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și sprijinim  

Planeta Pământ”! 

    Știai că… 

 cea mai asemănătoare planetă cu Pământul este 

Kepler-1649C. Este posibil să existe viață inteli-

gentă aici. 

 între 1900 și 2015 au avut loc peste 30 000 de 

dezastre naturale la nivel mondial, provocând 

daune în valoare de aproximativ 6 mii de miliar-

de EUR? 

 uleiul de gătit, cojile de fructe și resturile de 

legume pot fi transformate în carburant pentru 

autovehicule? 

 în fiecare an se taie o suprafață de pădure tropi-

cală aproximativ egală cu suprafața Greciei? 

 în sol trăiesc peste un sfert dintre toate speciile 

vii de pe Pământ? 

 Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație 

și Agricultură estimează că, dintre cele aproxi-

mativ 100 de tipuri de culturi care asigură 90 % 

din hrană la nivel  mondial, 71 sunt polenizate de 

albine? 

 oamenii de știință sunt de părere că oceanele se 

acidifică mai rapid în prezent decât oricând în 

ultimii 300 de milioane de ani? 

 numai 2,5 % din apa de pe Pământ este apă dul-

ce? Din această cantitate, peste două treimi re-

prezintă apa înghețată în ghețari și în calotele 

glaciare. Așadar, folosește înțelept apa! 

 Nu e prea târziu pentru a salva clima. Și tu poți 

schimba ceva. Ține minte aceste două lucruri!  

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „MIHAIL 

SADOVEANU” 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „MIHAIL 

SADOVEANU” 

 

”Pământul te naște, pământul te 

crește, pământul te mustuiește” 

 



 

Planeta Pământ 

denumită și Terra 

sau Planeta Albas-

tră este a treia 

planetă de la Soare 

și cea mai mare 

dintre planetele terestre ale Sistemului Solar. Este 

singura planetă din univers cunoscută că are viață și 

ascunde o mulțime de detalii nemaipomenită.  

Planeta Terra face parte din sistemul solar, este cea 

mai mare planetă telurică, s-a format acum aproxima-

tiv 4,57 miliarde de ani și este cea mai densă planetă 

din întreg sistemul solar. 

Planeta Pământ se învârte în jurul soarelui în 365,26 

de zile, iar această perioadă este cunoscută drept un 

an. În tot acest timp, Pământul se rotește în jurul axei 

sale de aproximativ 366,26 de ori. În timpul gravitației, 

Pământul interacționează și cu alte obiecte din spațiu, 

în special cu Soarele și Luna, singurul satelit natural al 

Pământului. Anotimpurile apar pe Pământ, deoarece 

axa de rotația a acestuia este înclinată în raport cu 

planul orbital. Interacțiunea gravitațională dintre Pă-

mânt și Lună stabilizează orientarea Pământului pe axa 

sa și încetinește treptat rotația. Suprafața Pământului 

este acoperită în proporție de 71% cu apă, în principal 

de oceane, iar restul de 29% este formată din conti-

nente și insule care, împreună cu alte râuri și surse de 

apă, contribuie la hidrosferă. 

Pământul este o amintire pentru care merită să lupți.  

Numele planetei Pământ nu deri-

vă din mitologia greacă sau roma-

nă, așa cum se întâmplă în cazul 

celorlalte planete ce au fost denu-

mite după zei și zeițe din mitolo-

gia greco-romană. Cuvântul 

“Pământ” provine din limba latină 

“pavimentum”, care înseamnă “pământ bătătorit” sau 

“nivelat”, “podea”, “drum pietruit”, “loc neted”, “pavaj”, 

“mozaic” sau “bătătură”. 

Numele Terra provine din latinescul “terra” care înseam-

nă “pământ”, “sol”, însă Terra a mai fost denumită în trecut 

și “orbe terracqueo”, iar cuvântul latin orbe a avut semnifi-

cația “cerc” și ulterior “lume 

 De la formarea sa, Pământul a trecut printr-o mulțime 

de procese geologice și biologice. Atmosfera și oceanele 

Pământului au fost formate de activitatea vulcanică și de 

expulzare. De aici, vaporii de apă s-au condensat în oceane 

amplificate cu apă și gheață de la asteroizi, comete și proto-

plante. În urmă cu peste 3,5 miliarde de ani, câmpul magne-

tic al Pământului s-a stabilizat, iar asta a împiedicat împrăști-

erea atmosferei de către vântul solar. 

 Cu o vechime aproximativ egală cu 4,5 miliarde de ani, 

Pământul s-a format atunci când un nor de praf s-a prăbușit 

din cauza gravitației și, la fel ca planete precum Mercur, Ve-

nus și Marte, planeta Pământ este una stâncoasă, cu un nu-

cleu central ce este înconjurat de o mantă și o crustă solidă.  

Raisa Chiseliță. 


