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ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 
Парниковий ефект - це підвищення температури земної поверхні в результаті нагрівання нижньої атмосфери 

внаслідок накопичення парникових газів. Як результат, температура повітря вища, ніж повинна бути, і це 
призводить до незворотних наслідків, таких як зміна клімату та глобальне потепління. Століття тому ця 
екологічна проблема існувала, але була не настільки очевидною. З розвитком технологій кількість джерел, що 
забезпечують парниковий ефект в атмосфері, щороку збільшується. Для визначення механізму цього явища 
необхідно визначити причини, з яких формується парниковий ефект.  

Причини парникового ефекту: транспорт - легкові та вантажні автомобілі виділяють вихлопні гази, які також 
забруднюють повітря та посилюють парниковий ефект; вирубка лісів, яка поглинає вуглекислий газ і виділяє 
кисень, і зі знищенням кожного дерева на планеті кількість СО2 у повітрі збільшується; використання в 
промисловості горючих корисних копалин - вугілля, нафти, природного газу, при згорянні яких виділяється 
величезна кількість вуглекислого газу та інших шкідливих сполук; приріст населення впливає на зростання 
попиту на їжу, одяг, житло, і для забезпечення цього зростає промислове виробництво, яке все більше забруднює 
повітря парниковими газами; вирубки лісів, які поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, і оскільки кожне 
дерево на планеті знищується, кількість СО2 у повітрі зростає; лісові пожежі – ще одне джерело знищення рослин 
на планеті; агрохімікати та добрива містять різну кількість з'єднань, в результаті випаровування яких виділяється 
азот - один з парникових газів; розкладання та спалювання сміття на звалищах сприяють збільшенню парникових 
газів.  

 
Рисунок 1.Парникові ефекти у світі 

Які з наслідки може спричинити парниковий ефект? Одною з основних проблем є зміна клімату. З 
підвищенням температури повітря води морів і океанів випаровуються інтенсивніше з кожним роком. Деякі вчені 
пророкують, що через 200 років відбудеться таке явище, як «висихання» океанів, а саме значне падіння рівня 
води. Це одна сторона проблеми. Інша причина полягає в тому, що підвищення температури призводить до 
танення льодовиків, що підвищує рівень води в океанах і призводить до затоплення берегів континентів і 
островів. Збільшення кількості повеней і затоплень прибережних районів вказує на те, що рівень води в океані 
збільшується з кожним роком. 

Підвищення температури повітря призводить до того, що райони, які слабо зволожуються дощами, стають 
посушливими та непридатними для життя. Тут врожаї гинуть, що призводить до продовольчої кризи для 
населення району. Крім того, тварини не знаходять їжі, оскільки рослини гинуть через брак води. Багато людей 
у своєму житті звикли до погодних та кліматичних умов. Коли температури піднімаються для парникового 
ефекту на планеті, відбувається глобальне потепління. Люди не витримують високих температур. Наприклад, 
якщо раніше середньорічна температура становила 22- + 27, то підвищення до + 35- + 38 призводить до сонячного 
удару та теплового удару, зневоднення та проблем із серцево-судинною системою, ризику інсульту. Для того, 
щоб уникнути цієї катастрофи потрібно, в першу чергу необхідно зупинити вирубку лісів, посадити нові дерева 
і чагарники, так як вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Використання електромобілів знизить 
кількість вихлопних газів. Крім того, ви можете перейти з автомобілів на велосипеди, що зручніше, дешевше і 
безпечніше для навколишнього середовища. Також розробляються альтернативні види палива, які, на жаль, 
поступово впроваджуються в наше повсякденне життя. А також, необхідно, звернути увагу людству і почати 
робити все ,що в наших руках  для зменшення скупчення парникових газів . 
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