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Τι είναι κλιματική αλλαγή

 Η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει σταδιακά το κλίμα
της γης, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες αερίων του
θερμοκηπίου σε εκείνες που απαντώνται φυσιολογικά
στην ατμόσφαιρα.

 Αυτά τα επιπλέον αέρια του θερμοκηπίου προέρχονται
κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων για την
παραγωγή ενέργειας, καθώς και από άλλες ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως η αποψίλωση των τροπικών δασών,
η γεωργία, η κτηνοτροφία και η παραγωγή χημικών
ουσιών. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το κυριότερο
αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται από ανθρώπινες
δραστηριότητες.

 Αυτά τα επιπλέον αέρια ενισχύουν το «φαινόμενο του
θερμοκηπίου» στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, με
αποτέλεσμα η θερμοκρασία της γης να αυξάνεται με
πρωτοφανείς ρυθμούς και να επέρχονται σημαντικές
αλλαγές στο κλίμα.



Φαινόμενο του θερμοκηπίου



Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται στο ότι η

ατμόσφαιρα της Γης επιτρέπει μόνο ένα μέρος του φωτός
που έρχεται από τον Ήλιο, το οποίο είναι όπως γνωρίζουμε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αποτελείται από τη
σύνθεση πολλών διαφορετικών μηκών κύματος, να τη
διαπεράσει και να φθάσει στο έδαφος.

 Καθώς το φως από τον Ήλιο φθάνει στο έδαφος της Γης
απορροφάται.

 Το έδαφος θερμαίνεται και εκπέμπει ακτινοβολία προς το
διάστημα αλλά κυρίως σε μεγαλύτερα, υπέρυθρα μήκη
κύματος. Αυτή όμως η ακτινοβολία δυσκολεύεται να
διαπεράσει την ατμόσφαιρα και ένα μέρος της
«παγιδεύεται» ανεβάζοντας έτσι τη θερμοκρασία τόσο της
ατμόσφαιρας όσο και του εδάφους.



Τα κύρια αίτια της κλιματικής αλλαγής

Σημαντικές τοπικές αλλαγές στο κλίμα έχουμε από: 

 Αποψίλωση – κάψιμο δασών. 

 Εκτροπή ποταμών- φράγματα- επέκταση αρδεύσεων. 

 Αποξήρανση υγροτόπων.

 Λαθεμένες καλλιεργητικές πρακτικές, εξάντληση υδατικών 
πόρων από υπερβολική χρήση.

 Ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια κ.ά. σε 
βιομηχανικές περιοχές.





Τα κύρια αίτια της κλιματικής αλλαγής

• Όμως εκείνο, που αποδεδειγμένα πια, δημιουργεί
πλανητικής έκτασης κλιματική αλλαγή (υπερθέρμανση του
πλανήτη) είναι η ολοένα αυξανόμενη χρήση ορυκτών
καυσίμων (κάρβουνου, πετρελαίου και φυσικού αερίου) για
την παραγωγή αγαθών σε βιομηχανίες, την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και την κίνηση οχημάτων. H καύση των
ορυκτών καυσίμων παράγει, μεταξύ άλλων, το αέριο
Διοξείδιο του Άνθρακα, το οποίο εκλύεται συνεχώς στην
ατμόσφαιρα



Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόσο στη φύση

όσο και στον άνθρωπο έχουν αρχίσει να είναι εμφανείς.
Έρευνες του WWF έχουν δείξει ότι το 33% των
οικοσυστημάτων του πλανήτη βρίσκονται σε κίνδυνο,
ενώ πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με
εξαφάνιση. Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες,
πλημμύρες, καταιγίδες γίνονται όλο και πιο έντονα, την
ίδια στιγμή που η θερμοκρασία ανεβαίνει προκαλώντας
λιώσιμο των πάγων, κύματα καύσωνα και πυρκαγιές
τεράστιας έκτασης.



Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον άνθρωπο

 Άσθμα, αναπνευστικές αλλεργίες και ασθένειες από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα

 Νεοπλάσματα

 Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και εμφράγματα

 Τροφιμογενείς ασθένειες και λοιμώξεις

 Νοσηρότητα και θνησιμότητα από τη ζέστη

 Επιπλοκές στην ανθρώπινη ανάπτυξη

 Ψυχική υγεία και διαταραχές άγχους

 Νευρολογικές διαταραχές

 Ασθένειες που προκαλούνται από φορείς

 Ασθένειες που προκαλούνται από το νερό

 Νοσηρότητα και θνησιμότητα από τον καιρό (ακραία καιρικά 
φαινόμενα)





Οι ευάλωτες ομάδες λόγω της κλιματικής αλλαγής

 Τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας που βρίσκονται σε 
συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

 Οι φτωχοί με προβληματική διατροφή και υποσιτισμό που 
κατοικούν σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος με δύσκολη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

 Οι κάτοικοι νησιώτικων και ορεινών περιοχών που 
παρατηρείται λειψυδρία και εξεύρεσης υγιεινής τροφής.

 Μετανάστες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό από 
την αγορά εργασίας τις κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες.

 Οι ηλικιωμένοι

 Τα παιδιά



Η εξάπλωση των ασθενειών

• Μία σημαντική παράμετρος της παγκόσμιας θέρμανσης
αφορά την ενδεχόμενη εξάπλωση και άνθιση επιδημιών του
παρελθόντος, καθώς οι μεγάλες θερμοκρασίες και η υγρασία
αποτελούν κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη πολλών
μικροβίων.



Αύξηση της στάθμης της θάλασσας

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας σχετίζεται με την άνοδο
της θερμοκρασίας Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα
έχει ως αποτέλεσμα τη διείσδυση του θαλασσινού νερού
στους παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες και στα παράκτια
επιφανειακά νερά (εστουάρες και δέλτα ποταμών),
μειώνοντας τη διαθέσιμη ποσότητα γλυκού νερού για τον
άνθρωπο και τα οικοσυστήματα στην παράκτια ζώνη



Φαινόμενα ξηρασίας και έντονα θερμά κύματα

 Η παγκόσμια θέρμανση μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή
του κλίματος της Γης μετακινώντας τις ζώνες βροχοπτώσεως,
από τον ισημερινό προς τον βορρά και ερημοποιώντας το
κάτω τμήμα της εύκρατης ζώνης. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές
στους διάφορους τύπους βλάστησης τόσο στις γεωργικές όσο
και στις δασικές εκτάσεις. Αναμένονται επιπλέον συχνότερα
ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κύματα θερμότητας και
ξηρασίες ή έντονες βροχοπτώσεις ανάλογα με την περιοχή.



Το λιώσιμο των πάγων

• Ο όγκος των πάγων στην Αρκτική ελαττώνεται συνεχώς με
ραγδαίους ρυθμούς ενώ ο παγετώνας που καλύπτει τον
Αρκτικό Ωκεανό μπορεί μέχρι το έτος 2040 να εξαφανιστεί
τελείως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με
επιστημονική μελέτη, υπολογίζεται ότι το λιώσιμο των πάγων
της Γροιλανδίας θα ανεβάσει τη στάθμη των υδάτων
παγκοσμίως κατά 7 μέτρα, καταδικάζοντας σε εξαφάνιση
πολλά από τα μεγαλύτερα πληθυσμιακά κέντρα. Για να γίνει
πράξη το καταστροφικό αυτό σενάριο αρκεί μια άνοδος της
μέσης θερμοκρασίας κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου.



Είδη ζώων σε εξαφάνιση

 Το λιώσιμο των πάγων θα έχει επίσης ως συνέπεια την
διαταραχή της ισορροπίας του παγκόσμιου οικοσυστήματος.
Ο παγετός αποτελείται από γλυκό νερό, το οποίο όταν λιώνει
προκαλεί την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού. Η
αφαλάτωση αυτή πρόκειται να αναδιοργανώσει τα ρεύματα
τα οποία ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες. Οι αυξανόμενες
επιφανειακές θερμοκρασίες και ο συνεχής μετασχηματισμός
της περιοχής στον αρκτικό κύκλο πρόκειται να θέσει σε
κίνδυνο διάφορα είδη ζώων.



Υπερθέρμανση του πλανήτη

 Ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η κλιματική
αλλαγή σχετίζεται με μακροπρόθεσμα καιρικά φαινόμενα στη
Γη, όπως η θερμοκρασία, η στάθμη της θάλασσας και ο
παγετός.



Κλίμα της γης

 Το κλίμα της γης έχει αλλάξει ριζικά πολλές φορές από τότε,
πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, που σχηματίστηκε ο
πλανήτης. Διακυμάνθηκε μεταξύ θερμών περιόδων και
περιόδων παγετώνων· οι κύκλοι αυτοί διαρκούσαν κάθε
φορά δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Κατά τα
τελευταία 150 έτη (τη λεγόμενη «βιομηχανική εποχή») οι
θερμοκρασίες αυξήθηκαν ταχύτερα από ό,τι σε οποιαδήποτε
άλλη εποχή.



Κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

Με βάση τα υποδείγματα υπολογισμού ώς το τέλος του 21ου 
αιώνα στη χώρα μας προβλέπεται:

 Άνοδος της θερμοκρασίας κατά 3 έως 4,5 βαθμούς Κελσίου, 
φαινόμενο που θα επηρεάσει και την παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Αναμένεται επίσης αύξηση την έντασης των ανέμων, 
τουλάχιστον κατά 10%. 

 Ακόμα και με τα πιο μετριοπαθή σενάρια, την περίοδο 2071-
2100 θα αυξηθούν κατά 40 οι μέρες του χρόνου με 
θερμοκρασία πάνω από 35 βαθμούς. 

 Σε αντιδιαστολή, αναμένεται μείωση των ημερών με 
νυχτερινό παγετό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. 

 Τα δύο αυτά φαινόμενα θα φέρουν επιμήκυνση της 
βλαστικής περιόδου έως και 35 ημέρες. 



Κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα
 Σοβαρές διακυμάνσεις αναμένονται στις βροχοπτώσεις, που

σήμερα ανέρχονται σε 115 δις. κυβικά σε ετήσια βάση και
θεωρούνται ικανοποιητικά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες.

 Προβλέπεται όμως να μειωθούν κατά 19%, ενώ θεωρείται
δεδομένο ότι θα υπάρξουν περίοδοι έντονης ξηρασίας, όπως
εκείνη του 1989- 1990, όταν η μείωση έφτασε στο 40%.

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διακυμάνσεις ανά περιφέρεια,
καθώς οι βροχές θα αυξηθούν έως και 30% στην ανατολική Στερεά
και τη βορειοδυτική Μακεδονία, ενώ στη δυτική Ελλάδα η μείωση
θα φτάσει στο 20%. Το στοιχείο αυτό θα επηρεάσει τα
υδροηλεκτρικά έργα.

 Αύξηση προβλέπεται για τον αριθμό των ημερών με κίνδυνο
πυρκαγιάς, που θα φτάσει στις 40 ημέρες σε σχέση με τα σημερινά
δεδομένα. Η πρόβλεψη αυτή, που στην ουσία καλύπτει ολόκληρη
την καλοκαιρινή περίοδο, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις
καλλιέργειες αλλά και την πανίδα.



Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο

πρόβλημα από την εξάντληση των υδατικών πόρων, ενώ μεγάλα
τμήματα της επικράτειάς της κινδυνεύουν με ερημοποίηση. H
Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη
σημειώνουν εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες στον δείκτη
πιέσεων υδάτινων αποθεμάτων.



Οι δημιουργοί

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!


