8. РАЗРЕД
Наставна јединица :

Киселе кише. Сушеое шума ( пбрада)
-Кисела киша је кища или билп кпја друга падавина ( киселе магле и измаглице) загађена сумппр
дипксидпм, азптним пксидима и другим хемијским једиоеоима. Дпк је упбишајена pH вреднпст
кище пкп 5,5, pH вреднпст киселе кище је између 4 и 4,5. Тп знаши да пна садржи птприлике 40
пута вище киселине пд пбишних падавина. У Србији, ташније у Бпру, вреднпст киселих кища шестп
дпстиже вреднпсти pH 2 и 3.

- Гаспви ( сумппр дипксид, азптпви пксиди), кпји дпвпде дп ствараоа киселих кища
настају прирпдним путем( вулканске ерупције, ппжари) , али у мнпгп већпј кплишини се
пслпбађају сагпреваоем угља, нафте, дрвета, у термпелектранама, тппипницама,
дпмаћинствима и сапбраћају.
- Настајаое киселих киша:
Окисди сумппра и азпта се ппдижу у атмпсферу и са впденпм парпм граде киселине , кпје пнда у
виду киселих падавина дпспевају на ппврщину земље.

-Ппследице делпваоа киселих киша на живптну средину:






Сущеое щума ( ремете се пднпси исхране и прпцеси кружеоа материје)
Унищтаваое агрпекпсистема
Загађиваое река, језера, ппврщинских и ппдземних впда( смаоују се залихе питке
впде на глпбалнпм нивпу)
Ощтећиваое сппменика културе, фасада зграда
Угрпжаваое здравља људи, живптиоа и биљака

-Какп спречити настанак киселих киша:






Кприщћеое нпвих технплпгија
Уградоа аутпмпбилских катализатпра и „шистп” спаљиваое фпсилних гприва
Ппстављаое филтера на извпре загађујућих супстанци
Ширеое ппврщина ппд вегетацијпм
Дпдаваоа крешоака у киселу впду, а резултат је ппдизаое pH нивпа вреднпсти
( вепма скуп метпд кпји се кпристи у Нпрвещкпј и Шведскпј)

-Лични дппринпс смаоеоу емисије сумппр дипксида у атмпсферу мпжемп дати
штедећи електричну енергију на следеће начине: искључити грејна тела, светла и
друге електричне уређаје када нису пптребни, кпристити електричне уређаје кпји су
енергетски ефикасни, упптребљавати дпбру термичку заштиту за куће и радне
прпстпре, кпристити јавни превпз када гпд је тп мпгуће.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (107-108)
Видеп материјал:
https://www.youtube.com/watch?v=BhbMX6r71fg
Презентација:
https://www.slideshare.net/enchi88/kisele-kie-89572022?qid=ef8587fb-79d9-4191-ba8eb2cea259f7e8&v=&b=&from_search=3
ЗАДАЦИ:
Прпшитати и ппгледати задати материјал, пдгпвприти на питаоа:
1. Kакп настају киселе кище?
2. Кпји су гаспви кпји дпвпде дп настанка киселих кища?
3. Кпји су извпри гаспва кпји дпвпде дп настанка киселих кища?
4. Кпје су ппследице киселих кища?
5. Какп ти мпжещ да дппринесещ смаоеоу ствараоа сумппрних пксида?

Одгпвпре написати у Wordu или у свесци (сликати и прпследити). Овај материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 31.03.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За
сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

