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Thaıdene Nene Nıh nëdhë hoɁą nıhųt’ą bëghą
Thaıdene Nene Nıh nëdhë hoɁą nıhųt’ą Sayısı Chënë Tuchó Slave Yathedazı Nënëk’ë. Nıh chú tu t’ahoɁası ałdanë, dënë
ch’anı chú yanısı hë�ë boghëdı nıh t’ahuk’ë naghıdénısı Łutsël K’é Dene Fırst Na�on, Yathedazı Nënëk’ë, Tanısı Ts’ën
bëyası Dënë, Deninu Kųę First Na�on, chú Bes dëlthogh Dene Fırst Na�on. Yathe Slave Tanısı Ts’ën bëyası Dënë nıh basë
ëdınë �h’ı bëts’ı nıh nëdhë hoɁą nıhųt’ą k’ëyaghë. Są nıhoɁą t’ahı hoghëłnı hadé hokëdhı dëchën yaghë, tu dëdha hëdı,
chú nıh hok’ëdhı yaghë hoɁą k’ësı Yathedazı Hok’ëdhı Yadaghınıh Athëhots’ı T’ahuk’ë. T’ahuk’ë ëładunë borët’ıhade
Taıga Shıeld Ecoregıon Yanëghë Ëdza nënë Ecoregıon, nıh hëɁaghı dëtł’ısı dechën gharë basë. Donëna ts’ën hok’ë ëchërı
ëjërı �h’uëɁa ghëna chú ıłaghë bëthchënë łasdonëna ts’ën ıłaghë ıyesı yathe k’ëyaghë nadé.

Bıt’ası dahųt’ë Ëładunë

Thaıdene Nene Nıh nëdhë hoɁą nıhųt’ą yathe Canada k’ëyaghë hoɁą, hoɁazı honıdhıł ëdırı nıh choɁazı naltł’a. Ëdırı
bërëdı hoɁazı hanéde duhų t’anolna gharë, Náke lamıl sǫlonëna ts’ën ıłaghë-Náke lamıl ëłk’ëdonëna ëłënëłt’ë bıt’ası
t’ahųt’ë ıłanënë k’ë Są nıhoɁą yaghë t’ahųt’ë yadaghë ts’ën hane dıghı hots’ı ëłk’ëtaghë hots’ën yanısı ta’hųɁa gharë.
Hodhëł bëɁa t’ahųt’ë hası bëgharë, bëk’ëtł’a hots’ën bıt’ası honëdhëł, nëdhëł dëgharı bıt’ası t’ahųt’ë, �ha hots’ën nıh
hëjadh hëdı, chú k’arëɁų dzınë ëdza wálılë ıłanënë k’ë. Ëyı hëł hok’ëtł’a nıh hotën k’ë nalghıde, nıh k’ë honëdhëł hoɁazı
bıt’ası t’ahųt’ë hoɁazı haneha, hoɁazı hodhël �h’ıha, nıh hënunılë chú bët’a horık’ąha.

Bıt’ası dahųt’ësı ëładunë ha, Tu �h’ı ła Hulı Wálılë

Thaıdene Nene k’ëyaghë, t’anëłt’ë ıłanënë k’ë bıt’ası t’ahųt’ë hası narıtł’ı hasnı. Kolu, honıdhıł hası hóɂazı yadaghë ts’ën
tutsëł yadaghë nërıtł’ıł, tarëlyųɁa sınë horëya hanéha Są nıhoɁą k’ëyaghë. T’ahı asıë bëgharë hanëdhı chą hóɂazı łą há
(ë.g. chą ła hoɁą há) athë t’ahųıt’enısı ëłgharë k’ë. Ëdırı k’ësı, hë�ë dëgharı chą natł’ıł sǫlaghë dzınë ąsë nonëna. Taghë
hoɁazı narıtł’ıł há, hë�ë-bërëdı bëgharı, hanısı t’anodhır k’ësı. Įłanënë k’ë bıt’ası t’ahųt’ë ëyı chú chą ëładunë (ëdırı
náts’ën t’ahųt’ë ërıhtł’ıs t’ası ts’ën bëkëyųɁı) ëła bët’a ts’ıł, des hëlın, chú nıtełı, hëł tu t’anëłt’ë asohuɁą há. Ëdırı k’ësı,
hayë hodhël yadaghë hane bët’a ts’ıł chą k’ësı natł’ıł, ts’ıł hılu, ëyıɁa des hëtł’ëłı ëładunë hane.

(-1.15 ts’ën 0.34)

Hanëdhë bıt’ası ëdłanëłt’ë t’ahųt’ë Thaıdene Nene Nıh Nëdhë HoɁą nıhųt’ą bëba Łą ëdłanëłt’ë hats’ëdı ëdırı tanısı ëła
nonëna ts’ën dıghı bıt’ası t’ahuɁąsı; ëdłanëłt’ë bëyaghë honëna chú lótonëna hots’ën hanëłt’ë.
1 T’ahı hodhırsı hulta t’ahı hudhırnısı bëgharë.
2
Dëgharë bërëdı hanëdhı RCP4.5 bëgharı ëyı chú hoɁazë bërëdı hanëdhı RCP8.5 bëgharı. RCP2.6 tth’ı
bët’orëɁa hodhël basë nët’ıha yası bërëdı bëghą.
3
T’ąnëłt’ë dzınë łuk’ë hots’ı nıh hëjadhë (t’anąde dzınë tanısı k’ë t’ahųt’ë bıt’ası budzë 0 °C yaghë ts’ën) ëyı chú
t’atthë haıt’ası nıh hëjadhë (t’ahıtthë dzınë tanısı k’ë t’ahųt’ë bıt’ası budzë 0 °C yaghë ts’ën).
4
Taghë -sa Ëłënëłt’ë bıt’ası t’ahųt’ë tutsëł yadaghë nërıtł’ıł ërıhtł’ıs bëgharë (SPEI) nıh hënunılë ërıhtł’ıs bëgharë
ëładunë chą chú tutsëł yadaghë nërıtł’ıł taghë sa hodhırɁası (ëghezë yëholye zaghë – Chëth Zaghë). Dódı snı dé
tu łą ląt’ılë.

 ų  
Ë�hën hë�ë bët’orëdhı ją yathe nënë k’ë, ëyı chú Dënë Dedlınë ëdırı Nıh K’ë Nadé �h’ı
ëthën t’adorëłɁa bëch’anıë basë. Įłanënë k’ë bıt’ası dahųt’ë ëładunë, ts’ıł karë chú tu dëdha
hëdı tën bët’a ë�hën há horëna (Ë�hën yathe nënë hot’sı) k’arëɁų hane há. [Ëdırı bëk’ësı,]
Hoɂązı horëk’ënı nıh há nëzulë dëchën yaghë ë�hën yët’a daghënıë bır hayë k’ëtł’a, tsıł
k’arëɁų bët’a nunıë ë�hën há nëzulë, bıt’ası honëdhëł guhasë bët’a horëlą hané. Bıt’ası
dahųt’ë Ëładunë Dënë Dedlınë ëdırı Nıh K’ë Nadé bëba horënıhélë ë�hën basë.
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Ëłëts’ël
ts’un
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Det’an
Zaghë

Hah
Zaghë

Įłaghë lamıl łota bëschënë
ëłk’ëtonëna ts’ën ıłaghë
-Įłaghë lamıl łota bëschënë
łotonëna yadaghë hots’ı chą,
tsıł, tsıł lú,

Ts’ële
Zaghë

Ëghezë
Zaghë

Ëghezë
Yëholye
Zaghë

Náke lamıl sǫlónëna ts’ën
ı̨łaghë - Náke lamıl
ëłk’ëdonëna yadaghë hots’ı
chą, tsıł, tsıł lú,

Chëth
Zaghë

Chëth
Hıdeł
Zaghë

Dënıë
Įłts’usı
Ëłk’ënadé Zaghë
Zaghë

Náke lamıl sǫlónëna ts’ën
ı̨łaghë - Náke lamıl
ëłk’ëdonëna Bıt’ası dahųt’ë

Ëyunë
Dzınë
Zaghë

Tëdhë
Ya�
Zaghë

Įłaghë lamıl łota bëschënë
ëłk’ëtonëna ts’ën ıłaghë
-Įłaghë lamıl łota bëschënë
łotonëna Bıt’ası dahųt’ë

T’anodhı honıdhën Nıh chú Bıt’ası Ëładunë Bët’a
ëyı chú Ëładunë Bets’ën Asıë Hodle
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CANADA ASIË
NŲT’A K’ËYAGHË

HANËDHI
BIT’ASI
T’AHŲT’Ë

T’ANODHI
HANIDHËN K’ËSI
ËSONODHI

T’ahuɁanısı
Ch’anıë

Chą hoɁazı
hane tu
hëtł’ël

Tu ëładunë
hane,
t’ąnëłt’ë�h’ı

Dënë Dedlınë ëdırı Nıh K’ë Nadé hëł
ëghëdalana asıë hëdołnı basë, tu t’ąnëłt’ë
dalı, łuë bët’a horënası, łuë t’ahuk’ë nade
�h’ı, tarëlyų t’ahı ëła dëł�h’ı nëya� basë
hayorıła dënë hëł bëba ya� nıt’a.

Ch’anıë

Sınë �ha
horëya

Horëk’ënı
hoɁazı
hane ha

T’ahı asıë boghëdı ha ch’anıë base chú nıh
ts’ën asıë �ha hots’ı thëla bëkǫnëta bëghą
dëtł’ısıha, boghëdıha t’ahą horek’ąde asıë
bësdołe ch’a.

Nats’ëdılı T’ąt’ı
hëdareldënsı

Nıh ëładunë
hanat’ı

Sınë �ha chú
sınë ëładunë

Dënë nats’ëdılı bëba t’ąt’ı hëdareldënsı łuk’ë
chú haıt’ası t’ahuɁası nıh bıt’ası ëładunë
gharı.

Hë�ë Ts’ënaghı,
Eyahanëne hılë
chú Hë�ë Ghı́na

Hayë thahılë
honëdhëł hëł

Dzech’anı
horëłnı tën
nałghıɁa

Dzech’anı horëłnı tën nałghıɁa ts’ı ërıhtł’ıs
dëtł’ıs ha t’ahu dëdanë dënë bëba ya� nıt’a
ha.

Asıë Nëts’ı
Bënënıë hųlı
Hathı̨lya

Ałk’ųɁa hoɁazı
chą hanëhut’ı

Tu hılbën
hanëhut’ı bët’a
asıë bësdołe

Asıë dılye (yeh, chąłdanë, tł’ës koę) hë�ë
boghëdı tu chu tarë�në ch’ası bësdołe ch’a.

Highcharts.com

Náts’ën t’ahųt’ë hanëdhë sa bıt’ası dahųt’ë chú chą t’anëłt’ë ëdırı hudhırı (Įłaghë lamıl ëłk’ëtonëna ts’ën ıłaghë - Įłaghë lamıl łótonëna) chú
hanëdhı łą bërëdı t’ahuɁą nųt’a (RCP8.5; Náke lamıl sǫlónëna ts’ën ıłaghë – Náke lamıl ëłk’ëdıghı). T’ąnëłt’ë tanısë hats’ëdı nonëna ts’ën dıghı
bıt’ası bët’a t’ahųt’ë ëła dëtł’ısı Thaıdene Nene Nıh nëdhë hoɁą nıhųt’ą t’ahųt’ëghıle ıłaghë:Sǫlónëna lamıl NTS nıh ërıhtł’ısı (82H04) ëdırı nıh
nut’a t’arëlyu bëyë. Hanëdhı ClimateAtlas.ca. hots’ı halı. Dëtł’ıs: T’ąnëłt’ë tanısë t’ahųt’ë ëła dëtł’ısı ëyı t’ayı bot’ı kulu thënë t’anıłtha hots’ën
bot’ılë hanëdhoha.

Hanëdhı Hots’ën Bëk’ats’ëde
Hanëdhı t’anëłt’ë hodhël bëk’ëdorılyąhade yadaghë sa ghëɁał bëgharëha. Hanëdhı hë�ë bëk’ojęlë ląt’ë t’anëłt’ë
asıë hërëdıhası, bıt’ası t’ahųt’ë bëgharı asıë hodlı bët’orëɁa ëładunë t’ahuɁą nųt’a Representa�ve Concentra�on
Pathways (RCPs) hulyı. RCP 2.6 (t’ahuk’ë dëtł’ısı borët’ılë p.1 k’ë) ëdırı Náke lamıl honëna ts’ën sǫlaghë Parıs Hą
Snı nısı chú ëł lahot’ıkoę yadaghë sa ghëɁał bërëdı k’arëɁų nonıdhır dé nónëna lamıl nónëna, chú karëɁų hane há
nónëna ts’ën ıłaghë lamıl nonıdhır dé. RCP 4.5 t’anodhı honıdhën hade asıë bërëdı nónëna lamıl donëna hok’ë
bąnųdhı ha, ëyır hots’ı nıhts’ën hané há. RCP 8.5 t’anodhı honıdhën hade asıë bërëdı nónëna ts’ën ıłaghë hok’ë
hots’ën.

Ëdırı Dëtłısı bëghą
T’ąt’u dëgharë bets’eldënısı, ëdırı dëtł’ısı t’ahuk’ë hots’ı hade t’ahųt’ë ëła dëtł’ısı hots’ı hąt’ë nónëń ts’ën dıghı
CMIP5 nıh bıt’ası bëgharı ëyı k’arëɁų halyá honëna hots’ı honëna hanıłtha ëdırı BCCAQv2 bët’a. T’ąnëłt’ë
ëłënëłt’ëląt’ë nıh nuhųt’a k’ëyaghë chú t’anıłtha honıdhısı gharı ná tonëna nënë hodhı hots’ën (ıłaghë lamıl
łotonëna bëthchënë ëłk’ëtaghë ts’ën ıłaghë - ıłaghë lamıl łotonëna chú náke lamıl sǫlónëna ts’ën ıłaghë – náke
lamıl ëłk’ëdonëna). T’ahı dëtł’ısı ëłanılyası nask’ëdhı ërıhtł’ıs k’ë t’anısı bëghą dëtł’ıs, honëna chú łotonëna
hanëłt’ë bıt’ası bëgharı ëła dëtł’ısı, ëyı bët’orëɁa t’ahot’ı hanëdhı t’ahune hası. Tarëlyų t’ahı dëtł’ısı t’ahodısı ëyı
chú t’at’u halye hası, ërıhtł’ıs tsątsąnë bënı hulı k’ë hots’ı hųłchu ClimateData.ca hots’ı.
Bëts’ënųt’ahelë: K’odhiri nëthë ts’ëkuı Canada ëł�h’ı base Nıh chú Bıt’ası Ëładunë ts’ën Kodhıre dënë ëdırı dëtł’ısı hë�ë ëłt’ohëdı walılë tarëlyų
dëtł’ısı ënaldhën �h’ı hoto (“Dëtł’ısı”) ëdırı dëtł’ısı k’ë ëyı hëł t’anodhırsı ëdınë bëts’ën norël�h’ılë t’ahą ësónodhır dé asıë ątł’ıł huto ëdırı dëtł’ısı
bët’orëɁa dé.
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Bıt’ası ëładunë bët’a Nıhnųt’a Canada asıë nųt’a bëɁa horëna há. Hanëdhën bıt’ası t’ahųt’ë
bët’a horëlą ëdırı Thaıdene Nene Nıh nëdhë hoɁą nıhųt’ą k’ëyaghë. K’ëyaghë ts’ën dëtł’ısı
t’ahonıdhën ląt’ë k’ësı hanëdhı t’ahųt’ë hası ëdır ëładunë bets’ën asıë hodle �h’ı bëł.
Nıhnųt’a Canada ëdırı honı dëtł’ısı t’orëłɁa, Dënë Dedlınë ëdırı Nıh K’ë Nadé honı �h’ı
t’orëłɁa, bët’a t’ąt’u hanısı hots’ı asıë bëghëdı há, nıh nask’ëdhı hots’ı nask’ëdhı hots’ën nıh
boghëdı, tu �h’ı boghëdı hëł, ëyı chú dënë nadıł �h’ı boghëdı. Nıhnųt’a Canada Dënë
Dedlınë ëdırı Nıh K’ë Nadé hëł ëghëdalana t’ahı hë�ë honı- dǫtonı ëdırı bënırëdıha bıt’ası
t’ahųt’ë bası, ëyı chú t’ąt’u bëba senųt’a hası.
T’ANODHI HANIDHËN ËŁADUNË
BETS’ËN ASIË HODLE

Ëła Ëghëlada
CCCS honı chú t’ahı dëtł’ısnıs bët’orëɁa ha hųlı, ëyı chú dënë hǫnëltën t’ąt’u bıt’ası
t’ahųt’ë honı bët’orëɁa ha nąts’ır ha bıt’ası ëładunë boghıłnı ha.
Canada.ca/climate-services
Nıhnųt’a Canada CCCS hëł ëghëlana t’ahuk’ë nıh-t’ahıbëts’ën bıt’ası ëładunë dëtł’ısı
ëłanılya bët’orëɁa ha ëładunë halye bët’a senųt’a Nıhnųt’a Canada asıë hoghëłnı koę.
changementclimatique-climatechange@pc.gc.ca
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