
 Biến đổi khí hậu là gì? 
 Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự thay đổi của 
“xu thế chung của thời tiết”. Sự thay đổi này bao gồm 
 nhiệt độ tăng lên, tăng tần suất và cường độ của 
 các hiện tượng thời tiết cực đoan và các thảm họa 
 thiên nhiên, kèm theo hàng loạt những ảnh hưởng 
 nghiêm trọng đến hệ sinh thái.

   Con người và 
thiên nhiên liên 
quan mật thiết 
với nhau trong 
hệ sinh thái. 

Biên giới hành 
chính không ngăn 
được tác động 
của con người 
đến thiên nhiên 
và hệ sinh thái. 
 

Khí nhà kính (KNK) là các chất 
phát thải lên khí quyển làm cản 
giữ năng lượng mặt trời trong khí 
quyển, cản trở sự bức xạ nhiệt 
tự nhiên ra ngoài trái đất.

Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch 
như than, khí ga và các sản phẩm 
dầu mỏ làm tăng đáng kể sự phát 
thải KNK. 

Khí nhà kính (KNK) là các chất 
phát thải lên khí quyển làm cản 
giữ năng lượng mặt trời trong khí 
quyển, cản trở sự bức xạ nhiệt 
tự nhiên ra ngoài trái đất.

Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch 
như than, khí ga và các sản phẩm 
dầu mỏ làm tăng đáng kể sự phát 
thải KNK. 

Các nhà khoa học đã thống nhất 
rằng nguyên nhân chính của 
BĐKH là do sự phát thải quá mức
của khí oxyt cacbonic và các khí 
nhà kính khác do hoạt động của 
con người (ví dụ do đốt các nhiên 
liệu hóa thạch, mất rừng, sản 
xuất và tiêu dùng không 
bền vững)  
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  Bức xạ mặt trời xuyên qua 
  bầu khí quyển đến mặt đất.

  Khí quyển và bề mặt trái đất 
  làm phản xạ ngược lại một 
  số bức xạ vào không trung.

  Một số bức xạ nhiệt (hồng ngoại) 
  bị các KNK giữ lại trong khí quyển 
  và đẩy ngược về bề mặt trái đất. 
  Điều này gây ra sự nóng lên 
  của bề mặt trái đất.
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