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Materiale oferite prin 
amabilitatea 

Degradarea stratului de ozon
POLUAREA

Documentați-vă din diferite surse și realizați un poster în care prezentați efectele pozitive 
și negative ale expunerii la soare.

aplicații

Poluanții CFC au fost reduși semnificativ de 
când a fost descoperit efectul lor, prin anii ’70, 
dar va dura mult timp pâna când vor dispărea 
complet. În 1989, a fost semnat Protocolul de 
la Montreal cu privire la interzicerea CFC-urilor 
și a altor substanțe cu acțiune similară asupra 
stratului de ozon. Dacă acesta nu ar fi fost pus în 
aplicare, se apreciază că gaura din stratul de ozon 
de deasupra Antarcticii ar fi fost cu cel puțin 40% 
mai mare decât este în prezent. Dar acum gaura 
de deasupra Antarcticii a încetat să se mai extindă 
și se speră ca stratul de ozon se va reface complet 
pâna în 2070.

Ce este ozonul?
În timp ce o moleculă obișnuită de oxigen are 

doi atomi (O2), ozonul are trei atomi de oxigen 
(O3). Ozonul din atmosferă este creat atunci când 
radiația solară cu energie mare descompune 
moleculele de O2, eliberând atomi individuali 
de oxigen (O), ce se pot apoi alătura moleculelor, 
formând O3.

Atmosfera planetei noastre funcționeaza ca 
un scut protector ce se extinde pâna la 400 km 
înălțime deasupra solului. În stratosfera inferioara 
– la o altitudine cuprinsa între 15 și 50 km – se 
află așa-numitul strat de ozon (O3). Acest strat 
atmosferic, cu o concentrație de ozon variabilă, 
protejează viețuitoarele de pe Terra împotriva 
excesului de radiație solare ultravioletă (UV), 
potențial nocivă.

În cazul oamenilor, deși razele ultraviolete au 
și un efect pozitiv asupra corpului – stimulează 
producerea de vitamină D –, supraexpunerea 
duce la distrugerea celulelor. Deci reducerea 
acestui înveliș gazos protector ar avea consecințe 
grave asupra vieții pe Pământ.

În fiecare primăvară, deasupra Antarcticii și, 
într-o măsură mai mică, deasupra Arcticii,

apar așa-numitele ,,găuri în stratul de ozon”. 
De fapt, nu sunt ,,găuri” propriu-zise, ci zone cu o 
concentrație foarte scăzută de ozon. Ca urmare, 
acolo, protecția împotriva radiației ultraviolete 
este mai scăzută, motiv pentru care cercetătorii 
monitorizează îndeaproape fenomenul.

O importanță deosebită o are gaura ce s-a 
format în stratul de ozon de deasupra Antarcticii, 
observată pentru prima dată în anii ’70 și care a 
continuat să crească pâna în 2006. Principala cauză 
a reducerii ozonului sunt clorofluorocarburile 
(CFC), ce sunt acum interzise în multe țări. Acești 
compuși organici de carbon, fluor și clor erau 
utilizați, în cantități foarte mari, la fabricarea 
frigiderelor și a tuburilor cu spray.

Când sunt eliberate în atmosferă, CFC-urile se 
acumuleaza în stratosferă. Sub influența radiației 
solare puternice, CFC-urile eliberează o formă 
foarte reactivă de clor, ce distruge stratul de ozon.

Imagine din satelit care arată 
gaura din stratul de ozon de 

deasupra Antarcticii în septembrie 
2006, când a atins dimensiunea 

maximă înregistrată

Stratul de ozon protejează viețuitoarele de pe Tera împotriva excesului de radiații 
ultraviolete, absorbind diferitele tipuri de raze ultraviolete (UVA, UVB, UVC).
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