
Планети Б не існує
Як врятувати ту, що є?



Вчені з NASA стверджують, 

що якби не парниковий ефект, температура

на Землі становила б -18 °С 



Парниковеий ефект - це 



Збільшення концентрації парникових газів 
в атмосфері призвело 
до підняття серед-
ньої глобальної 
температури та 
кліматичної кризи



Екстремальні погодні явища, 
кліматичні біженці, танення 
льодовиків – це все наслідки зміни                                 

клімату



Арабіка та ще 60% сортів кави 
можуть зникнути через зміну клімату



Погодні аномалії 
в Україні,

які відбулися за перше 
півріччя 2020 року



До 2100 року через підняття рівня моря може бути затоплена 
територія Південної України площею майже як 
Тернопільська область – до 1 млн га



Чому парникових 
газів в атмосфері

стає більше 





Парникові гази були в атмосфері завжди. Але після промислової 
революції їх стало потрапляти в атмосферу суттєво більше



Тенденція викидів парникових газів в Україні



У 2016 році Україна ратифікувала Паризьку Угоду про протидію зміні 
клімату. За цією угодою кожна країна має скорочувати викиди
парникових газів та стати вуглецево нейтральною до 2050 року.

В Україні викиди зростають.



Як зменшити вплив 
людини на клімат



Для глобальної протидії зміні клімату 197 
країн світу підписали Паризьку Угоду

Та взяли на себе зобов’язання скоротити до нуля викиди 
парникових газів до 2050 року



Щоб зменшити викиди парникових газів, 
слід замінити викопне паливо на 

відновлювані джерела енергії



Щоб UBER Green став дійсно 
«green», його треба заряджати 

електроенергією, виробленою з 
відновлюваних джерел



Пересуватися по місту пішки, на велосипеді 
або громадським транспортом



Скоротити споживання продуктів тваринного походження
Рейтинг Їжа (1 кг) Еквівалент CO2 (кг) Авто (км)

1 Яловичина 27.0 101

2 Сир 13.5 50

3 Свинина 12.1 45

4 Курка 6.9 23

5 Тунець 6.1 23

6 Яйця 4.8 18

7 Картопля 2.9 11

8 Рис 2.7 10

9 Горіхи 2.3 8

10 Квасоля/тофу 2.0 7

11 Овочі 2.0 7

12 Молока 1.9 6,4

13 Фрукти 1.1 4

Порівняльна таблиця: скільки км треба проїхати на машині, щоб викинути стільки парникових газів, як при виготовленні 1 кг їжі



Саджати дерева, кущі та 
навіть траву

Але не будь-які і не будь-де. 

Слід запитати в експертів, як краще.



Зберігати енергію

Вимикайте світло та 
електроприлади

Використовуйте повторно
Використовуйте 
енергоефективне 
устаткування 

Утеплюйте будинок

Закрутіть кран, поки 
чистите зуби та миєте руки



Підтримувати
дрібних
виробників 
продуктів

Наприклад, вашу 
бабусю, а не великі 
агрохолдинги



Говорити з близькими 
про клімат
Поширювати перевірену інформацію



Екодіяти!
Приєднуватися до кліматичного руху



Підписуйтеся на Instagram

@ecodiya


