Atmosfera terestră conține diverse tipuri de
gaze, dintre care unele au o proprietate energetică
specială: ele absorb căldură și o radiază apoi în
toate direcțiile. Parte din radiație este direcționată
spre suprafața planetei, încălzind-o. Gazele care
prezintă acest comportament se numesc gaze cu
efect de seră.
Dintre gazele existente în atmosfera
Pământului, cele care produc cel mai puternic
efect de seră sunt:
▶ vaporii de apă
▶ dioxidul de carbon (CO2)
▶ metanul (CH4)
▶ protoxidul de azot (N2O)
▶ ozonul (O3).
Pe Terra există un efect de seră natural, care
este esențial pentru existența vieții. Fără acesta,
temperatura medie la suprafața Pământului ar fi
cu 18 grade mai mică decât temperatura medie
actuală (care este de aproximativ 15° C).
Problema actuală o reprezintă efectul de seră
antropogenic (produs de om), datorat gazelor de
seră care se acumulează în atmosferă în cantități
mai mari decât normal, ca urmare a unor activități
umane:
▶ arderea cărbunelui în centrale energetice,
fabricarea cimentului și alte procese industriale
generează cantități foarte mari de dioxid de
carbon.
▶ transporturile cu autovehicule, avioane,
trenuri, vapoare generează, de asemenea,
cantități foarte mari de gaze cu efect de seră

▶
creșterea
unui
mare număr de animale
rumegătoare (vaci, oi) duce la
sporirea cantităților de metan
din atmosferă, deoarece
aceste
animale
produc
metan în cursul proceselor de
digestie.
▶
despădurirea
pe
suprafețe mari duce la sporirea
cantității de gaze cu efect de
seră din atmosfera planetei.
Arborii vii absorb, în procesul
de fotosinteză, o cantitate
uriașă de dioxidul de carbon.
De aceea, tăierea pădurilor,
pentru a face loc terenurilor
agricole sau așezărilor umane,
contribuie la intensificarea
efectului de seră.
Intensificarea efectului de
seră, din cauza activităților
umane, duce la încălzirea
globală a planetei, un
fenomen generalizat, cu
numeroase
consecințe
negative, printre care:
▶ dezechilibrarea unor
ecosisteme naturale din
regiunile
temperate
și
reci, ceea ce poate duce la
dispariția unor specii
▶ afectarea recoltelor
▶ răspândirea pe arii mai
largi a unor boli specifice
regiunilor calde
▶ schimbări climatice,
cu apariția unor fenomene
meteorologice extreme
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Efectul de seră este procesul prin care radiația
din atmosfera unei planete încălzește suprafața
planetei până la temperaturi mai mari decât ar fi
avut dacă nu exista atmosfera.
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POLUAREA

Pornind de la cauzele efectului de seră antropogenic menționate în text (procese industriale,
zootehnice, transporturi, defrișare), documentați-vă din diferite surse și propuneți măsuri
de combatere a acestui fenomen. Vă puteți referi la noi abordări în materie de construcții,
agricultură, alimentație, turism.

