Drivhuseffekten

Hverdagen

Mennesker og
andre dyr

Transport

Politik

Kunst og kultur

100
Den gas man næsten
altid taler om i debatten
om klimakrisen?
Svar: CO2

100
Apparat, man sætter på
tagene for at lave strøm
af solens energi.
Svar: Solceller

100
Det alle dyr gør, når de
indånder ilt og spiser og
udånder CO2 og vand?
Svar: Ånding/respiration

100
Den transportform til
privatpersoner, der
bruger mest CO2?
Svar: Fly

100
Ung svensk pige, som er
blevet symbol på
klimakampen.
Svar: Greta Thunberg

100
Michael Jacksons sang
fra 1995, hvor han
begræder menneskenes
ødelæggelse af planeten.
Svar: Earth Song

200
Det man samlet kalder
de gasser, der påvirker
drivhuseffekten.
Svar: Drivhusgasser

200
Antal kg oksekød man
kan få for det samme
klimaaftryk som 70 kg
kartofler.
Svar: 1 kg

200
6-benede dyr, som i
øjeblikket kommer til
Danmark sydfra og
ændrer økosystemerne.
Svar: Insekter

200
De 3 fossile brændstoffer,
som er den primære
årsag til
klimaforandringerne.
Svar: Kul, olie og gas

200
Danmarks Klima-, Energiog Forsyningsminister.
Svar: Dan Jørgensen

200
Band, som i 2019,
meddelte, at de ikke ville
turnere, før det kunne
gøres CO2-neutralt.
Svar: Coldplay

300
Gasart, som også er i
prutter, som er endnu
værre end CO2 for
drivhuseffekten.
Svar: Metan

300
Den billigste og mest
klimavenlige måde at
shoppe tøj på.
Svar: Genbrug/vintage

300
Dyr, som er meget vigtigt
for spredning af pollen
og dermed for mange af
vores fødevarer.
Svar: Bier

300
Den type biler, som man
mener kommer til at
erstatte benzin – og
dieselbiler.
Svar: Elbiler

300
Hovedstad, der i 2015
lagde navn til den
internationale aftale om
nedbringelsen af CO2.
Svar: Paris

300
Træerne fra bogen ”Den
lille prins”, som, man
mener, er truet af
klimaforandringer.
Svar: Baobab-træer

400
Den nederste del af
atmosfæren, der har
mest betydning for
klimaet.
Svar: Troposfæren

400
Når man ikke slukker de
elektriske apparater helt,
men lader dem bruge
strøm, så de står klar.
Svar: Standby

400
Dyr, der er skyld i mest
CO2-udledning.
Svar: Mennesket

400
Antal procent CO2 man
sparer ved at køre på
cykel i stedet for i bil.
Svar: 100%

400
Tidligere amerikansk
vicepræsident, som
allerede i 2006 lavede en
film om klimakrisen.
Svar: Al Gore

400
Animationsfilm fra 2008,
hvor menneskene har
dræbt alt liv på planeten,
så de må bo i et rumskib.
Svar Wall-E

500
Planet med 96% CO2 i
atmosfæren og en
temperatur på
462Celscius.
Svar: Venus

500
6 typer affald private kan
sortere og genbruge.
Svar: Plastik, metal, glas,
papir, grønt og
batteriaffald.

500
Biologisk term, der
beskriver, hvor mange
forskellige arter, der er i
et bestemt område.
Svar: Biodiversitet

500
Grundstof, som måske
kan danne grundlag for
en hel ny type biler, der
kun udleder vand.
Svar: Brint/hydrogen

500
International
organisation, der har
lavet de 17 Verdensmål.
Svar: Forenede nationer,
FN

500
Kunstform, som
kunstneren Banksy
bruger til at formidle
politiske budskaber.
Svar: Graffiti

Landenes CO2forbrug

Truede arter

Klimaændring eller
bare vejret

Grønne ting, der
vokser

Organisationer

Forskning

200
Det land i verden, der
udledte mest CO2 i 2019.
Svar: Kina

200
Hvilket kinesisk dyr har
været truet i mange år,
fordi dens skov blev
fældet?
Svar: Stor panda

200
Ingen landsdækkende
hvid jul siden 2010.
Svar: Bare vejret

200
Den del af et træ, der
optager CO2.
Svar: Blade (og rødder).

200
Organisation fra 1961,
som har en panda som
logo.
Svar: WWF
Verdensnaturfonden

200
Organisation, der samler
data om menneskers
helbred på hele
planeten.
Svar: WHO

400
Det skandinaviske land
med mest skovareal, der
kan optage CO2.
Svar: Finland

400
Pudsig, tyk fugl som
spanske sømænd
udryddede med et enkelt
besøg til deres ø.
Svar: Dodo

400
Sommeren 2018 med 55
tørkedage på index 9
eller derover.
Svar: Bare vejret

400
Når planter bruger CO2
og vand til at lave sukker
og ilt ved hjælp af energi
fra solen.
Svar: Fotosyntese

400
Organisation fra 1971,
som er kendt for at
lænke sig til skibe for at
forhindre affald i havet.
Svar: Greenpeace

400
Amerikansk
rumforskningsinstitut,
som holder øje med
klimaforandringerne.
Svar: NASA

600
Kontinent med de 10
lande, der udledte
mindst CO2 i 2018.
Svar: Afrika

600
Hvilket land har store
skovbrande, som bl.a.
truer koalaen?
Svar: Australien

600
Stigning i planetens
gennemsnitstemperatur
på 0,9C i de sidste 35 år.
Svar: Klimaændring

600
Små organismer i havet,
som bruger store
mængder CO2 til
fotosyntese.
Svar: Alger

600
Dansk forening fra 1983,
som opkøber regnskov
og beskytter den mod
fældning.
Svar: Verdens skove

600
Institut, som observerer,
forsker i og informerer
om klimaet i Danmark.
Svar: DMI, Danmarks
Meteorologiske Institut

800
Det land, der udledte
mest CO2 pr. indbygger i
2017.
Svar: Qatar

800
Store, smukke kolonier af
små dyr i havet, som er
stærkt truet af
klimaforandringer.
Svar: Koraller

800
Stigning i den globale
vandstand på 3,8mm pr.
år i forhold til før 1930.
Svar: Klimaændring

800
Arten på Danmarks
ældste træ, som står i
Nordsjælland og er op
mod 2000 år gammelt.
Svar: Egetræ

800
Dansk forening som
siden 1911 har arbejdet
for at frede dansk natur.
Svar: Danmarks
Naturfredningsforening

800
Engelsk universitet, som
siden 1991 har haft et
Institut for
Miljøforandringer.
Svar: Oxford University

1000
Antal tons CO2, som hver
dansker udledte i 2019.
Svar: 17

1000
Frøer tilhører denne
gruppe meget truede dyr,
som er vekselvarme og
har meget tynd hud.
Svar: Padder

1000
Et 0,14 fald i pH-værdi i
de øverste 1000m i havet
siden 1890erne .
Svar: Klimaændring

1000
Område, hvor stort set
intet kan vokse på grund
af høj temperatur og
mangel på vand.
Svar: Ørken

1000
Aktivister, som med
fredelige midler laver
aktioner for klimaet . De
forkortes ofte XR.
Svar: Extinction Rebellion

1000
Årti, hvor de første
forskere talte om, at der
kunne komme en
klimakrise.
Svar: 1950’erne

Finalespørgsmål
Procentdel af hele planetens pattedyrs biomasse, der udgøres af landbrugsdyr.

Svar: 60%

(36% er mennesker)
(4% er vilde pattedyr)

