Navet och
vårt klimat
I

nternationella Isbjörnsdagen firas den 27:e februari som ett sätt att uppmärksamma den påverkan
klimatförändringarna har på jordklotet. Att just isbjörnen (Ursus maritimus) har valts ut som symbol
beror på att den är en av de arter som påverkas snabbast och drabbas hårdast när stora områden av isen
i Arktis smälter och förändrar deras livsvillkor. De är beroende av isen för att kunna leva ett normalt
isbjörnsliv med jakt, förflyttning, vila och reproduktion. Men HUR påverkas egentigen is och vatten av den
globala uppvärmningen?

Fäst linjalen med häftmassa
vid plåtens inre kant

Förbered din modell

(som på Grönland och

Antarktis)

Du behöver: lite större flat sten, ugnsform,
vatten (H2O), ev material att
dekorera landmassan med
(små byggnader, ännu mindre
människor), linjal, häftmassa

Du behöver: din modell (se till vänster), MÅNGA isbitar, vattenfast
penna

Gör så här:
1. Placera den flata stenen i mitten av ugnsformen. Stenen är landmassan i modellen.
2. Sätt fast linjalen på kanten av ugnsformen med häftmassa.
3. Häll i vatten (så att det når en bit upp på stenen). Häll sakta så syns det tydligt vad
som händer med landmassan när vattennivån stiger.

Smältande havsis (ismassor i vatten)
Gör så här:
1. Lägg isbitar i vattnet och kolla noga så att de inte rör botten i ugnsformen.
2. Fyll på med vatten om det behövs.
Lägg
3. Markera vattennivå med vattenfast penna.
4. Låt isen smälta. Läs av vattennivån igen

Gör så här:
1. Läs av vattennivån och markera med vattenfast penna.
2. Placera så många isbitar som får plats på din landmassa utan att det
finns risk att de ramlar ner i vattnet.
3. Låt isen smälta. Observera vattennivån några gånger under tiden.
Markera nivån med vattenfast penna när all is har smält.
Jämför med isen som smälte i vatten. Skillnader/likheter? Hur kunde
det bli så här? När inlandsisen smälter på grund av den globala
uppvärmningen påverkar det vattennivåerna på jorden. Läs mer på
förklaringssidan.

Du behöver: din modell (se ovan), många isbitar, vattenfast penna

när all is har smält.

Smältande landis

i isbitar

Mät

Hur kunde det bli så här?
Stora mängder is på jorden
smälter nu i snabb takt på
grund av den globala
uppvärmningen.
Läs mer om ökad
växthuseffekt och albedoeffekt på förklaringssidan.

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

be en vuxen om hjälp med
det varma vattnet!

När vattnet blir varmare
Du behöver: din modell (se ovan), vatten (H2O), spis, kastrull
Gör så här:
1. Häll allt vatten från din modell i en kastrull.
2. Koka upp vattnet på spisen.
3. Sätt fast linjalen igen med häftmassan.
4. Häll tillbaka det varma vattnet i formen och markera vattenytan med
den vattenfasta pennan.
5. Låt svalna och läs sedan av vattennivån igen.
Hur kunde det bli så här? Vilken betydelse kan varmare vatten ha för
vattennivåerna på jorden? Läs mer på förklaringssidan.

NÄSTA GÅNG FÖRBEREDER VI PI-DAGEN…

