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Осмотрене промене концентрације CO2 и средње глобалне температуре  

Концентрација атмосферског CO2 (ppm) 
 

Одступање средње глобалне температуре (°C) 
у односу на преиндустријски период 



Клима на Земљи се одувек мењала, зашто је то данас проблем?   

• 2021 (416 ppm) 
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Клима се данас мења минимум 
10 пута брже него икада раније! 





Климатске промене у Србији 

10 најтоплијих  
година 

Редослед година према средњој годишњој температури 



Осмотрене промене климе у Србији 

Повећање температуре: 
• средње годишње +1.2°C, летње +1.8°C 
• више расту максималне него минималне дневне температуре 

 
Промена расподеле и интензитета падавина: 
• средња годишња количина падавина +/- 10% 
• навеће смањење падавина је лети (>-10% у највећем делу Србије,  
    >-20% у централној и јужној Србији) 
• највећа месечна количина падавина се из јуна помера ка мају 
• повећава се честина и интензитет јаких падавина 
• смањује се број дана са умереним падавинама 
• повећава се интензитет максималних дневних падавина 
• смањује се количина и дужина трајања снежног покривача 

 
Повећање учесталости и интензитета екстремних временских догађаја: 
• топлотни таласи и екстремни топлотни таласи (x2) 
• суше 
• јаке падавине (град, поплаве, бујице) (>20 mm x2, >40 mm x3, на југуx5) 

 
Водни ресурси 
• смањење протока у централној и јужној Србији (2-3% по декади) 
 

Promena sadržaja vode u tlu (%)  

leto jesen 

SPEI (apr-sep) 
indikator suše 

(2008-2017 у односу на 1961-1990) 



Будућа промена климе у Србији 
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Будућа промена климе у Србији 

Повећање температуре: 
• највеће током лета и зиме 
• загревање се повећава од севера ка југу 
• већа промена максималних него минималних дневних температура 

 
Промена расподеле и интензитета падавина: 
• повећање годишње количине падавина на северу, смањење на југу 
• највеће смањење падавина лети, највише на југу и југоистоку 
• више падавина током зиме, али мање снега 
 
Повећање учесталости и интензитета екстремних временских догађаја: 
(суше, топлотни таласи, јаке падавине)  
 
Водни ресурси: 
• повећање евапотранспирације 
• смањење интензитета обнављања подземних вода, нарочито у лето и 

јесен 
• промене протицаја на рекама, највише на малим рекама и на југу и у 

централним деловима 
• смањење протицаја на свим рекама од марта до октобра, повећање 

зими 
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Промена падавина (%) 2081-2100  
у односу на 1986-2005 по RCP8.5 



Вишак 
топлоте 

Ранији почетак вегетације 
Каснији крај вегетације 
Поремећаји фенофаза 
Повећан ризик од мраза током вегетације 
Топлотни стрес 
Ожеготине 
Смањење приноса и квалитета 
Смањење квалитета земљишта 

Вишак 
падавина 

Оштећења пољопривредне инфраструктуре 
Смањена оплодња 
Повољни услови за болести и штеточине 
Ерозија земљишта 

Недостатак 
падавина 

Водни стрес 
Смањење приноса и квалитета 
Смањење квалитета земљишта 

Олује 
Физичка оштећења на биљкама и плодовима 
Оштећења пољопривредне инфраструктуре 

Повећање температуре  
у свим сезонама 
Повећање броја топлотних таласа 
Повећање броја веома топлих дана 
током лета 

Повећање броја дана са  
интензивним падавинама 
Повећање интензитета падавина 
Поплаве и бујице 
Превлаживање земљишта 

Суша 

Јак ветар 
Град 

Примери утицаја и последица  
климатских промена 



Адаптација 

Идентификација 
проблема 

Процена ризика 
за садашњост и  
будућност 

Планирање мера 
и приоретизација Имплементација 

Праћење и  
прилагођавање 

Произвођачи 

Саветодавци 

Научници 

Држава 

АКТЕРИ: 

НИВОИ ПЛАНИРАЊА: 

• Локални 
• Регионални 
• Национални 

Процес планирања прилагођавања измењеним климатским условима 



Опште 
 
• Унапређење агрометеоролошких сервиса 
• (мониторинга и прогнозе) 
• Ефикасно наводњавање  
• Одрживо коришћење земљишта 
• Рејонизација пољопривредне производње 
• Унапређење борбе против суше 
• Унапређење система осигурања  
• Јачање капацитета и едукација  

Специфичне  
 
• Одговарајући избор врсте и сорте  
• Антифрост системи 
• Избор експозиције 
• Постављање мрежа за засену 
• Затрављивање у међуредном простору 
• Орошавање биљака водом 
• Постављање противрградних мрежа 
• Садња ветрозаштитних појасева 
• Померање рокова сетве, бербе, резидбе, итд. 
• Оптимално планирање плодореда 
• Прилагођавање система обраде земљишта  
• Рационална примена минералних ђубрива и пестицида 

Примери мера адаптације у пољопривреди 
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