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Τρύπα τοσ όζοντος

Τρύπα τοσ όζοντος νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ην ζηξώκα ηνπ
όδνληνο πνπ βξίζθεηαη ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο
κεηώλεηαη ζε πάρνο πάλσ από ηελ Αληαξθηηθή. Επεηδή ην ιεπηόηεξν ζεκείν
ηνπ είλαη πάλσ από ην Νόηην Πόιν, ε κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζηξώκαηνο έρεη
σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηε "ηξύπα" ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. Επεηδή ε
ιεηηνπξγία ηνπ όδνληνο (αιινηξνπηθή κνξθή ηνπ νμπγόλνπ, ηξηαηνκηθό
νμπγόλν, Ο3) είλαη λα πξνζηαηεύεη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία,
απνξξνθώληαο ζεκαληηθό ηκήκα ηεο ππεξηώδνπο, ε δεκηνπξγία ηεο ηξύπαο
ηνπ όδνληνο έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλζξώπηλε πγεία. Επίζεο
απμάλεη ηελ ζεξκνθξαζία ζηνλ πιαλήηε θαη ζπκβάιεη ζην λιώσιμο ησλ
πάγσλ. Τν θαηλόκελν απηό ζεσξείηαη πσο δεκηνπξγήζεθε από ππεξβνιηθή
ρξήζε ρισξηνθζνξαλζξάθσλ (CFC) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε θιηκαηηζηηθά
θαη γεληθά ζε ςπθηηθέο ζπζθεπέο. Σηελ επέθηαζε ηνπ επίζεο ζπκβάιινπλ ηόζν
ηα θαπζαέξηα (από ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ) όζν θαη ηα αέξηα
απόβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ.

Αίτια τοσ υαινομένοσ
Βαζηθόηεξε αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε εθπνκπή ρισξνθζνξαλζξάθσλ ζηελ
αηκόζθαηξα. Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC), όπσο δείρλεη θαη ην όλνκά ηνπο,
πεξηέρνπλ ριώξην, ην νπνίν θαηαζηξέθεη ην όδνλ. Γηα λα ην ζπιιάβνπκε
θαιύηεξα, 1 κόξην ρισξίνπ θαηαζηξέθεη κέρξη θαη 100.000 κόξηα όδνληνο πξηλ
γίλεη αδξαλέο. Μηα εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Εξγαζηεξίνπ Φσηνρεκείαο θαη
Χεκηθήο Κηλεηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηε ην 2009 ζε ζπλεξγαζία κε

άιια 61 επξσπατθά ηδξύκαηα, εμεγεί ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη
ρισξνθζνξάλζξαθεο θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ:




Οη CFC έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, έηζη κεηαθέξνληαη από
ηελ ηξνπόζθαηξα ζηελ αηκόζθαηξα πξηλ αδξαλνπνηεζνύλ.
Εθεί, παξνπζία ηεο ππεξηώδνπο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, δηαζπώληαη
ειεπζεξώλνληαο άηνκα ρισξίνπ.
Τα άηνκα ρισξίνπ ιεηηνπξγνύλ σο θαηαιύηεο, επηηαρύλνληαο ηελ
θαηαζηξνθή ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο.

Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε ςπθηηθέο ζπζθεπέο (ςπγεία,
θιηκαηηζηηθά) θαη ζε ζπξέη. Η εθπνκπή ηνπο, όπσο είλαη θπζηθό, είλαη
κεγαιύηεξε ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Από ην 1987,
ρξνληά πνπ αλαθεξύρηεθαλ σο ε βαζηθόηεξε αηηία ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο,
γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από άιιεο νπζίεο, (νη
νπνίεο όκσο θαίλεηαη λα επηδεηλώλνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, γηα
παξάδεηγκα, νη πδξνθζνξάλζξαθεο HFC δηαζέηνπλ δπλακηθό πιαλεηηθήο
ππεξζέξκαλζεο σο θαη 14.800 θνξέο πεξηζζόηεξν από ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα (CO2 ), κέζσ ηνπ πξσηόθνιινπ ηνπ Μόληξεαι.

Η τρύπα τοσ όζοντος στην Ανταρκτική

Τν γεγνλόο όηη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Αληαξθηηθή,
όπνπ ην πξόβιεκα είλαη εληνλόηεξν κέρξη θαη ζήκεξα, πξνβιεκάηηδε ηνπο
επηζηήκνλεο γηα ρξόληα. Αξρηθά, κάιηζηα, ην θαηά πόζν νη
ρισξνθζνξάλζξαθεο πξνθαινύζαλ ην θαηλόκελν ακθηζβεηνύηαλ, θαζώο
ζηελ Αληαξθηηθή δελ ππάξρνπλ θέληξα εθπνκπώλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ,
ζπλεπώο ε ζηξαηόζθαηξα δελ έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο ζε εθείλν ην
ζεκείν. Σύληνκα όκσο θάζε απνξία δηαιεπθάλζεθε θαη ζήκεξα είκαζηε ζε
ζέζε λα εμεγήζνπκε γηαηί ζπκβαίλεη απηό ζηελ Αληαξθηηθή:




Οη αέξηεο κάδεο πνπ κεηαθηλνύληαη ζηελ Αληαξθηηθή κεηαθέξνπλ καδί ηνπο
ρισξνθζνξάλζξαθεο, νη νπνίνη δελ δηαζπώληαη, αιιά παξακέλνπλ ζε
απνζήθεο ρισξίνπ ζηελ αηκόζθαηξα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηθήο λύρηαο (6 κήλεο ην ρξόλν), ζσκαηίδηα πάγνπ
κε πξνζκίμεηο ζεηηθώλ (H2SO4) θαη ληηξηθώλ (HNO3) νμέσλ ζπγθεληξώλνπλ



όιεο ηηο ελώζεηο ρισξίνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ αηκόζθαηξα ηεο
Αληαξθηηθήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο πνιηθήο λύρηαο, ζηελ αξρή ηεο εμάκελεο κέξαο
(εηθόλα), ην θσο ηνπ ήιηνπ δηαζπάεη ηηο ελώζεηο απηέο θαη ηα δξαζηηθά
άηνκα ρισξίνπ απειεπζεξώλνληαη ζηε ζηξαηόζθαηξα, όπνπ
θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ.

Σπλεπώο, νη πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη άιια γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία
απνηεινύλ ηα αίηηα ηεο όμπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Αληαξθηηθή.

Η τρύπα τοσ όζοντος στην Αρκτική
Απώιεηα όδνληνο θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ Αξθηηθή θάζε ρεηκώλα θαη άλνημε,
ζπλήζσο όκσο είλαη ήπηα ιόγσ ησλ πςειόηεξσλ ζεξκνθξαζηώλ ζε ζρέζε κε
ηελ Αληαξθηηθή. Σηηο αξρέο ηνπ 2011 νη ζεξκνθξαζίεο ζηε ζηξαηόζθαηξα
πάλσ από ην Βόξεην Πόιν δελ ήηαλ ρακειόηεξεο από ό,ηη ζπλήζσο,
δηαηεξήζεθαλ όκσο γηα 30 εκέξεο πεξηζζόηεξν από ην θαλνληθό, αλαθέξεη
δηεζλήο εξεπλεηηθή νκάδα ζην πεξηνδηθό Nature. «Απηό ππνδεηθλύεη όηη, εάλ ε
ζηξαηνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία πέζεη έζησ θαη ιίγν ζηελ Αξθηηθή, γηα
παξάδεηγκα σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε απώιεηα όδνληνο
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα» πξνεηδνπνηεί ε Γθιόξηα Μάλετ, εξεπλήηξηα
ηνπ Εξγαζηεξίνπ Αεξηώζεζεο (JPL) ηεο NASA θαη επηθεθαιήο ηεο κειέηεο.
Η λέα ηξύπα ηνπ όδνληνο εκθαλίζηεθε ζηελ ιεγόκελε Αξθηηθή πνιηθή δίλε,
ελόο κόληκνπ θπθιώλα πνπ πλέεη γύξσ από ηελ Αξθηηθή. Η πεξηνρή απηή είλαη
40% κηθξόηεξε ζε κέγεζνο ζπγθξηηηθά κε ηελ πνιηθή δίλε ηεο Αξθηηθήο θαη
πεξηέρεη ζεκαληηθά πεξηζζόηεξν όδνλ. Αλ θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ όδνληνο
παξακέλεη πςειόηεξε από ό,ηη ζηελ Αληαξθηηθή, ε απώιεηα είλαη ζεκαληηθή,
επηζεκαίλνπλ νη εξεπλεηέο. Πξνεηδνπνηνύλ κάιηζηα όηη ην θαηλόκελν ζα
εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά γηα δεθαεηίεο, δεδνκέλνπ όηη νη ρισξησκέλεο ελώζεηο
πνπ ην πξνθαινύλ έρνπλ κελ απαγνξεπηεί, σζηόζν έρνπλ κεγάιε εκηδσή
ζηελ αηκόζθαηξα.

Σπλέπεηεο
Τν όδνλ ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν,
θαζώο απνξξνθάεη ηηο ππεξηώδεηο ειηαθέο αθηηλνβνιίεο. Οη ππεξηώδεηο
ειηαθέο αθηηλνβνιίεο απνηεινύλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
πνπ θηάλεη ζηε Γε. Χσξίδεηαη ζε ηξία είδε, ηε UV-A, ηε UV-B θαη ηελ πην
επηθίλδπλε, ηελ UV-C. Η ηειεπηαία είλαη απηή πνπ απνξξνθάηαη από ην όδνλ
ζηε ζηξαηόζθαηξα. Η UV-C, ινηπόλ, είλαη ε πην επηθίλδπλε ππεξηώδεο
αθηηλνβνιία, θαζώο:






Απνηειεί ηε βαζηθόηεξε αηηία γηα ην κειάλσκα, κηα κνξθή ζαλαηεθόξνπ
θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. Σηελ Απζηξαιία, όπνπ ε ππεξηώδεο αθηηλνβνιία
είλαη 15% πεξηζζόηεξε από ηελ Επξώπε, εθηηκάηαη πσο ην 2011 νη
πεξηπηώζεηο κειαλώκαηνο ζα είλαη απμεκέλεο θαηά 23% γηα ηηο γπλαίθεο
θαη 28% γηα ηνπο άληξεο ζε ζρέζε κε ην 2002.
Επίζεο, ε αθηηλνβνιία UV-C απνηειεί αηηία ηνπ θαηαξξάθηε, θαζώο είλαη
αξθεηά ηζρπξή ώζηε λα πεξάζεη κέζα από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ηνπ
καηηνύ.
Τειεπηαία, θαη ελδερνκέλσο ε θπξηόηεξε επίδξαζε ηεο UV-C ζηνπο
δσληαλνύο νξγαληζκνύο είλαη ε κεηάιιαμε ηνπ DNA ηνπο. Μάιηζηα, είλαη
ηόζν ηζρπξή πνπ νη επηζηήκνλεο ηε ρξεζηκνπνηνύλ ζε εξγαζηήξηα θαη ππό
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα επηηύρνπλ κεηαιιάμεηο γνληδίσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε UV-C αιινηώλεη ην DNA ζε ηέηνην βαζκό ώζηε απηό
ζηαδηαθά λα ράλεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ λα δηαηξείηαη θαη λα πνιιαπιαζηάδεηαη.

Καηά ζπλέπεηα, ε ηξύπα ηνπ όδνληνο επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ππεξησδώλ
αθηηλνβνιηώλ ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο, πξνθαιώληαο πνηθίια πξνβιήκαηα
ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Ωζηόζν, επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ
αθνξνύλ θαη ην πεξηβάιινλ. Η επηθξαηέζηεξε άπνςε είλαη πσο εθόζνλ ην
όδνλ, πνπ απνξξνθά κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κεηώλεηαη, ζα
εηζέξρεηαη πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα ζηε Γε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε ην
επίζεο ζνβαξό θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα ζπληειεί ζηελ ππεξζέξκαλζε
ηνπ πιαλήηε. Ωζηόζν, ζηηο αξρέο ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο άξρηζε λα
ζρεκαηίδεηαη ε αληίιεςε πσο ε ηξύπα ηνπ όδνληνο ςύρεη αληί λα ζεξκαίλεη ηε
Γε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Νηέηβηλη Τόκζνλ, θαζεγεηήο ηνπ Πνιηηεηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κνινξάλην, θαη ν Σνύζαλ Σόινκνλ, αλώηεξνο
επηζηήκνλαο αηκνζθαηξηθήο επηζηήκεο, δηαπίζησζαλ πσο ελώ ν κέζνο όξνο
ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ππόινηπν θόζκν ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα απμήζεθε, ζηελ
Αληαξθηηθή κεηώζεθε, ζέζε ηελ νπνία ππνζηήξημε θαη ν Τδνλ Ι. Γνπόιο,
θαζεγεηήο αηκνζθαηξηθήο επηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ιιιηλόηο.
Εξεύλεζαλ έηζη ηε ζρέζε ηεο παξαηήξεζεο απηήο κε ηελ όμπλζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο ζηελ πεξηνρή. Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο
ε αληίιεςε πσο ε ηξύπα ηνπ όδνληνο απνηειεί αηηία ςύμεο θη όρη ζέξκαλζεο
ηεο Γεο δελ εμαπιώζεθε, θαζώο:


Η έξεπλα έδεημε πσο ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αληαξθηηθή
παξνπζηάδεηαη έμη κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν έμαξζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
ηξύπαο ηνπ όδνληνο θάζε ρξόλν.



Θα έπξεπε λα ιεθζνύλ ππόςε θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο ηα
ππνζαιάζζηα ξεύκαηα.

Έηζη νη επηζηήκνλεο ζπκθώλεζαλ πσο ην θιίκα ηεο Αληαξθηηθήο δελ νθείιεηαη
θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα ζηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο, δελ απνθιείνπλ όκσο ην
ελδερόκελν λα απνηειεί απιώο κηα απ’ ηηο αηηίεο ηνπ.

Τρόποι αντιμετώπισης

Σε πνιιά site θαηά ηελ έξεπλα καο είδακε πσο ππάξρεη αηζηνδνμία γηα ην
κέιινλ.
Σηηο 16 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 1987 (από ηόηε ε 16ε Σεπηεκβξίνπ έρεη αλαθεξπρηεί
από ηνλ ΟΗΕ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηεο Τξύπαο ηνπ Όδνληνο) ππνγξάθεθε
από 46 ρώξεο ην πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι, ε πην ζεκαληηθή θαη
απνηειεζκαηηθή πξάμε αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξύπαο ηνπ
όδνληνο κέρξη ζήκεξα. Σηόρνο ηνπ Πξσηόθνιινπ ήηαλ ε ζηαδηαθή εμάιεηςε
ησλ CFC άιισλ ODS (Ozone Depleting Substances ή Οπζίεο πνπ Φζείξνπλ
ην Όδνλ) όπσο νη πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (HCFC) ή ην κεζπινβξσκίδην
(CH3Br) γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ όδνληνο,
πνπ είρε αλαθαιπθζεί πξηλ από δύν ρξόληα. Οξίζηεθε επίζεο
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ όδνληνο πνπ είρε ήδε
θαηαζηξαθεί. Όπνηα ρώξα ππνγξάθεη ην πξσηόθνιιν, είλαη απηόκαηα
ππνρξεσκέλε λα δηαθόςεη ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε CFC. Με ηε
ζπλεξγαζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, θαηαξγήζεθε ζηαδηαθά ην 99% ησλ
ρισξνθζνξαλζξάθσλ νηθηαθήο ρξήζεο, ελώ παξάιιεια ζηνρεύεη κε
λνκνζεζίεο (όπσο απηή ηνπ 2006) λα ξπζκίζεη ηε ρξήζε θζνξηνύρσλ αεξίσλ
από βηνκεραλίεο, πνπ επίζεο θαηαζηξέθνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο. Τν
θαινθαίξη ηνπ 2009 ε εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Μόληξεαι έγηλε

νηθνπκεληθή, θαζώο ππέγξαςε θαη ε ηειεπηαία από ηηο 196 ρώξεο-κέιε
ηνπ Ο.Η.Ε. Πξόζθαηα ν Ο.Η.Ε. παξνπζίαζε έθζεζε κε ηίηιν «Επηζηεκνληθή
Εθηίκεζε ηεο Εμάληιεζεο ηνπ Όδνληνο 2010» γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξύπαο
ηνπ όδνληνο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα λέα είλαη εμαηξεηηθά επράξηζηα. Η
ηξύπα ηνπ όδνληνο έρεη πιένλ ζηακαηήζεη λα αξαηώλεη, αιιαγή ε νπνία
ζπλέβαιιε θαη ζηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, εθόζνλ απηή
απνηειεί ζπλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο είλαη
ελζαξξπληηθά, ν Ο.Η.Ε. καο πξνηξέπεη λα κελ θαζεζπραζηνύκε, θαζώο
αθόκα δελ έρεη μεθηλήζεη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο ζε
ηθαλνπνηεηηθνύο ξπζκνύο. Σύκθσλα κε ππνινγηζκνύο, ηα επίπεδα ηνπ
όδνληνο ζα έρνπλ θηάζεη εθείλα ηνπ 1980 θάπνηα ζηηγκή ζην δηάζηεκα 20452060.
Wikipedia.
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