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Este o ȋntrebare care, poate, fiecare dintre
noi și-o pune (ȋntr-o mare/micǎ mǎsurǎ). Prin
protejare ȋnțelegem sǎ avem grijǎ de un lucru, așa
cum ne ȋngrijim pe noi sau camera ȋn care dormim,
de ce sǎ nu ne ȋngrijim și de ce este ȋn jurul nostru,
de mediul ȋn care trǎim.
Un mediu poluat este un mediu propice
instalǎrii bacteriilor, virusurilor, ciupercilor care pot
provoca boli grave, pȃnǎ la moarte. Dacǎ fiecare
dintre noi ar ȋnțelege importanța protejǎrii mediului,
lumea ar fi mai sǎnǎtoasǎ, mai fericitǎ și va fi un grad de mortalitate mai scǎzut.
Efectele ȋncǎlzirii globale
Efectele globale sunt resimițite de noi toți. Ȋn Romȃnia efectele acestui fenomen s-au
resimțit ȋn special ȋn timpul anotimpului cǎlduros cȃnd am experimentat temperaturi neobișnuit
de ridicate și furtuni spontane. Vremea instabilǎ este doar unul dintre rezultatele acestei ȋncǎlziri
accelerate. Ȋn continuare poți afla ce alte dezastre naturale ne așteaptǎ și ce schimbǎri suferǎ
planeta ȋn acest rǎstimp.
1. Incendii forestiere
Canada și Statele Unite ale Americii se confruntǎ cu un numǎr foarte mare de incendii
forestiere, care sunt cauzate de temperaturie ridicate și de zǎpada care se topește mai repede
lǎsȃnd pǎmȃntul uscat pentru mai mult timp.
2. Dispar ruinele
Nivelul crescut al mǎrii și condițiile meteorologice extreme pot sǎ distrugǎ complet
schituri arheologice, temple sau alte artefacte, așa cum este cazul Sukothai, care a fost odatǎ
capitala Regatului thailandez.
3. Munții cresc ȋn ȋnǎlțime
Din cauza ghețarilor care se topesc, greutatea care apasǎ ȋn mod normal pe suprafața
pǎmȃntului acum scade, iar stratul de pǎmȃnt crește brusc.
4. Atmosfera ȋși pierde din densitate
Cantitatea ridicatǎ de dioxid de carbon cauzeazǎ o rǎcire continuă a aerului, care mai
departe cauzeazǎ o stabilizare a acestuia, ceea ce face ca atmosfera sǎ fie mai puțin densǎ.
5. Animalele sunt ȋn pericol
Plantele ȋnfloresc mai devreme ȋn fiecare an, animalele pot ȋntȃmpina greutǎți ȋn
resetarea ceasurilor biologice și ȋn adaptarea la aceastǎ schimbare. O consecințǎ a acestui lucru
va fi faptul cǎ nu vor reuși sǎ gǎseascǎ hranǎ suficientǎ și nu vor mai avea timp și resurse pentru
a se ȋnmulți.
6. Topirea criosferei
Stratul permanent de gheațǎ, denumit și criosferǎ, care se regǎsește ȋn special ȋn emisfera
nordicǎ se topește treptat. Acest lucru cauzeazǎ apariția gǎurilor, care pot afecta tot felul de
structuri, de la șine de tren pȃnǎ la șosele și așezǎri omenești.
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7. Dispariția lacurilor
Tot din cauza dispariției treptate a criosferei, apa lacurilor poate acum sǎ fie absorbitǎ de
Pǎmȃnt, lǎsȃnd ecosistemul pe care-l ȋntreținea fǎrǎ suport.
8. Natura arcticǎ renaște mai devreme
Gheața se topește mai devreme primǎvara, iar nivelul crescut de clorofilǎ din pǎmȃnt
aratǎ o ”renaștere” biologicǎ ceva mai timpurie ca ȋn trecut.
9. Animale cautǎ zone de relief mai ȋnalte
Acest lucru este cauzat ȋn special de schimbǎrile petrecute ȋn habitaturile animalelor, care
nu au altǎ soluție decȃt sǎ caute un nou biotop.
10. Agravarea alergiilor
Nivelul crescut de dioxid de carbon, cȃt și temperaturile ridicate asociate ȋncǎlzirii
globale cauzeazǎ ȋnflorirea timpurie a plantelor și producerea unei cantitǎți mai mari de polen.
Pascu Ştefan Clasa a VII-a A

În fiecare zi aruncãm câte ceva. Fie cã este un obiect de
care ne-am folosit numai o zi, fie cã este vorba de un lucru pe care
l-am utilizat poate ani de zile, la un moment dat el devine inutil şi
sfârşeşte la gunoi. Ce se întâmplã dupã aceea cu el? Din pãcate,
lucrul acesta ne intereseazã prea puţin.
Ce sunt deşeurile?
Rãsfoind Dicţionarul Limbii Române Contemporane al lui
Vasile Breban- Ed. Știinţificã şi Contemporanã, Bucureşti 1980
gãsim urmãtoarea definiţie:
Deşeu: pãrţi dintr-o materie primã sau dintr-un material care
cade sau se degradeazã în cursul prelucrãrii şi nu mai poate fi folosit direct în acel proces de
prelucrare.
Deşeurile toxice sunt acele produse pentru care nu se prevede o utilizare directã, dar care
se transportã pentru depozitare, reprocesare, eliminare sau incinerare şi pentru care existã o listã
ce prevede cantitatea şi concentraţia de risc a acestora. Deşeurile, însã, sunt de mai multe felurideşeuri menajere, industriale, nucleare, etc.
În ultimii 200 de ani, din ce în ce mai multe produse au devenit accesibile
consumatorului. Felul în care folosim materialele prezintã unele dezavantaje. Nu se ţine seama
de efectele asupra mediului pe care le provoacã procesele de producţie. Costurile necesare
3
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pentru înlãturarea poluãrii sau pentru restaurarea habitatelor naturale deteriorate nu pot fi
calculate. Costul poluãrii produselor nu este inclus în preţul produsului. Acest lucru determinã
consumatorul de a nu lua în considerare aspectele ecologice legate de producerea şi folosirea
obiectelor de care se foloseşte.
Deşeurile industriale sunt deosebit de periculoase pentru mediul înconjurãtor. Ajunse în
naturã, ele pot cauza mari stricãciuni zonelor în care se aflã, ameninţând sãnãtatea animalelor şi
a oamenilor cu care intrã în contact. Cele mai periculoase pentru om sunt deşeurile nucleare.
Depozitarea lor este extrem de pretenţioasã şi deşi dispar singure -prin procesul de înjumãtãţireacest proces dureazã între sute şi mii de ani.
Ce înseamnã „a recicla”?
Reciclarea reprezintã unul din cele mai bune mijloace de prevenire a poluãrii şi de
conservare a ţesuturilor. Prin reciclare, aproape toate materialele folosite iniţial la fabricarea
unui anumit produs, sunt redate în folosinţã prin reprelucrarea sau reutilizarea lor.
Care sunt principalele surse de deşeuri?
1.
2.
3.
4.
5.

Ambalajele: din hârtie, sticlã, plastic, metal
Hârtia
Petrolul
Materialele textile
Deşeurile organice
Marin Eduard Clasa a VII-a A

Peste 200 de specii de mamifere și păsări au dispărut
complet in ultimii 200 de ani. Prin acțiunile sale, omul este
responsabil pentru moartea multor dintre acestea dar, din
fericire, în ultimele câteva decenii au apărut tot mai multe
persoane și organizații care sunt gata să se dedice apărării
animalelor sălbatice.
Agricultura naturală
O modalitate de a reface echilibrul solului este de a
crește culturile în mod natural- adică fără a utiliza îngrășăminte, pesticide și alte produse de
acest fel. Culturile sunt rotate permanent, iar pentru a menține pământul fertil se folosesc
îngrăsăminte naturale - plante și bălegar. Protecția împotriva dăunătorilor se relizează in mod
natural, datorită unor animale care le folosesc drept sursă de hrană.
4
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Este ușor să provocăm daune mediului nostru înconjurător, și oamenii nechibzuiți o fac
în fiecare zi. Toți ar trebui să fim conștienți de răul pe care îl putem face și să luptăm pentru a
avea o planetă frumoasă și sănătoasă luptând nu doar pentru noi înșine, ci și pentru generațiile
viitoare. Pe lângă măsuri, pentru îmbunătățirea mediului, putem ajuta conservând resursele care
sunt tot mai reduse.
Depozitarea deșeurilor
Îngroparea deșeurilor în gropile de gunoi nu reprezintă o acțiune benefică din punct de
vedere al protecției mediului.
Putrezirea determină producerea de gaze (metanul) care pătruns în atmosferă contribuie
la apariția efectului de seră . Ele provoacă poluarea apelor freatice, a apelor curgătoare, putând
infesta astfel apa potabilă.
Altă modalitate de eliminare a deșeurilor este arderea lor în incineratoare. Această
metodă poate provoca poluarea aerului în cazul în care nu se folosesc filtre la gurile de evacuare.
Depozitarea deșeurilor toxice reprezintă o problemă foarte delicată a zilelor noastre.
Cei 5 “R” ai reciclării:
 Refuzați ambalajele nefolositoare.
 Returnați sticlele folosite și încercați să cumpărați pe cât
posibil stilele returnabile.
 Refolosiți orice produs sau material ce poate fi utilizat
din nou.
 Reparați obiectele in loc să cumpărați altele noi.
 Reciclați orice poate fi reciclat.

Lupoae Ștefan Clasa a VII-a A

1. Să protejam și să restaurăm integritatea sistemelor ecologice ale Terrei cu grija
deosebită pentru diversitatea biologică și procesele naturale care asigură suținerea vieții.
a) Să adoptăm la toate nivelurile planuri și regulamente de dezvoltare durabilă care
integrează în orice proiect de dezvoltare conservarea și reabilitarea mediului ca parte integrantă
din toate inițiativele de dezvoltare.
b) Să stabilim și asigurăm rezervații ale naturii și biosferei viabile, incluzând terenuri
sălbatice și arii marine, pentru a proteja sistemele de suport ale vieții Pământului, menținerea
biodiversitații și a patrimoniului nostru natural.
5
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c) Să promovăm regenarea speciilor și ecosistemelor periclitate.
d) Să controlăm și eradicăm organismele non-native și cele modificate genetic care
afectează speciile native și mediul și să prevenim introducerea unor astfel de organisme
dăunătoare.
e) Să gestionăm resursele regenabile ca: apa, solul, produsele forestiere și viața marină întrun mod care respectă ciclurile de regenarare și care protejeză sănătatea ecosistemelor.
f) Să gestionăm extracția și utilizarea resurselor neregenerabile ca mineralele și
combustibilii fosili într-o manieră care minimizează epuizarea lor și nu determină o afectare
serioasă a mediului.
2.Să prevenim daunele ca cea mai bună metodă de protecție a mediului și acolo unde
cunoașterea este limitată să aplicăm principiul precauției.
a. Să acționăm pentru a evita posibilitatea unor daune serioase sau ireversibile chiar dacă
cunoașterea științifică este incompletă sau neconcludentă.
b. Să plasăm responsabilitatea asupra celor care argumenteză că o activitate propusă nu va
determina daune serioase și să facem părțile implicate răspunzătoare pentru eventualele daune
aduse mediului. Să asigurăm că luarea deciziei să se adreseze consecințelelor cumulative pe
termen lung, indirect, pe distanțe lungi și globale ale activităților umane.
c. Să prevenim poluarea oricarui element al mediului și să nu permitem nici o acumulare de
substanțe toxice sau periculoase de altă natură.
3. Să adoptăm modele de producție, consum și reproducere, care păstrează capacitățile
regenerative ale Pământului, drepturile omului și bunăstarea comunităților.
a. Să reducem, reutilizăm și reciclăm materialele utilizate în sistemele de producție și
consum și să asigurăm posibilitatea ca reziduurile să poată fi asimilate de către sistemele
ecologice.
b. Să acționăm cu moderație și eficiență atunci când utilizăm energia și să ne bazăm din ce
în ce mai mult, pe surse de energie regenerabile ca vântul și soarele.
c. Să promovăm dezvoltarea, adoptarea și transferul echitabil al tehnologiilor sigure și
sănătoase pentru mediu.
d. Să internalizăm toate costurile complete sociale și de mediu în prețul de vânzare și să
oferim consumatorului posibilitatea să identifice produsele ce îndeplinesc cele mai înalte
standarde sociale și de mediu.
e. Să asigurăm un acces universal la îngrijirea sănătății care încurajeză o reproducere
sănătoasă și responabilă.

6
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f. Să adoptăm un stil de viață ce pune accentul pe calitatea vieții și moderație într-o lume cu
resurse limitate.
4. Să încurajăm studiul ecologiei durabile și să promovăm liberul schimb și aplicarea lărgită a
cunoștințelor dobândite.
a. Să susținem cooperarea stiințiică și tehnică internațională privind dezvoltarea durabilă,
acordând o atenție deosebită țărilor în curs de dezvoltare.
b. Să recunoaștem și prezentăm cunoștințele tradiționale și înțelepciunea tuturor culturilor
deoarece ele contribuie la protecția mediului și la binele ființei umane .
c. Să asigurăm accesul populației la toate informațiile de importanță vitală pentru sănătatea
umană și protecția mediului inclusiv informația genetică.
Gradea Robert - Andrei Clasa a VII-a A

Vă puteți imagina o lume fără
autovehicule? Sau puteți să menționați o
invenție care pe parcursul secolului al XX-lea
să fi schimbat în profunzime stilul de viață și
comportamentul oamenilor așa cum au facuto ele? Fără automobile lumea n-ar fi mai avut
motele și nici restaurante sau cinematografe
în aer liber pentru automobiliști. Însă, ceea ce este și mai important, fără autobuze, taxiuri mașini
sau camioane cum ați fi putut ajunge la serviciu? Dar la școală? Cum și-ar fi adus agricultorii și
industriașii produsele pe piață?
Cu toate acestea, unii oameni spun că o lume fără autovehicule ar fi mai bună.
Se lucrează în continuare la proiectarea unor automobile nepoluante. S-au realizat mașini
electrice care merg cu baterii, însa ele sunt limitate ca și viteză și durată de funcționare. La fel
stau lucrurile și cu mașinile alimentate cu celule solare.
O alta posibilitate care a fost cercetată e folosirea hidrogenului drept combustibil. Acesta
arde aproate fără nicio emisie de agenți poluanți, însă prețul lui face imposibilă cumpărarea.
Găsirea unor soluții care să elimine emisiile toxice constituie numai o parte a problemei.
Mașinile sunt și o sursă de poluare fonică. Întrucât zgomotul continuu al traficului poate avea
7
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efecte negative asupra sănătății, această poluare face parte și ea din problema care trebuie
rezolvată.
Și noi putem contribui într-o
măsură importantă la combaterea poluării.
Iată câteva sugestii în acest sens:
 Mergeți pe jos sau cu bicicleta ori
de câte ori e posibil;
 Folosiți în comun un parc de
mașini;
 Întrețineți-vă și mergeți regulat cu mașina la reparat;
 Căutați și folosiți un combustibil mai puțin poluant;
 Evitați călătoriile inutile;
 Conduceți cu viteze mai mici, dar constant;
 Folosiți transportul în comun ori de câte ori e posibil și accesibil;
 Opriți motorul, nelăsându-l să meargă în gol, indiferent de durata staționării.
Adăscăliței Gabriela Clasa a VII-a A

Pădurea aduce mari servicii omenirii, contribuind la
creșterea calității vieții, prin funcțiile multiple de protecție
producție pe care le îndeplinește care practic,

sunt de

neînlocuit.
Trebuie însă reținut că aproximativ 2 miliarde de ha,
reprezentând jumătate din pădurile de pe glob, se află în
diverse stadii de degradare, iar acțiunile distructive fac să
dispară anual peste 10 milioane ha de pădure.
Procesul de diminuare, de degradare a pădurilor, se
face simțit, mai ales, în zonele tropicale, unde defrișările de
păduri, pentru obținerea de terenuri pentru agricultură, exploatările abuzive dezordonate,
perpetuează o stare de lucruri foarte gravă.

8
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Omul trebuie să-și definească noi atitudini față de pădure, cea mai însemnată fiind
intervenția lui directă pentru conservarea și buna gospodărire a pădurilor. În acest scop, se
impune aplicarea principiilor strategiei ecologice, pentru a se putea asigura un nivel ridicat de
competență în dirijarea modificărilor pozitive.
Dacă silvicultura nu a făcut pași mari, în comparație cu alte discipline, nu a modificat
radical ciclul de viață al pădurii, totuși , a avut darul să pună bazele ecologice ale conservării ei.
Gospodărirea pădurilor trebuie clădită pe ceea ce silvicultorul numește principiul
permanenței. Acest principiu cere să se calculeze, cu grijă, creșterea anuală a pădurii, să se taie
numai atât cât produce anual. Acolo unde nu se realizează acest lucru, lipsește grija pentru
viitor, principiul permanenței rămânând simplă teorie.
Pădurea nu reprezintă numai umbră gratuită, mediu răcoros, apă limpede rece. Acestea
sunt daruri obișnuite, pe care pădurea le oferă oricărui musafir pașnic. Ea își depășește aceste
atribuții, prin influențele favorabile majore, pe care le dezvoltă asupra mediului înconjurător.
La adăpostul pădurii, se pot, astfel dezvolta aproape toate activitățile umane, pădurea
fiind simbolul echității și dreptății în natură. Pădurea, este martoră transformărilor din natură
distribuite în spații, pe mari întinderi, iar în timp, pe perioade lungi.
Pădurea este cel mai puternic instrument pentru restabilirea echilibrului ecologic. Mai
cu seamă atunci când se găsește în masive întinse atenuează extremele climatului și „rupe”
puterea vântului. Pe coastele repezi și erodabile de la deal și munte, precum și în bazinele de
recepție a râurilor, împiedică surparea coastelor și regularizează cursul apelor. Irigațiile din
câmpie nu se pot concepe fără existența pădurii în bazinele de recepție ale râurilor, căci
pădurea de acolo este casa apelor îmbelșugate și regulat curgătoare.
De asemenea, după cum afirmă Surell, „de prezența pădurilor pe povârnișurile
munților, depinde existența culturii și a vieții omului acolo, răspândirea este o operă de
salvare, o chestiune de a fi sau a nu fi”.
Natura controleză în totalitate distribuța și sănatatea pădurilor cu mult înainte de
evoluția omului, în urmă cu câteva milioane de ani. Natura continuă să aibă o mare influență
asupra vieții arborilor din păduri, dar oamenii au un impact tot mai mare asupra pădurilor
naturale și semi-naturale și determină prezența pădurilor realizate de om (plantații).
Pădurile care s-au dezvoltat la latitudini mai nordice sau mai sudice au fost întotdeauna
veșnic verzi, pierzându-și frunzele iarna. În jurul cercului arctic există un inel natural de păduri
de conifere, numit taiga. Acesta continuă să fie exploatat de oameni pentru cherestea dar în
Siberia aceste păduri acoperă suprafețe considerabile. În Canada și Alaska mai sunt întinderi
mari de păduri, dintre care multe sunt acum parcuri naționale.
9
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Pădurile tropicale au mai multe specii de arbori (floră și faună) decât orice altă pădure de
pe planetă și sunt vitale pentru omenire.
Omul
materialul

este

dependent

de

genetic

(reprezentat

de

milioane de specii) conținut de pădurile
tropicale, mai ales prin intermediul
plantelor folosite în medicină, astfel că
necesitatea conservării pădurilor este
foarte reală.
Gradea Robert - Andrei Clasa a VII-a A





Duşul-folosește jumătatea din cantitatea de apă necesară unei băi. Prin folosirea mai rară

a duşului economisim apă precum şi cantitatea de energie necesară de energie necesară încălzirii
ei.


Deodorantul, fixativul, spuma de ras- majoritatea lor folosesc ca sistem propulsor

aerosolii; aceștia, pe lângă faptul că ocupă o treime din volumul tubului, nu se reciclează. Se
recomandă folosirea deodorantelor cu bilă, a tubului, a stick-urilor sau a celor cu sistem
propulsare mecanic - atomizor, pulverizator.


Săpunurile - sunt constituite din grăsimi animale și

vegetale, şi nu poluează în mod serios apa. Substanțele folosite
la colorarea şi la parfumarea lor au însă nevoie de un timp mai
lung pentru a fi degradate în mediu.


Pasta de dinți – albirea se face cu un dioxid de titan,

care nu este o substanță toxică, dar din procesul de prelucrare rezultă un deşeu neplăcut. Se
recomandă pastele de dinți tip gel care nu folosesc dioxid de titan.


Sacoşele - la cumpărături, este mai benefică folosirea sacoșelor, coşurilor sau a pungilor

mai mari, sau a aceloraşi pungi pe un timp mai îndelungat. Pungile din plastic nu sunt
10
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biodegradabile, de aceea este mai bine să ai una la tine tot timpul decât ca fiecare produs să-ți fie
vândut într-o altă pungă de plastic.


Muzica - pe lângă efectul relaxant pe care îl are, audierea diferitelor tipuri de muzică,

există şi câteva aspecte neplăcute. Încercați, deci, să nu lăsați radioul sau casetofonul deschis
atunci când nu sunteți acasă sau în cameră. Să nu uităm aici şi de poluarea sonoră - muzica
ascultată prea tare poate deveni sursă de stres pentru cei din casă sau pentru vecini. Este
binevenită ascultarea muzicii la căşti, dar nu prea tare deoarece îți va fi afectat auzul!


Hainele - materialele textile sunt fabricate din două tipuri de fibre:

-

fibre natural – lână (animal) și bumbac (vegetală)

-

fibre artificiale - polisterice, acrilice şi nylon.

Fibrele sintentice sunt fabricate din produse petroliere, ceea ce conferă un mare dezavantaj.
Uneori sunt și nesănătoase provocând iritații ale pielii.


Aurul - exploatarea aurului a produs întotdeauna mari pagube ecologice: tăierea

copacilor din aproprierea minelor pentru susținerea galeriilor, folosirea de cianide şi mercur
pentru prelucrarea lui. Scăpate în mediu, aceste substanțe produc pagube însemnate
ecosistemului.
Valea Andreea Miruna - Clasa a VII-a A

ʘ În ţara noastră, anual, covorul vegetal produce 40 milioane tone de oxigen ?
ʘ În zilele călduroase, un hectar de pădure elimină 180-200 kg de oxigen şi consumă
220-280 kg de dioxid de carbon ?
ʘ În sezonul estival, un hectar de pădure poate să absoarbă o cantitate de dioxid de
carbon egală cu cea eliminată în acelaşi timp de 200 de persoane ?
ʘ Un arbore de fag, de 25 m înălţime şi cu diametrul coroanei de 15 m, produce într-o
oră 1,7 kg de oxigen, ceea ce reprezintă necesarul de oxigen al unui om pentru 3 zile ?
ʘ 1000 km parcurşi de un automobil consumă necesarul unui om pentru un an ?
ʘ Pentru producerea unei tone de lemn arborii din pădure consumă şi stochează 1,8 tone
dioxid de carbon şi eliberează în atmosferă 1,3 tone de oxigen ?
ʘ Într-o pădure de foioase, de productivitate ridicată, se consumă anual şi se stochează
11
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în biomasă 40 tone dioxid de carbon şi se produc 30 de tone/ha oxigen, din care se consumă
prin respiraţie aproximativ 13 tone/ha?
ʘ Pădurea este scutul cel mai eficient de apărare a solului contra eroziunii, comparativ
cu terenurile fără vegetaţie, unde eroziunea variază între 140-750 mc/an/ha ? În pădure
eroziunea este sub 0,1-2,5 mc/an/ha ?
ʘ Masivele forestiere micşorează eroziunea solului şi reduc încărcarea cu sedimente a
apelor, menţinând mai puţin colmatate albiile râurilor, pâraielor şi lacurilor de acumulare ?

Onel Cristian – Clasa a VII-a A

Atmosfera este un sistem complex, aflat în echilibru
dinamic, care-şi menţine constante caracteristicile ca
rezultat al interacţiunii dintre elementele componente.
Prin compozitia sa atmosfera direcţionează existenţa
vieţii pe Terra, fiind formată dintr-un amestec fizic de gaze
simple (azot 78%, oxigen 20,955 %), şi în proporţie de
1,05% hidrogen, gaze rare (heliu, neon, argon, krypton, xenon, radon-gaz radioactiv), substanţe
gazoase compuse (dioxid de carbon, metan, amoniac) vapori de apă şi corpuri străine.
Aerul devine poluat în momentul în care concentraţia substanţelor străine introduse în
atmosferă în mod natural sau artificial, sistematic sau accidental se situează la un nivel care
poate dăuna sănătăţii vieţii animale sau vegetale.
Cei mai periculoşi poluanţi atmosferici sunt consideraţi: dioxidul de sulf (SO2 ), oxizii de
azot (NO2), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), ozonul, compuşii organici
volatili (COV), metale grele, pulberile sedimentabile (praf), pulberile în suspensie (funingine,
fum).
În straturile inferioare ale atmosferei, dioxidul de carbon se află în concentraţie de 0.03%, în
timp ce în jurul oraşelor mari industrializate poate ajunge la 0.05 – 0.07 %.
12

PRIETENII NATURII

ISSN 2601 – 0917

ISSN-L 2601 - 0917

Dioxidul de carbon din atmosferă reprezintă un imens rezervor de carbon, din care
plantele îşi construiesc substanţa lor. La rândul lor plantele servesc drept hrană animalelor.
Dioxidul de carbon din atmosferă este pe de o parte consumat (asimilat) de plante, pe de altă
parte regenerat continuu prin respiraţia plantelor şi animalelor şi prin putrezirea cadavrelor lor.
O sursă artificială de producere a CO2 vărsat în atmosferă în proporţie de 4/5 o constituie
arderea combustibilior fosili (carbuni, petrol, gaze naturale).
Cantitatea de CO2 variază pe parcursul unei zile şi pe anotimpuri, fiind mai redusă ziua
decât noaptea, mai redusă vara decât iarna, mai crescută toamna decât vara şi iarna. Ziua ,
concentraţia sa scade puţin deoarece este folosit de plante în fotosinteză, noaptea creşte uşor
datorită respiraţiei organismelor(plante, animale, bacterii) şi lipsa fotosintezei. Creşte de
asemenea toamna din cauza reducerii intensităţii fotosintezei şi intensificării respiraţiei
microorganismelor din sol care descompun substanţele organice. Vara are loc o scădere a
concentraţiei de CO2 din cauza fotosintezei, iarna creşte concentraţia datorită respiraţiei
organismelor, arderii combustibililor şi lipsei fotosintezei.
În apă, dizolvarea CO2 determină formarea acidului carbonic, care combinat la acest
nivel cu Ca formează carbonatul şi bicarbonatul de calciu. Reversibilitatea acestor substanţe
determină mecanismul principal de tamponare a variaţiilor pH –ului în mediul acvatic dar
formarea continuă de carbonat de calciu în mări şi oceane reprezintă o pierdere definitivă de
carbon disponibil pentru viaţa pe pământ. Se produce astfel o circulaţie a carbonului în natură în
strânsă legatură cu viaţa de pe planetă.
Dioxidul de carbon gazos poate fi vărsat sau sifonat în alt recipient, din care deplasează
aerul întocmai ca un lichid.
În laborator se utilizează curent pentru realizarea de temperaturi joase. Dioxidul de
carbon solid obţinut sub forma zăpezii de dioxid de carbon, sublimează asemeni iodului şi
naftalinei, transformandu-se cu consum de căldură în vapori. O baie făcută dintr-un lichid cu
punct de îngheţare scăzut (eter, acetona, benzina) şi CO2 solid poate atinge temperatura minimă
de –78oC.
Dioxidul de carbon şi alte gaze din atmosferă acţionează ca sticla unei sere, permiţând
pătrunderea radiaţiei solare, dar împiedicând reflectarea în spaţiu a unei anumite proporţii din
căldura neabsorbită de suprafaţa terestră. Producerea acestui fenomen este previzionată încă din
anul 1896 de către Svante Arrhenius care a arătat că dioxidul de carbon rezultat din arderea
combustibililor fosili va depăsi capacitatea de absorbţie a acestuia de vegetaţie si apă,
introducând sintagma «efect de seră».
Efectul de seră are rolul de reţinere a unei cantităţi tot mai mari din energia reemisă de
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sol şi atmosferă sub formă de infraroşii de către nori şi gazele poluante. Intensitatea acestui
fenomen depinde de concentraţia CO2 din atmosferă şi are implicaţii în influenţarea condiţiilor
climaterice globale. Acesta determină creşteri ale temperaturilor medii globale. În acest sens
trebuie amintit deceniul opt al secolului XX considerat cel mai cald înregistrat vreodată,
apreciindu-se că în cursul ultimului secol temperatura a crescut cu 0,3 – 0,6 oC. Comitetul
Interguvernamental al Naţiunilor Unite pentru Schimbările Climatice estimează o creştere de
temperatură de 1,3 oC la nivelul anului 2020 şi de 3 o C la nivelul anului 2070.

Prof. ONEL LILIANA
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