ľadovca a zosuv ľadovcových krýh do 
mora

 Emisie rozvinutých krajín treba znížiť o 40%, aby sa zamedzilo 
zvyšovaniu teploty







Zdroje 

www.wikipedia.org

www.google.sk

www.referaty.sk

http://www.wikipedia.org/
http://www.google.sk/
http://www.referaty.sk/


Ďakujeme Vám za pozornosť 



