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Φαηλόκελο ζερκοθεπίοσ
Είλαη ε θσζηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ οποία οη αθηίλες ηοσ ειίοσ
παγηδεύοληαη θαη αληαλαθιώληαη ζηε Γε κε ηε βοήζεηα
θάποηωλ ζσγθεθρηκέλωλ αερίωλ, ολοκάδεηαη φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
παραηερείηαη ζηα ζερκοθήπηα θαη θαηά ηο θαηλόκελο ασηό ε
γσάιηλε σπερθαηαζθεσή ή ζόιος είλαη δηάθαλε γηα ηε θωηεηλή
αθηηλοβοιία, ε οποία εηζέρτεηαη ζηο ζηεγαζκέλο τώρο,
απορροθάηαη ελ κέρεη, δηατέεηαη θαη επαλεθπέκπεηαη. Η
θαηαζθεσή όκως είλαη αδηαθαλής γηα ηε δεσηερογελή ασηή
αθηηλοβοιία, ε οποία "παγηδεύεηαη" ζηο τώρο θαη ηειηθά
κεηαηρέπεηαη ζε ζερκόηεηα (αρτή ηοσ ζερκοθεπίοσ). Με ηολ
ηρόπο ασηό ζερκαίλεη ηο εζωηερηθό ηοσ ζερκοθεπίοσ κε
αποηέιεζκα λα δηαηερούληαη οη θαιιηέργεηες πάληα ζε
θαηάιιειε θαη ζτεηηθά ζηαζερή ζερκοθραζία

Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη
θπζηθό, σζηόζν εληζρύεηαη από ηελ
αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία
ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο
ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζώο θαη

ζηελ έθιπζε άιισλ ηρλνζηνηρείσλ, όπσο
νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC's). Σα ηειεπηαία ρξόληα,
θαηαγξάθεηαη κία αύμεζε ζηε ζπγθέληξσζε αξθεηώλ αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελώ εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ
δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα, ε αύμεζε απηή ήηαλ 31% ηελ πεξίνδν 1750-1998.
Σα ηξία ηέηαξηα ηεο αλζξσπνγελνύο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα, νθείιεηαη ζε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ, ελώ ην
ππόινηπν κέξνο πξνέξρεηαη από αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη
ζην έδαθνο, θπξίσο κέζσ ηεο απνδάζσζεο. Εθηόο από ηνλ
άλζξσπν, παξάγεηαη κεζάλην θαη από δώα (π.ρ. αγειάδεο).

Άιινη παξάγνληεο
Ππξθαγηέο θαη κείσζε ησλ δαζώλ
Αιόγηζηε ρξήζε πεηξειαίνπ θαη άλζξαθα
Αύμεζε ησλ θαπζαεξίσλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ βηνκεραληώλ
Απμεκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ

Aέξηα πνπ επζύλνληαη γηα ην θαηλόκελν
Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2),
όδνn (O3), ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFS), κεζάλην (CH4
Όια ηα αέξηα ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξαο πνπ ζπκβάιινπλ
ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αλαθέξνληαη ζπλνιηθά κε
ηνλ όξν αέρια του θερμοκηπίου [1]. Απνξξνθνύλ ηελ κεγάινπ
κήθνπο θύκαηνο γήηλε αθηηλνβνιία θαη επαλεθπέκπνπλ
ζεξκηθή αθηηλνβνιία ζεξκαίλνληαο ηελ επηθάλεηα. Οξηζκέλα
αέξηα, όπσο ην όδνλ, έρνπλ εκηδηαθάλεηα θαη ζηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα λα απνξξνθνύλ έλα κέξνο ηεο

ζπκβάιινληαο σο έλα βαζκό θαη ζηελ ςύμε ηεο γήηλεο

επηθάλεηαο.

πλέπεηεο ηνπ θαηλόκελνπ
Οη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη δύζθνιν
λα πξνεθηηκεζνύλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε άλνδνο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ν ξόινο
δελ είλαη πιήξσο γλσζηόο. Οη ζεκαληηθόηεξεο ζπλέπεηεο
είλαη: Αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ηεο Γεο: Μεηαθίλεζε ησλ δσλώλ
βξνρνπηώζεσο, από ηνλ ηζεκεξηλό πξνο ηνλ βνξξά θαη
εξεκνπνίεζε ηνπ θάησ ηκήκαηνο ηεο εύθξαηεο δώλεο. Απηό
ζεκαίλεη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αιιαγέο ζηνπο
δηάθνξνπο ηύπνπο βιάζηεζεο ηόζν ζηηο γεσξγηθέο όζν θαη
ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ ρώξα καο ζε
πεξηνρέο όπσο ε Καβάια, Θάζνο, Ηξάθιεην, Πύξγνο,
Ζάθπλζνο, Κεθαινληά θ.ι.π., από ην 1982 θαη κεηά, ην εηήζην
ύςνο βξνρόπησζεο βξίζθεηαη ζπλερώο θάησ από ηνλ κέζν
όξν θαη ηα αίηηα ίζσο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζην
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ
ζαιαζζώλ: Οη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζην θαηλόκελν απηό είλαη
ε δηαζηνιή ησλ πδάησλ πνπ επηθέξεη ε αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ε ηήμε ησλ πάγσλ. Μία άλνδνο ηεο
ζηάζκεο θαηά 50 έσο 150 εθαηνζηά ζα έρεη βαξύηαηεο
ζπλέπεηεο, θαζώο ζα πιεκκπξίζνπλ πνιιέο πεξηνρέο πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο (νη
πεξηζζόηεξεο από απηέο είλαη εύθνξεο θαη
ππθλνθαηνηθεκέλεο). Μείσζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ:
Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηε κεηαβνιή

ξπζκνύ ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ, ελώ παξάιιεια νη αλάγθεο
άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο ζα είλαη κεγαιύηεξεο. πκβνιή ζηελ
εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ Ει Νίλην: Σν θαηλόκελν Ει Νίλην,
δειαδή ε πεξηνδηθή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ
επηθαλεηαθώλ πδάησλ ζηνλ θεληξηθό θαη αλαηνιηθό Εηξεληθό
σθεαλό, ζπζρεηίδεηαη από πνιινύο επηζηήκνλεο κε ηελ
αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη
αζπλήζηζηνη άλεκνη, πιεκκύξεο, μεξαζίεο, ελώ αλαθέξεηαη
όηη επεξεάδεη θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο Μεζνγείνπ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζπλδέεηαη κε ηηο ρακειέο βξνρνπηώζεηο ζηελ
πεξηνρή. Άκεζε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: Η ζεξκνθξαζία
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Καινθαηξηνύ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ
πιαλήηε, αιιά θαη ζηελ ρώξα καο, ζα θηάζεη ζε ηέηνηα
επίπεδα πνπ ζα είλαη αλππόθνξε γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη
ηνπο άιινπο δστθνύο θαη θπηηθνύο νξγαληζκνύο.
Πεξηζζόηεξν έληνλν ζα είλαη (ήδε έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ζε
πνιιέο πεξηνρέο) ην πξόβιεκα ζηηο πόιεηο, όπνπ ε
ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιύηεξε από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν
θαηά 0,5 - 3 ?C ιόγσ ηεο έιιεηςεο βιάζηεζεο θαη ηεο
κεγαιύηεξεο απνξξόθεζεο αθηηλνβνιίαο ησλ δνκηθώλ
πιηθώλ. Δπζηπρώο είλαη γεγνλόο όηη νη πόιεηο ηεο παηξίδαο
καο δηαζέηνπλ πνιύ κηθξή επηθάλεηα ζε ρώξνπο πξαζίλνπ
(Αζήλα 2,8 θαη Θεζζαινλίθε 2,73 ηεηξαγσληθά κέηξα αλά
θάηνηθν), ελώ νη εηδηθνί πξνηείλνπλ ηνπιάρηζηνλ 15,5 η.κ. θαη
νη πεξηζζόηεξεο πόιεηο ηηο Μεζεπξώπεο έρνπλ 20 η.κ.

Δηεζλείο πξνζπάζεηεο
Η έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηα ηειεπηαία
ρξόληα νδήγεζε ζε κηα λνκηθή δέζκεπζε ησλ αλαπηπγκέλσλ
ρσξώλ γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ, ην Πξσηόθνιιν
ηνπ Κηόην. ύκθσλα κε απηό, ηα θξάηε πνπ ην έρνπλ
ζπλππνγξάςεη δεζκεύνληαη λα ειαηηώζνπλ ηηο εθπνκπέο
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ πξώηε πεξίνδν αλάιεςεο
ππνρξεώζεσλ (2008-2012) ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% ζε ζρέζε κε
ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990 (ή ηνπ 1995 γηα νξηζκέλα αέξηα) θαη

θαηά παξαπάλσ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο (7% γηα ηηο Η.Π.Α.
θαη 8% γηα ηελ Ε.Ε.) ελώ νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο δελ έρνπλ
πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηόρνπο. Απηό επηρεηξείηαη λα γίλεη κε
ηνλ πην νηθνλνκηθά απνδνηηθό ηξόπν, ώζηε λα κελ
επηβαξπλζεί ε παγθόζκηα νηθνλνκία.

Η θαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα
Η Ειιάδα πην ζπγθεθξηκέλα είλαη από ηηο ειάρηζηεο
αλαπηπγκέλεο ρώξεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ ηηο
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ βάζεη ηνπ Πξσηνθόιινπ
ηνπ Κηόην (+25%). Σν 2005, είρε ήδε απμήζεη ηηο εθπνκπέο ηεο
θαηά 28% ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Σα επίζεκα
ζηνηρεία πξνβιέπνπλ αύμεζε θαηά 38,4% έσο ην 2010 θαη
58,4% έσο ην 2020. Μόιηο ην 3% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο
ρώξαο θαιύπηεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σν 9%
θαιύπηεηαη από κεγάια πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα θαη ην
ππόινηπν 88% από νξπθηά θαύζηκα κε θπξηόηεξν ην
ιηγλίηε(55%). Σα ζεκαληηθόηεξα θνηηάζκαηα ιηγλίηε ζηελ
Ειιάδα (Πηνιεκαΐδα, Κνδάλε, Μεγαιόπνιε) ζα εμαληιεζνύλ
κέζα ζηα επόκελα 30 ρξόληα, αθόκα θαη αλ ζπλερίζνπκε λα ηα
εθκεηαιιεπόκαζηε κε ηνλ ίδην ξπζκό. Σα ηειεπηαία 40 ρξόληα
νη βξνρνπηώζεηο κεηώζεθαλ θαηά 10 – 30% ζηε ρώξα καο θαη
ε κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 8
βαζκνύο Κειζίνπ έσο ην ηέινο ηνπ αηώλα (από 33 ζε 41
βαζκνύο Κειζίνπ). Σέινο, νη πην επάισηεο πεξηνρέο
ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη νη Κπθιάδεο, ε Θεζζαιία, ε
Κξήηε θαη ε Θεζζαινλίθε.

ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΘ
Όζν πεξηζζόηεξν θαζπζηεξήζεη ε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ
κέηξσλ, ηόζν πνπ πην "νδπλεξά" ζα είλαη. Σα θπξηόηεξα από
ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ είλαη: Μεγαιύηεξε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, γηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ
ζπλερώο απμαλόκελνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεο, αιιά παξάιιεια
λα κεησζεί ε εθπνκπή CO2 αλά θάηνηθν. Αμηνπνίεζε ησλ

θαζαξώλ πεγώλ ελέξγεηαο όπσο ε πδξαπιηθή ελέξγεηα
(πδαηνπηώζεηο, παιίξξνηεο, θπκαηηζκόο), ε αηνιηθή, ε ειηαθή,
ε ελέξγεηα ηνπ κεζαλίνπ, ν θσηνβνιηατθόο ειεθηξηζκόο, θαη ε
βηνκάδα.
Υξήζε θπζηθνύ αεξίνπ.
Πεξηνξηζκόο ησλ εθπνκπώλ ησλ άιισλ αεξίσλ πνπ
πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
(ρισξνθζνξάλζξαθεο, όδνλ θιπ). Δελδξνθπηεύζεηο πνπ
βνεζνύλ ζηελ απνξξόθεζε ηνπ CO2 , ζπγθξαηνύλ ηα εδάθε
θαη ξπζκίδνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Καηαιήγνληαο, πξέπεη λα
ηνληζηεί όηη νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο θέξνπλ ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο επζύλεο γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
ζπκβάιινληαο ζε απηό κε πνζνζηό 80%. Παξ' όια απηά, θαη
αδηαθνξώληαο γηα ηηο πλζήθεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί (Ρην ληε
Σδαλέτξν 1992), ηα επίπεδα ησλ εθπνκπώλ παξακέλνπλ
ζρεδόλ ζηαζεξά
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