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Φαινόµενο του θερµοκηπίου

•Ανακαλύφθηκε το 1824 από τον Γάλλο µαθηµατικό Fourier J. (1768) 

•Το 1896 άρχισε να ερευνάται ποσοτικά από τον Σουηδό επιστήµονα Arrhenius S. 

(1859). 

•Η ονοµασία προήλθε από παροµοίαση του φαινόµενου µε τη θέρµανση του αέρα εντός 

του γνωστού τεχνητού θερµοκηπίου που χρησιµοποιείται για σκοπούς καλλιέργειας σε 

σχέση µε τον αέρα στην ατµόσφαιρα. 

•Το φαινόµενο αποτελεί φυσική διαδικασία κατά την οποία η εκποµπή υπέρυθρης 

ακτινοβολίας της γης δεσµεύεται από την ατµόσφαιρα και θερµαίνει την επιφάνεια της 

γης σε βιώσιµο επίπεδο.



Η επιφάνεια της γης 
εκπέµπει ενέργεια

Η ηλιακή 

Τα αέρια του 
φαινοµένου του 
θερµοκηπίου 

θερµαίνονται από την 

Η ατµόσφαιρα 
εκπέµπει ενέργεια

Η ηλιακή 
ακτινοβολία 
θερµαίνει την 

επιφάνεια της γης 

Χωρίς
φυσικό φαινόµενο 
θερµοκηπίου:

-18 βαθµοί κελσίου!

Με το φυσικό 
φαινόµενο του 
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∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Μεθάνιο (CH4)

Τα κυριότερα αέρια του θερµοκηπίου είναι

Όζον (O3),

∆ιοξείδιο του αζώτου (NO2),

Χλωροφθοράνθρακες (CFCs, HCFC-22)

Υδρατµοί (Η2Ο)



η θερµοκρασία της Γης ενδέχεται να αυξηθεί κατά 1.4 - 5.8 °C εντός της χρονικής 

Η επίσηµη επιστηµονική θέση πάνω στις κλιµατικές µεταβολές, 

όπως αυτή εκφράζεται από την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την 

Αλλαγή του Κλίµατος (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) του ΟΗΕ και είναι πως η µέση θερµοκρασία του πλανήτη έχει 

αυξηθεί 0.6 ± 0.2 °C από τα τέλη του 19ου αιώνα και πως η αύξηση 

αυτή οφείλεται σηµαντικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα των 

τελευταίων 50 ετών 

περιόδου 1990 και 2100 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

• Ανθρωπογενής διαταραχή της  ατµοσφαιρικής σύνθεσης 
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Εξωτερικά αίτια

� Ηλιακή δραστηριότητα

� Τροχιά της γης

� Μετεωρίτες 

- Αλλαγή του κλίµατος -

Εσωτερικά αίτια

Ανθρωπογενή

� Εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου

Σωµατίδια / σύννεφα

Εξαφάνιση των δασών, 
διάβρωση… 

Εσωτερικά αίτια

Φυσικά

� Ανάδραση

� Έκρηξη ηφαιστείων

� Απρόβλεπτα φυσικά φαινόµενα 



Έτος 2100?

Έτος 2000

Η αλλαγή του κλίµατος µέσα σε 
100 χρόνια:

Εποχή των 
παγετώνων 

Έτος 1900



Αλλαγή στη 

θερµοκρασία

Καταστροφικές συνέπειες





Ideström & Skinnarmo











Εκτιµήσεις για το µέλλον

• Άνοδος της θερµοκρασίας 
κατά 1,5 – 4,5 ºC. 

• Άνοδος της µέσης στάθµης της 
θάλασσας κατά 0,4 – 1m.

• Τα µέσα γεωγραφικά πλάτη 
πιθανόν να καταστούν πιο 
ξηρά.

• Αύξηση της συχνότητας 
ακραίων καιρικών 
φαινοµένων όπως τυφώνες, 
πληµµύρες κ.α.



Λιώσιµο των πάγων

• Οι κλιµατολογικές µεταβολές επέφεραν το λιώσιµο των 
πάγων µε συνέπεια την ελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων 
νερού

• Στην Ανταρκτική( που αποτελεί το 90% του παγκόσµιου 
πάγου) το 2002 ένα τεράστιο κοµµάτι πάγου το λεγόµενο 
Larsen b, βάρους 500 τόνων, διαλύθηκε και στη θέση του 
δηµιουργήθηκαν µικρότερα κοµµατάκια τα οποία είναι 
Larsen b, βάρους 500 τόνων, διαλύθηκε και στη θέση του 
δηµιουργήθηκαν µικρότερα κοµµατάκια τα οποία είναι 
ευκολότερο να διαλυθούν

• Στη Γροιλανδία Ο παγετώνας Kangerdlugssuaq
υποχώρησε κατά 5 χµ από το 2001 και µετά. Μελέτη της 
Αυστριακής κυβέρνησης παρουσίασε ότι µέχρι το 2080 οι 
παγετώνες στις Αυστριακές Άλπεις δε θα υπάρχουν

• Το Κιλιµάντζαρο ξέµεινε και αυτό από παγετώνες

• Στο Μπαγκλαντές το 18% της έκτασης θα 
βρίσκεται κάτω από το νερό το έτος 2050 



∆ιάβρωση 

των 

ακτών



• Η διάβρωση θα επιφέρει

– Καταστροφή περιουσιών (κατοικιών και 

άλλων υποδοµών)

– Εξαφάνιση βιότοπων για ζώα και φυτά

– Καταστροφή εικόνας της ακτής

• Οι συνέπειες της διάβρωσης αφορούν 
κυρίως την οικονοµία



Παράκτια έργα για 

προστασία της 

παραλίας από τη 

διάβρωση

• Θωράκιση από φυσικούς 

ογκόλιθους

• Παράλληλοι κυµατοθραύστες 

(λύνουν τοπικά το φαινόµενο 

της διάβρωσης, το πρόβληµα 

µεταφέρεται)



Υφαλµήρωση

• Με την αύξηση της αλατότητας του 
νερού θα επέλθει η καταστροφή 
καλλιεργειών και καλλιεργήσιµου 
εδάφους, η διάβρωση σωλήνων και 
βιοµηχανικών αγωγών και θα 
κινδυνέψει η υγεία των κατοίκων και 
των ζώων.των ζώων.

• Τρόποι αντιµετώπισης

• Αναπλήρωση του υδροφορέα µε 
φυσικά επιφανειακά νερά ή 
επεξεργασµένα απόβλητα

• Φρέατα παράλληλα στην ακτή που 
θα αναπληρώνουν το υπόγειο νερό 
και θα δηµιουργούν φράγµα στο 
µέτωπο της υφαλµύρωσης



Αραίωση της αλατότητας

• Η αραίωση της αλατότητας της θάλασσας 
εξαιτίας της τήξης των πάγων της Αρκτικής 
(όπως είναι το στρώµα πάγου στη Γροιλανδία) 
και της αυξηµένης καθίζησης, µπορεί να 
διακόψει, να ανακόψει ή να αλλάξει την διακόψει, να ανακόψει ή να αλλάξει την 
κατεύθυνση του Ρεύµατος. 

• Αποτέλεσµα θα είναι η σηµαντική ψύχρανση του 
κλίµατος, η οποία θα οδηγήσει στην διατάραξη 
της ισορροπίας στο κλίµα της Ευρώπης και θα 
έχει επίδραση στα θαλάσσια ρεύµατα και τις 
θερµοκρασίες και σε άλλα µέρη του κόσµου.



� Είδη προς εξαφάνιση

� Καταστροφή βιότοπων 

� Κανιβαλισµός των αρκούδων

Άλλες Συνέπειες της παγκόσµιας Θέρµανσης

Η πανίδα και η χλωρίδα προσαρµόζονται ή 

εξαφανίζονται. 



Τα καιρικά φαινόµενα αλλάζουν
Πότε, πού, πόσο συχνά, µε ποια ένταση…

Η µέση θερµοκρασία ανεβαίνει 

Περισσότερες /δριµύτερες 
βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις

Πληµµύρες, κατολισθήσεις…

Περισσότερη εξάτµιση
Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, καταστρεπτικές 

πυρκαγιές… 



Άλλες απόψεις

(στρουθοκαµηλισµός)

"Πρόκειται απλώς για µια φυσική αλλαγή του κλίµατος" 

"Όταν θα έχουµε κατανοήσει όλους τους µηχανισµούς 

της φύσης, τότε θα µπορέσουµε να σταµατήσουµε την 

αλλαγή" 

"Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές 

αερίων τους" 



Πραγµατικότητα

• AnInconvenientTruth.mp4



� Αποτελεσµατικότερη χρήση της 
ενέργειας

�Ανανεώσιµη ενέργεια

� ∆έσµευση του διοξειδίου του άνθρακα
τόσο από τα ορυκτά καύσιµα όσο και από τα βιοκαύσιµα



Ευχαριστούµε…


