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ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА... 
 

 Две пребарувања на интернет преку познатиот пребарувач 
Гугл емитираат иста количина на јаглерод диоксид колку да се свари 
вода во експресен чајник.  

Едно пребарување на гигантската веб страна генерира 
околу 7 грама јаглерод диоксид, а варењето вода во експресните 
чајници продуцира околу 15 грама. Емисиите на гас се последица на 
потребната електрична енергија да се вклучи компјутерот и да се 
испратат барања до серверите насекаде по светот. Истражувањето 
доаѓа до сериозни предупредувања за влијанието на компјутерите и 
интернетот врз животната средина, влијание за кое малку се знае и 
речиси не се истражува. 

 
 
 
 
 

Според Гартнер, американска компанија 
за истражување, информатичката технологија сега е 
причинител на 2 отсто од глобалните емисии на CO2. 
Отворање на обична веб страна генерира околу 0.02 
грама јаглерод диоксид за секоја секунда. Веб 
страните со комплицирани видеа може да бидат 
одговорни за 0,2 грама јаглерод диоксид по секунда, 
верува тој. 

ЗОШТО Е ТОА ТАКА? 

Веб страните се овозможени од серверите и се 
посетувани од компјутерите на луѓето кои се 
поврзани во мрежата. На сите овие сервери, клиенти и мрежи им е потребна електрична енергија за да 
може да функционираат, енергија која се генерира од гас, нафта и јаглен. Кога тие согоруваат, се 
ослободува јаглерод диоксид во атмосферата, кој придонесува за промените на климата. 
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 ШТО Е ТОА КАРБОНСКИ ОТИСОК? 
https://co2.myclimate.org/en/car_calculators/new 

  
Карбонски отисок е сума од два дела: директна и 

индиректна  емисија на гасови: 
 
Директна емисија на гасови подразбира емисија на гасови ослободени при согорувања на 

фосилни горива , вклучувајќи ја и потрошувачката во домот и транспортот 
 
КАКО МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ: 
- Колку често патуваш со автомобил? 
- Колку долго се тушираш? 
- Колкава температура одржуваш во домот? – дали си размислил да го намалиш греењето 

и да облечеш подебел џемпер? 
- Што правиш за рекреација? Дали патуваш од училиште до дома и обратно? 
 
 
Индиректна емисија на гасови подразбира целокупна емисија на гасови во процесот на 

производство на производи кои секојдневно ги користиме: 
 
КАКО МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ: 
- Дали јадеш сезонско овошје или зеленчук и во близок локал, кога можеш? 
- Дали купуваш производи со многу опаковки или ги избегнуваш кога можеш? 
- Дали реупотребуваш, рециклираш и компостираш? 

 
 

ТРАНСПОРТ 
 
 
 
Транспортот е дел од секојдневниот живот на современиот човек. Секој од нас користи 

некаков вид транспорт. Користиме автомобил или автобус за да стигнеме до училиште или работа, воз 

или авион за да отпатуваме во странство или на одмор. Понекогаш користиме и брод за да прошетаме 

по езеро или по море.  

Зголемената употреба на автомобили значително влијае, како врз животната средина и 

здравјето, така и врз социјалниот живот. Се поголемата употреба на автомобили предизвикува градски 

метеж и го прават сообраќајот небезбеден. Статистиките покажуваат дека нашите патишта се опасни, а 

смогот што го создаваат автомобилите им штети на нашето здравје и добросостојба. Издувните гасови 

од автомобилите придонесуваат и за глобалното затоплување и загадување на воздухот. Стравот од 

сообраќајниот метеж, како и опасноста од непознати лица придонесуваат многу родители да ги носат 

своите деца на училиште со автомобили. Ова има голем број на последици, како врз учениците, така и 

врз пошироката околина. 

Истражувањата покажуваат дека децата кои што пешачат до училиштето, ја зголемуваат 

својата активност, и со тоа стануваат пофокусирани и постигнуваат поголем успех во училиштето. 

Возењето на велосипед и пешачењето се одлични форми на физичка активност, и патот до училиштето 

има значителен придонес за зголемување на ваквиот вид на активности.  
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На сликата подолу е прикажана емисијата на штетни гасови од различни превозни 
средства за изминати 100km. Избери едно превозно средство и состави линеарна функција за 
емисија на штетни гасови во зависност од изминатиот пат. Определи го коефициентот, 
слободниот член и нулата на функцијата. 


