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  ירחון "אקולוגיה" / איום אקולוגי

  ענף הביולוגיה החוקר את היחסים שבין היצורים ובין סביבתם. –אקולוגיה 

גיה כדי לדון באיום האקולוגי על כדור ווהתכנסו ראשי מדינות בנור 2009בשנת 

קח על ייתה להגיע להסכמה על המאמצים שכל מדינה תיעידה הוהארץ. מטרת הו

  הנזק האקולוגי. עצמה כדי לצמצם את

ואתאר את הנזקים הנגרמים כיום ועוד יגרמו  ,במאמרי זה אציג את הסיבות לאיום

  כן אציג פתרונות לצמצום הנזקים.- בעקבות שינויי האקלים על פני כדור הארץ. כמו

 ,אקלים כדור הארץ תלוי בשני גורמים בסיסיים: כמות הקרינה המגיעה מהשמש

שתלויה ברוחות ובזרמי  ,ור החום מקו המשווה לקטביםתהליכי פיזשל יעילות הו

גרום לשינוי יהים. כל שינוי בטמפרטורה השנתית או בכמות המשקעים הממוצעת 

  אקלימי.

של  הבטבע קיים איזון בין הקרינה החודרת לכדור הארץ מן השמש לבין יציא

האלה יכול הקרינה החוזרת מכדור הארץ. כל שינוי באיזון שבין מערכות הקרינה 

לגרום לשינויים באקלים. גזי החממה המצויים באטמוספרה מאפשרים מעבר 

אולם הקרינה הנפלטת מכדור הארץ נבלמת ונעצרת  ,קרניים קצרות גל לכדור הארץ

  גזי החממה והופכת לחום הגורם להתחממות כדור הארץ.  דיי-לע

כתוצאה  בשנים האחרונות מתברר שקיימת פליטה מוגברת של גזי חממה

מהפעילות האנושית. פליטה מוגברת זו גורמת לטמפרטורה הנפלטת לחזור לפני 

השטח ולא מאפשרת לה להמשיך לחלל החיצון. הדבר גורם להתחממות האוויר 

  לזה קוראים התחממות גלובלית.  .ולעליית הטמפרטורה בכדור הארץ

נובעת  )חמן דו חמצניפ( 2CO -חדה בעיקר בהיה יעלהכלומר  ,הגברת אפקט החממה

 ,הפעילות האנושית הגורמת לפליטה מוגברת של גזי החממה פעילות האדם.מ

בשימוש רב באנרגיה המופקת מדלקים (נפט, פחם). גם וכרוכה בתיעוש מוגבר 

התפתחות התחבורה המוטורית תורמת לפליטה גוברת של גזי חממה ולזיהום 

  האטמוספרה.

להפרת האיזון שבין מערכות הקרינה. היערות  םתור זאת ועוד, בירוא יערות הגשם

את דו תחמוצת הפחמן ופולטים חמצן וכך מפחיתים את גזי החממה  יםקולט

  ת להפחתת רמת החמצן בעולם. ושבאטמוספרה. כריתת היערות או שריפתם גורמ

תוצאות לעליית הטמפרטורה על פני כדור הארץ. אחת מהן היא המסת  כמהקיימות 

שיש ם ועליית  מפלס מי הים. באזורי הקטבים ובאזורים יבשתיים אחרים קרחוני

 ,גיעים אל האוקיינוסיםחלה הפשרה. כתוצאה מכך מים רבים מַ  ,בהם קרחונים

שטחים  תהצגרום לעליית מפלס מי האוקיינוסים עלולה ל .והמפלס שלהם עולה

תעלות בלנד, חופי הובנמוכים רבים הסמוכים לים כמו בצלחת הנילוס במצרים, 

בוונציה, חופי פלורידה ועוד. ההצפות עלולות לפגוע בשטחי החקלאות שלאורך 
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מפלס מי הים מגבירה גם ב ההחופים, לפגוע בדגה ולגרום להמלחת קרקעות. עליי

  את המלחת מי התהום המתוקים הסמוכים לחוף.

ם נרחבים באזורי *נזק נוסף כתוצאה מהתגברות "אפקט החממה" הוא ִמִדּבּור

 ,ידי הרוח-בעולם. כתוצאה ממחסור במשקעים נוצר יובש, נסחפת שכבת הקרקע על

ונעלמים גם שורשי הצמחים המלכדים את הקרקע. כתוצאה מכך  ,יה נעלמתיהצמח

  הקרקע החשופה והיבשה נסחפת עם הרוח וגורמת לשכיחות סופות החול והאבק.

ם להתמודד עם התגברות אפקט אין ספק שעל האנושות בהווה למצוא דרכי

לאומיות כמו אמנת "קיוטו" יכולות לווסת את כמות פליטת - ןהחממה. אמנות בי

לגרום  יאגם ה הגזי החממה. הטלת קנסות על פליטות מוגזמות של גזי חממה יכול

להעלאת המודעות. יש לדאוג להקטין את כריתת יערות הגשם כדי שאלה ימשיכו 

הפעילות  ,באוויר ויגבירו את החמצן שבו. לדעתי 2CO -להקטין את כמות ה

החינוכית בכל גן ילדים יכולה להביא לשינוי תודעתי באנושות. חינוך לשימוש 

את האדם  וךשימוש באמצעים ידידותיים לסביבה יהפולבאנרגיה שאינה מזהמת, 

  אלא גם לגבי העתיד. ,לאחראי לסביבתו לא רק לגבי ההווה

  דבר.הפיכה למ –* ִמְדּבּור 
  

  מלאו את התרשים שלפניכם בראשי פרקים / נושאים של המאמר
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