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L’efecte hivernacle. Què és? Com es produeix?
L’efecte hivernacle és el fenomen pel qual l'atmosfera provoca l’escalfament del planeta, ja que
per la seva composició, permet l’entrada de radiació solar, però impedeix l’emissió de calor cap
en fora (efecte similar al d’un hivernacle). Els gasos presents a l'atmosfera que retenen l’escalfor,
els anomenem gasos d’efecte hivernacle.
Aquest efecte és natural i necessari
per mantenir certa temperatura a la
Terra i permetre la vida al planeta.
No obstant, l’augment en l’emissió
d’aquests gasos per l’activitat
humana accentua l’efecte
hivernacle, fet que pot conduir a un
escalfament global i al canvi
climàtic.
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Per tal de mitigar aquests efectes, és important estudiar
i conèixer l’origen dels gasos d’efecte hivernacle.
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Els gasos d’efecte hivernacle
Els gasos d’efecte hivernacle, com ara el
diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4) i
l’òxid nitrós (N2O), absorbeixen fortament
en la regió infraroja de l’espectre de llum.

Us proposem una experiència per a
mesurar com diferents processos (fotosíntesi
de les plantes, combustió, descomposició de
matèria orgànica, etc.) provoquen canvis en:
• Concentració de gasos d’efecte
hivernacle
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• L’absorció de radiació infraroja
• La temperatura
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Laboratori de l’Atmosfera i els Oceans LAO-IC3
El LAO-IC3 estudia els processos biogeoquímics i les interaccions superfície-atmosfera, a nivell
d’ecosistema, per entendre com funcionen els processos que generen (fonts) i que consumeixen
(embornals) gasos d’efecte hivernacle, i així poder millorar els plans de mitigació d’emissions
d’aquests gasos.

Línies de Recerca del LAO-IC3
1 Seguiment a llarg termini de gasos
d’efecte hivernacle i canvi climàtic mesurant
les concentracions de CO2, CO, CH4, N2O i
de variables meteorològiques.

2 Recerca amb models de transport de
masses d’aire per tal de delimitar les fonts i
embornals de gasos d’efecte hivernacle.

Les línies de contorn delimiten les zones de major a
menor d’influència que rep l’estació de mesura de Gredos.

3 Variabilitat en fluxos de gasos d’efecte hivernacle a diferents ecosistemes (deltes, zones
agrícoles i forestals, etc.) i a diferents escales espacials (local, regional, etc).

Mètode d’eddy covariance:
estimació dels fluxos de gasos
dels ecosistemes

Anàlisi des d’avionetes: mesures de
concentració segons la procedència de l’aire
sobre ciutats o conques hidrogràfiques

Mostreig en transsectes: mesures
de concentració recobrint àrees de
20 ×20 km2

El projecte ClimaDat
El projecte ClimaDat estudia les relacions dels ecosistemes naturals i antròpics amb el canvi
climàtic. Amb aquesta finalitat ha creat una xarxa de 8 estacions de mostreig localitzades en
Parcs Naturals de Catalunya, el País Basc, Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i les Illes
Canàries.

Mapa de localització de les estacions ClimaDat

Com ho fa?
En el projecte s’obtenen dades cada 5 segons de les concentracions de gasos d’efecte
hivernacle (CO2, CO, CH4 i N2O) a les diferents estacions amb una alta precisió i exactitud
analítiques (millorant les recomanades per la World Meteorological Organization).

Laboratori de l’estació del Delta de l’Ebre

Grup de Divulgació Científica
El Grup de Divulgació científica del LAO-IC3 té com a objectiu generar i difondre nou
coneixement sobre la investigació en clima.

www.climadat.es
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