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Φαινόµενο του Θερµοκη'ίουΦαινόµενο του Θερµοκη'ίου

�� Φυσική διεργασία → οµοιότητα διαδικασίας θέρµανσης Φυσική διεργασία → οµοιότητα διαδικασίας θέρµανσης –– κλασσικό κλασσικό 

θερµοκήπιο φυτώνθερµοκήπιο φυτών

�� Ζοζέφ Φουριέ 1824Ζοζέφ Φουριέ 1824

�� Απουσία ΦαινοµένουΑπουσία Φαινοµένου

�� Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες --1818°°CC

�� Μη ύπαρξη ανάπτυξης ζωήςΜη ύπαρξη ανάπτυξης ζωής



Φαινόµενο του Θερµοκη'ίουΦαινόµενο του Θερµοκη'ίου

�� Γη δέκτης ηλιακής ακτινοβολίας Γη δέκτης ηλιακής ακτινοβολίας == 13661366Watt/mWatt/m²²

�� Μέρος ακτινοβολίας απορροφάται από το σύστηµα ΓηςΜέρος ακτινοβολίας απορροφάται από το σύστηµα Γης--ατµόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο ατµόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο 
διαφεύγει στο διάστηµα.διαφεύγει στο διάστηµα.

�� Περίπου το 30% της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, σε ποσοστό 6% από Περίπου το 30% της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, σε ποσοστό 6% από 
την ατµόσφαιρα, 3% από τα νέφη και 4% από την επιφάνεια της Γης. Το 70% της ηλιακής την ατµόσφαιρα, 3% από τα νέφη και 4% από την επιφάνεια της Γης. Το 70% της ηλιακής 
ακτινοβολία απορροφάται, κατά 16% από την ατµόσφαιρα (συµπεριλαµβανοµένου και του ακτινοβολία απορροφάται, κατά 16% από την ατµόσφαιρα (συµπεριλαµβανοµένου και του 
στρατοσφαιρικού στρώµατος του όζοντος), κατά 3% από τα νέφη και κατά το µεγαλύτερο στρατοσφαιρικού στρώµατος του όζοντος), κατά 3% από τα νέφη και κατά το µεγαλύτερο 
ποσοστό (51%) από την επιφάνεια και τους ωκεανούς. ποσοστό (51%) από την επιφάνεια και τους ωκεανούς. 

�� Η Γη εκπέµπει επίσης θερµική ακτινοβολία λόγω της θερµότητάς της. Μεγάλη αδιαφάνεια Η Γη εκπέµπει επίσης θερµική ακτινοβολία λόγω της θερµότητάς της. Μεγάλη αδιαφάνεια �� Η Γη εκπέµπει επίσης θερµική ακτινοβολία λόγω της θερµότητάς της. Μεγάλη αδιαφάνεια Η Γη εκπέµπει επίσης θερµική ακτινοβολία λόγω της θερµότητάς της. Μεγάλη αδιαφάνεια 
διαθέτει η ατµόσφαιρα της γης στην µεγάλου µήκους κύµατος γήινη ακτινοβολία έχει διαθέτει η ατµόσφαιρα της γης στην µεγάλου µήκους κύµατος γήινη ακτινοβολία έχει 
δηλαδή την ικανότητα να απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της, ποσοστό περίπου 71% δηλαδή την ικανότητα να απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της, ποσοστό περίπου 71% 

→ περεταίρω θέρµανση→ περεταίρω θέρµανση



Αέρια Θερµοκη'ίουΑέρια Θερµοκη'ίου

�� Είναι όλα τα αέρια συστατικά της ατµόσφαιρας που συµβάλουν στο φαινόµενο Είναι όλα τα αέρια συστατικά της ατµόσφαιρας που συµβάλουν στο φαινόµενο 
του θερµοκηπίουτου θερµοκηπίου..

�� Ένα ποσοστό της τάξεως του 86% της κατακρατούµενης από την ατµόσφαιρα Ένα ποσοστό της τάξεως του 86% της κατακρατούµενης από την ατµόσφαιρα �� Ένα ποσοστό της τάξεως του 86% της κατακρατούµενης από την ατµόσφαιρα Ένα ποσοστό της τάξεως του 86% της κατακρατούµενης από την ατµόσφαιρα 
γήινης ακτινοβολίας, οφείλεται στην παρουσία υδρατµών (Η2Ο), διοξειδίου γήινης ακτινοβολίας, οφείλεται στην παρουσία υδρατµών (Η2Ο), διοξειδίου 
του άνθρακα (του άνθρακα (COCO2) και νεφών. Με ποσοστό 60% οι υδρατµοί αποτελούν το 2) και νεφών. Με ποσοστό 60% οι υδρατµοί αποτελούν το 
κύριο συστατικό, ενώ µικρότερη συνεισφορά έχουν και τα αέρια µεθανίου κύριο συστατικό, ενώ µικρότερη συνεισφορά έχουν και τα αέρια µεθανίου 
((CHCH4), οξειδίου του νατρίου (Ν2Ο) και όζοντος (Ο3) (περίπου 8%). 4), οξειδίου του νατρίου (Ν2Ο) και όζοντος (Ο3) (περίπου 8%). 



Αέρια Θερµοκη'ίου Αέρια Θερµοκη'ίου –– ∆ιοξείδιο του άνθρακα∆ιοξείδιο του άνθρακα



Ο άνθρω'ος και η ε'ίδραση του στο φαινόµενοΟ άνθρω'ος και η ε'ίδραση του στο φαινόµενο

�� Παρόλο που το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι φυσικό, ωστόσο ο ανθρώπινος Παρόλο που το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι φυσικό, ωστόσο ο ανθρώπινος 

παράγοντας συντείνει στην ενίσχυσή του.παράγοντας συντείνει στην ενίσχυσή του.

�� Ανάπτυξη βιοµηχανιών → άντληση από την γη κοιτάσµατα πετρελαίου και Ανάπτυξη βιοµηχανιών → άντληση από την γη κοιτάσµατα πετρελαίου και 

άνθρακα.άνθρακα.

�� Καίοντας αυτά τα κοιτάσµατα προσθέτει επιπλέον ποσότητα διοξειδίου του Καίοντας αυτά τα κοιτάσµατα προσθέτει επιπλέον ποσότητα διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατµόσφαιρα.άνθρακα στην ατµόσφαιρα.άνθρακα στην ατµόσφαιρα.άνθρακα στην ατµόσφαιρα.

Πίνακας 1: Αέρια θερµοκηπίου µε τη µεγαλύτερη αύξηση συγκέντρωσης 

Αέριο Επίπεδα 1998
Αύξηση από το 

1750

Ποσοστό 

αύξησης

∆ιοξείδιο του 

άνθρακα
365 ppm 87 ppm 31%

Μεθάνιο 1,745 ppb 1,045 ppb 150%

Οξείδιο του 

Αζώτου
314 ppb 44 ppb 16%



Ο άνθρω'ος και η ε'ίδραση του στο φαινόµενοΟ άνθρω'ος και η ε'ίδραση του στο φαινόµενο



Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου στις 'αράκτιες 'εριοχέςστις 'αράκτιες 'εριοχές

�� Αύξηση της στάθµης της θάλασσαςΑύξηση της στάθµης της θάλασσας

�� Στα επόµενα 100 χρόνια προβλέπετε αύξηση της στάθµης της θάλασσας από 9Στα επόµενα 100 χρόνια προβλέπετε αύξηση της στάθµης της θάλασσας από 9--88 εκ. 88 εκ. 
που θα οφείλεται στα αέρια του θερµοκηπίου και στο λιώσιµο των πάγων µε συνέπεια που θα οφείλεται στα αέρια του θερµοκηπίου και στο λιώσιµο των πάγων µε συνέπεια 
την επέκταση των ωκεανώντην επέκταση των ωκεανών

�� Οι πληµµύρες σε παράκτιες περιοχές, οι καταιγίδες, η διάβρωση των ακτών, η αραίωση Οι πληµµύρες σε παράκτιες περιοχές, οι καταιγίδες, η διάβρωση των ακτών, η αραίωση 
του θαλασσινού νερού από νέες ποσότητες νερού, η πληµµύρα των παραθαλάσσιων του θαλασσινού νερού από νέες ποσότητες νερού, η πληµµύρα των παραθαλάσσιων 
βιότοπων και νησίδων, η αύξηση της αλατότητας στις εκβολές των ποταµών. βιότοπων και νησίδων, η αύξηση της αλατότητας στις εκβολές των ποταµών. 

�� Οι παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά να πληγούν. Οι παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά να πληγούν. �� Οι παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά να πληγούν. Οι παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά να πληγούν. 

�� Κίνδυνο διατρέχουν οι παραλίες, το πόσιµο νερό, τα αλιεύµατα, οι κοραλλιογενείς Κίνδυνο διατρέχουν οι παραλίες, το πόσιµο νερό, τα αλιεύµατα, οι κοραλλιογενείς 
ύφαλοι και λιµνοθάλασσες. ύφαλοι και λιµνοθάλασσες. 

�� Με την άνοδο της στάθµης της θάλασσας το βάθος αυξάνεται µε αποτέλεσµα το ύψος Με την άνοδο της στάθµης της θάλασσας το βάθος αυξάνεται µε αποτέλεσµα το ύψος 
των κυµάτων να µεγαλώνει. Με την αύξηση του ύψους των κυµάτων θα έχει σαν συνέπεια των κυµάτων να µεγαλώνει. Με την αύξηση του ύψους των κυµάτων θα έχει σαν συνέπεια 
να δηµιουργείται διάβρωση. να δηµιουργείται διάβρωση. 



Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου στις 'αράκτιες 'εριοχέςστις 'αράκτιες 'εριοχές
�� Αύξηση της θερµοκρασίας του 'λανήτηΑύξηση της θερµοκρασίας του 'λανήτη

�� Η µέση θερµοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0.3Η µέση θερµοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0.3--0.6 0.6 °°CC

τον τελευταίο αιώνα. Ειδικότερα η επιφανειακή θερµοκρασία των ωκεανών στην τον τελευταίο αιώνα. Ειδικότερα η επιφανειακή θερµοκρασία των ωκεανών στην 

τροπική ζώνη έχει αυξηθεί κατά 0.5τροπική ζώνη έχει αυξηθεί κατά 0.5°°CC µεταξύ 1949µεταξύ 1949--1989, µε αποτέλεσµα την 1989, µε αποτέλεσµα την 

εντονότερη εξάτµιση κατά 16%. εντονότερη εξάτµιση κατά 16%. 

�� Αύξηση της υγρασίας στις παράκτιες περιοχές.Αύξηση της υγρασίας στις παράκτιες περιοχές.

�� Θερµοκρασία του 1880 µε αυτή του 2000 → αύξηση 0,5 βαθµώνΘερµοκρασία του 1880 µε αυτή του 2000 → αύξηση 0,5 βαθµών�� Θερµοκρασία του 1880 µε αυτή του 2000 → αύξηση 0,5 βαθµώνΘερµοκρασία του 1880 µε αυτή του 2000 → αύξηση 0,5 βαθµών



Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου

�� Μεταβολές στην κίνηση των ανέµωνΜεταβολές στην κίνηση των ανέµων

�� Τα τελευταία 20 χρόνια έχουµε αύξηση της µέσης ταχύτητας των ανέµων σε Τα τελευταία 20 χρόνια έχουµε αύξηση της µέσης ταχύτητας των ανέµων σε 

όλα τα γεωγραφικά πλάτη. όλα τα γεωγραφικά πλάτη. 

�� Τα χαµηλά βαροµετρικά συστήµατα που προκαλούν βροχοπτώσεις έχουν Τα χαµηλά βαροµετρικά συστήµατα που προκαλούν βροχοπτώσεις έχουν 

ενισχυθεί πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό τα ενισχυθεί πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό τα ενισχυθεί πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό τα ενισχυθεί πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό τα 

τελευταία 22 µε 23 χρόνια λόγω του φαινοµένου.τελευταία 22 µε 23 χρόνια λόγω του φαινοµένου.

�� Μετάθεση των καλλιεργήσιµων και δασικών εκτάσεωνΜετάθεση των καλλιεργήσιµων και δασικών εκτάσεων

�� Η αύξηση της θερµοκρασίας θα οδηγήσει σε µετατόπιση αγροτικών Η αύξηση της θερµοκρασίας θα οδηγήσει σε µετατόπιση αγροτικών 

περιοχών κατά 100 περιοχών κατά 100 KmKm//°°CC προς τους πόλους και 100 προς τους πόλους και 100 mm/ / °°CC ψηλότερα ψηλότερα 

από το επίπεδο της θάλασσας. από το επίπεδο της θάλασσας. 



Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου στις 'αράκτιες 'εριοχέςστις 'αράκτιες 'εριοχές

�� ΣυχνότεραΣυχνότερα ακραία καιρικά φαινόµεναακραία καιρικά φαινόµενα

�� Οι βροχοπτώσεις πιο καταρρακτώδεις και ακανόνιστες → την βραχυπρόθεσµη Οι βροχοπτώσεις πιο καταρρακτώδεις και ακανόνιστες → την βραχυπρόθεσµη 
αύξηση της επιφανειακής απορροής µε παράλληλη µείωση της κατείσδυσης των αύξηση της επιφανειακής απορροής µε παράλληλη µείωση της κατείσδυσης των 
υδάτων. υδάτων. 

�� Μείωση της µέσης ετήσιας επιφανειακής απορροής Μείωση της µέσης ετήσιας επιφανειακής απορροής 

�� Μεγαλύτερη διάβρωση του εδάφους µε µείωση της φυτοκάλυψης. Μεγαλύτερη διάβρωση του εδάφους µε µείωση της φυτοκάλυψης. �� Μεγαλύτερη διάβρωση του εδάφους µε µείωση της φυτοκάλυψης. Μεγαλύτερη διάβρωση του εδάφους µε µείωση της φυτοκάλυψης. 

�� Οι υπόγειοι υδροφορείς να µην γεµίζουν µε νερό µε αποτέλεσµα, την πτώση της Οι υπόγειοι υδροφορείς να µην γεµίζουν µε νερό µε αποτέλεσµα, την πτώση της 
στάθµης του υπόγειου υδροφορέα (περιορισµένη διαθεσιµότητα νερού). στάθµης του υπόγειου υδροφορέα (περιορισµένη διαθεσιµότητα νερού). 

�� Στην περίπτωση που οι υδροφορείς είναι παράκτιοι, η πτώση στάθµης του Στην περίπτωση που οι υδροφορείς είναι παράκτιοι, η πτώση στάθµης του 
υδροφορέα θα οδηγήσει στην υφαλµύρωση των υδάτων από την διείσδυση του υδροφορέα θα οδηγήσει στην υφαλµύρωση των υδάτων από την διείσδυση του 
θαλασσινού νερού, γεγονός που θα επιφέρει υποβάθµιση της ποιότητας του θαλασσινού νερού, γεγονός που θα επιφέρει υποβάθµιση της ποιότητας του 
υπόγειου νερού. υπόγειου νερού. 

�� Οι συνέπειες στην ύδρευση και άρδευση, στην γεωργία, στον τουρισµό θα είναι Οι συνέπειες στην ύδρευση και άρδευση, στην γεωργία, στον τουρισµό θα είναι 
δυσµενέστατεςδυσµενέστατες αφού η πιθανή εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων, µε αφού η πιθανή εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων, µε 
µεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση µε το παρελθόν, µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση µε το παρελθόν, µπορεί να οδηγήσει σε 
περισσότερες κακές σοδειές και έλλειψη νερού στην Νότια Ευρώπη.περισσότερες κακές σοδειές και έλλειψη νερού στην Νότια Ευρώπη.



Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου στις 'αράκτιες 'εριοχέςστις 'αράκτιες 'εριοχές
�� Μείωση α'ορρόφησης άνθρακα α'ό ωκεανούςΜείωση α'ορρόφησης άνθρακα α'ό ωκεανούς

�� Η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που απορροφούν οι ωκεανοί έχει µειωθεί Η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που απορροφούν οι ωκεανοί έχει µειωθεί 
δραµατικάδραµατικά

�� Από δεκαετή έρευνα στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού  οι επιστήµονες Από δεκαετή έρευνα στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού  οι επιστήµονες 
βρήκαν ότι η απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα µειώθηκε στο ήµισυ την βρήκαν ότι η απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα µειώθηκε στο ήµισυ την 
περίοδο 2000περίοδο 2000--2005 σε σχέση µε τα µέσα της δεκαετίας του 19902005 σε σχέση µε τα µέσα της δεκαετίας του 1990

�� Οι ερευνητές υπολόγισαν την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, κάνοντας Οι ερευνητές υπολόγισαν την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, κάνοντας 
περισσότερες από 90.000 µετρήσεις µέσω ειδικών συστηµάτων που είχαν περισσότερες από 90.000 µετρήσεις µέσω ειδικών συστηµάτων που είχαν περισσότερες από 90.000 µετρήσεις µέσω ειδικών συστηµάτων που είχαν περισσότερες από 90.000 µετρήσεις µέσω ειδικών συστηµάτων που είχαν 
τοποθετήσει σε εµπορικά πλοίατοποθετήσει σε εµπορικά πλοία

�� ΑύξησηΑύξηση τουτου 'λήθους'λήθους τωντων εντόµωνεντόµων
�� Σύµφωνα µε έρευνα, µέσα στις επόµενες δεκαετίες αναµένεται να αυξηθεί Σύµφωνα µε έρευνα, µέσα στις επόµενες δεκαετίες αναµένεται να αυξηθεί 
σηµαντικά ο αριθµός των εντόµων που τρέφονται µε φύλλα, ως αποτέλεσµα της σηµαντικά ο αριθµός των εντόµων που τρέφονται µε φύλλα, ως αποτέλεσµα της 
αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 

�� Έως το τέλος του αιώνα ο πληθυσµός του Γης θα αγγίζει τα 9 δισεκατοµµύρια και Έως το τέλος του αιώνα ο πληθυσµός του Γης θα αγγίζει τα 9 δισεκατοµµύρια και 
οι σοδειές δεν θα επαρκούν.οι σοδειές δεν θα επαρκούν.

�� Αφανισµός ζώων και φυτώνΑφανισµός ζώων και φυτών
�� H αλλαγή του κλίµατος προβλέπεται να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ενός H αλλαγή του κλίµατος προβλέπεται να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ενός 
τετάρτου της πανίδας και της χλωρίδας του πλανήτητετάρτου της πανίδας και της χλωρίδας του πλανήτη

�� Τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο είδη θα έχουν εξαφανιστεί έως το 2050.Τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο είδη θα έχουν εξαφανιστεί έως το 2050.



Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου στις 'αράκτιες 'εριοχέςστις 'αράκτιες 'εριοχές
�� ∆ιάβρωση∆ιάβρωση

�� Σταδιακή καταστροφή του εδάφους από την θάλασσα → αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα για τις Σταδιακή καταστροφή του εδάφους από την θάλασσα → αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα για τις 
παράκτιες περιοχές της Ευρώπης και κατ’ επέκταση της Κύπρου. Με την αύξηση της στάθµης της παράκτιες περιοχές της Ευρώπης και κατ’ επέκταση της Κύπρου. Με την αύξηση της στάθµης της 
θάλασσας το φαινόµενο αυτό θα επιδεινωθεί. Το ένα πέµπτο περίπου των ακτών της Ε.Ε. έχει ήδη πληγεί θάλασσας το φαινόµενο αυτό θα επιδεινωθεί. Το ένα πέµπτο περίπου των ακτών της Ε.Ε. έχει ήδη πληγεί 
σοβαρά → υποχωρούν κατά 0,5 έως 2 µέτρα ετησίως και, σε µερικές περιπτώσεις, κατά 15 µέτρα. σοβαρά → υποχωρούν κατά 0,5 έως 2 µέτρα ετησίως και, σε µερικές περιπτώσεις, κατά 15 µέτρα. 

�� ∆ιαπιστώνεται ότι περίπου το 80% των µεσογειακών ακτογραµµών θα απειλούνται τα επόµενα χρόνια από ∆ιαπιστώνεται ότι περίπου το 80% των µεσογειακών ακτογραµµών θα απειλούνται τα επόµενα χρόνια από 
τη διάβρωση.τη διάβρωση.

�� Σηµαντικές απειλές για τους παραγωγικούς παράκτιους οικότοπους, στους οποίους συγκαταλέγονται οι Σηµαντικές απειλές για τους παραγωγικούς παράκτιους οικότοπους, στους οποίους συγκαταλέγονται οι 
γεωργικές εκτάσεις, οι υγρότοποι και τα υποθαλάσσια λιβάδια φυκιών είναι οι καταστροφικές πρακτικές γεωργικές εκτάσεις, οι υγρότοποι και τα υποθαλάσσια λιβάδια φυκιών είναι οι καταστροφικές πρακτικές 
αλιείας, η ρύπανση από τη ναυτιλία, τα αστικά λύµατα και τη βιοµηχανία, η υπερεκµετάλλευση του αλιείας, η ρύπανση από τη ναυτιλία, τα αστικά λύµατα και τη βιοµηχανία, η υπερεκµετάλλευση του 
παράκτιου θαλάσσιου βυθού, η ερηµοποίηση, η κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά φαινόµενα) και η άνοδος παράκτιου θαλάσσιου βυθού, η ερηµοποίηση, η κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά φαινόµενα) και η άνοδος 
της θερµοκρασίας.της θερµοκρασίας.της θερµοκρασίας.της θερµοκρασίας.

�� Η διάβρωση µπορεί να καταστρέψει κατοικίες και υποδοµές, απειλώντας την ασφάλεια του πληθυσµού και Η διάβρωση µπορεί να καταστρέψει κατοικίες και υποδοµές, απειλώντας την ασφάλεια του πληθυσµού και 
την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως του τουρισµού, ενώ παράλληλα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως του τουρισµού, ενώ παράλληλα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο 
για τους φυσικούς οικότοπους.για τους φυσικούς οικότοπους.

�� Σύµφωνα µε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων πολλές παράκτιες ζώνες, κόλποι και ακτές της Κύπρου Σύµφωνα µε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων πολλές παράκτιες ζώνες, κόλποι και ακτές της Κύπρου 
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της διάβρωσης όπως οι κόλποι Λάρνακας και Λεµεσού, η νότια ακτή Πάφου, αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της διάβρωσης όπως οι κόλποι Λάρνακας και Λεµεσού, η νότια ακτή Πάφου, 
η παράκτια ζώνη Ακρωτηρίου κ.ά.η παράκτια ζώνη Ακρωτηρίου κ.ά.



Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Αρνητικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου στις 'αράκτιες 'εριοχέςστις 'αράκτιες 'εριοχές

�� Κίνδυνοι για την ανθρώ'ινη υγείαΚίνδυνοι για την ανθρώ'ινη υγεία
�� Τα τελευταία 50 χρόνια, ο πληθυσµός που ζει σε παράκτιες κοινότητες στην Τα τελευταία 50 χρόνια, ο πληθυσµός που ζει σε παράκτιες κοινότητες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπερδιπλασιαστεί και φτάνει τα 70.000.000. Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπερδιπλασιαστεί και φτάνει τα 70.000.000. 

�� Το 1953, στη διάρκεια του χειρότερου περιστατικού πληµµύρας από τη Το 1953, στη διάρκεια του χειρότερου περιστατικού πληµµύρας από τη 
θάλασσα που έχει αναφερθεί στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, πάνω από θάλασσα που έχει αναφερθεί στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, πάνω από 
2.000 άτοµα έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία και την Ολλανδία.2.000 άτοµα έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία και την Ολλανδία.

�� HH αποκοπή των παγετώνων έχει ως αποτέλεσµα την απότοµη πτώση αποκοπή των παγετώνων έχει ως αποτέλεσµα την απότοµη πτώση �� HH αποκοπή των παγετώνων έχει ως αποτέλεσµα την απότοµη πτώση αποκοπή των παγετώνων έχει ως αποτέλεσµα την απότοµη πτώση 
τεράστιων κοµµατιών πάγου στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας. Αυτές οι τεράστιων κοµµατιών πάγου στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας. Αυτές οι 
συγκρούσεις είναι τόσο δυνατές που προκαλούν συχνά σεισµούς µεγέθους συγκρούσεις είναι τόσο δυνατές που προκαλούν συχνά σεισµούς µεγέθους 
έως και 3 ρίχτερ. Αν και µικρού µεγέθους αποτελούν κίνδυνο για το έως και 3 ρίχτερ. Αν και µικρού µεγέθους αποτελούν κίνδυνο για το 
άνθρωπο.άνθρωπο.



Θετικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του Θετικές Συνέ'ειες του Φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου

�� Η γεωργία στο µεγαλύτερο τµήµα της Ευρώπης και ιδιαίτερα Η γεωργία στο µεγαλύτερο τµήµα της Ευρώπης και ιδιαίτερα 

στα µέσα γεωγραφικά πλάτη και στη βόρεια Ευρώπη, θα στα µέσα γεωγραφικά πλάτη και στη βόρεια Ευρώπη, θα 

µπορούσε ενδεχοµένως να ωφεληθεί από µια συντηρητική άνοδο µπορούσε ενδεχοµένως να ωφεληθεί από µια συντηρητική άνοδο µπορούσε ενδεχοµένως να ωφεληθεί από µια συντηρητική άνοδο µπορούσε ενδεχοµένως να ωφεληθεί από µια συντηρητική άνοδο 

της θερµοκρασίας αφού η παγκόσµια θέρµανση θα οδηγήσει σε της θερµοκρασίας αφού η παγκόσµια θέρµανση θα οδηγήσει σε 

αύξηση του αριθµού των ηµερών που θεωρούνται ιδανικές για αύξηση του αριθµού των ηµερών που θεωρούνται ιδανικές για 

την ανάπτυξη των φυτών.την ανάπτυξη των φυτών.



Τρό'οι αντιµετώ'ισης του φαινοµένου του Τρό'οι αντιµετώ'ισης του φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου

�� Αντλίες Αντλίες 

�� Να τοποθετηθούν αντλίες στους ωκεανούς που θα φέρνουν στην επιφάνεια τους Να τοποθετηθούν αντλίες στους ωκεανούς που θα φέρνουν στην επιφάνεια τους 
νερό από βάθος 100 έως και 200 µέτρων. νερό από βάθος 100 έως και 200 µέτρων. 

�� Λειτουργία σωλήνωνΛειτουργία σωλήνων: : µία βαλβίδα θα επιτρέπει την κίνηση του νερού µέσα στους µία βαλβίδα θα επιτρέπει την κίνηση του νερού µέσα στους 
κυλίνδρους προς τα επάνω. Με την βοήθεια των κυµάτων οι σωλήνες θα κινούνται κυλίνδρους προς τα επάνω. Με την βοήθεια των κυµάτων οι σωλήνες θα κινούνται 
πάνω κάτω αντλώντας στην επιφάνεια ψυχρό νερό από µεγάλο βάθος. Το ψυχρό πάνω κάτω αντλώντας στην επιφάνεια ψυχρό νερό από µεγάλο βάθος. Το ψυχρό 
νερό που είναι σε θρεπτικά συστατικά βοηθάει στον πολλαπλασιασµό του νερό που είναι σε θρεπτικά συστατικά βοηθάει στον πολλαπλασιασµό του νερό που είναι σε θρεπτικά συστατικά βοηθάει στον πολλαπλασιασµό του νερό που είναι σε θρεπτικά συστατικά βοηθάει στον πολλαπλασιασµό του 
φυτοπλαγκτού, που εγκλωβίζει το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται στην φυτοπλαγκτού, που εγκλωβίζει το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται στην 
ατµόσφαιρα µέσω της φωτοσύνθεσης.ατµόσφαιρα µέσω της φωτοσύνθεσης.

�� Τα µικρά φυτά θα ελευθερωθούν ουσίες που συµβάλλουν στο σχηµατισµό νεφών. Τα µικρά φυτά θα ελευθερωθούν ουσίες που συµβάλλουν στο σχηµατισµό νεφών. 
Αυτά, µε τη σειρά τους, ανακλούν το φώς του ήλιου και ψύχουν το πλανήτη.Αυτά, µε τη σειρά τους, ανακλούν το φώς του ήλιου και ψύχουν το πλανήτη.

�� Χρήση «οσµωτικής ενέργειας» Χρήση «οσµωτικής ενέργειας» 

�� Η µονάδα θα λειτουργεί χρησιµοποιώντας τη διαφορά πίεσης ανάµεσα στο γλυκό Η µονάδα θα λειτουργεί χρησιµοποιώντας τη διαφορά πίεσης ανάµεσα στο γλυκό 
και το αλµυρό νερό η οποία µέσω τουρµπίνας θα µετατρέπει σε ενέργειακαι το αλµυρό νερό η οποία µέσω τουρµπίνας θα µετατρέπει σε ενέργεια που σε που σε 
µετέπειτα χρόνια θα καλύπτει ενεργειακές ανάγκες µιας χώρας.µετέπειτα χρόνια θα καλύπτει ενεργειακές ανάγκες µιας χώρας.



Τρό'οι αντιµετώ'ισης του φαινοµένου του Τρό'οι αντιµετώ'ισης του φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου

�� Μείωση διοξειδίου του άνθρακαΜείωση διοξειδίου του άνθρακα
�� Η µείωση των εκποµπών CO2 από τα αυτοκίνητα να αντιµετωπίζεται επίσης Η µείωση των εκποµπών CO2 από τα αυτοκίνητα να αντιµετωπίζεται επίσης 
ως ενδεχόµενο, πρωτίστως για να επιτευχθεί ο στόχος των 120 γραµµαρίων ως ενδεχόµενο, πρωτίστως για να επιτευχθεί ο στόχος των 120 γραµµαρίων 
CO2 ανά χιλιόµετρο. Σε περίπτωση όπου ξεπερνιέται το ποσοστό αυτό να CO2 ανά χιλιόµετρο. Σε περίπτωση όπου ξεπερνιέται το ποσοστό αυτό να 
υπάρχουν ποινικές και χρηµατικές κυρώσεις. υπάρχουν ποινικές και χρηµατικές κυρώσεις. 

�� Είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι ενέργειες που αναλαµβάνονται σε επίπεδο Είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι ενέργειες που αναλαµβάνονται σε επίπεδο 
καταναλωτών και να µειωθούν οι εκποµπές από τις οδικές και τις θαλάσσιες καταναλωτών και να µειωθούν οι εκποµπές από τις οδικές και τις θαλάσσιες καταναλωτών και να µειωθούν οι εκποµπές από τις οδικές και τις θαλάσσιες καταναλωτών και να µειωθούν οι εκποµπές από τις οδικές και τις θαλάσσιες 
µεταφορές εµπορευµάτων, ενισχύοντας παράλληλα τα βιοκαύσιµα.µεταφορές εµπορευµάτων, ενισχύοντας παράλληλα τα βιοκαύσιµα.

�� Χρήση ψυχρών υλικών για την κατασκευή δρόµων, πεζοδροµίων και ακάλυπτων Χρήση ψυχρών υλικών για την κατασκευή δρόµων, πεζοδροµίων και ακάλυπτων 
χώρων αφού η χρήση ακατάλληλων υλικών αυξάνει πολύ την επιφανειακή χώρων αφού η χρήση ακατάλληλων υλικών αυξάνει πολύ την επιφανειακή 
θερµοκρασία της πόλης µε συνέπεια την αύξηση της θερµοκρασίας του θερµοκρασία της πόλης µε συνέπεια την αύξηση της θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος.περιβάλλοντος.

�� Σταδιακή χρήση των ήπιων µορφών ενέργειας (από τον ήλιο τον άνεµο την Σταδιακή χρήση των ήπιων µορφών ενέργειας (από τον ήλιο τον άνεµο την 
γεωθερµία και την ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας).  γεωθερµία και την ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας).  

�� Οι τεχνολογικές βελτιώσεις στην ήδη υπάρχουσα βιοµηχανία µε στόχο την Οι τεχνολογικές βελτιώσεις στην ήδη υπάρχουσα βιοµηχανία µε στόχο την 
µείωση της σπάταλης και της καταναλωτικής µας µανίας. µείωση της σπάταλης και της καταναλωτικής µας µανίας. 

�� Η υπακοή στους νόµους και περιορισµούς κατανάλωσης της ενέργειας που Η υπακοή στους νόµους και περιορισµούς κατανάλωσης της ενέργειας που 
επιβάλει η πολιτεία.επιβάλει η πολιτεία.



Τρό'οι αντιµετώ'ισης του φαινοµένου του Τρό'οι αντιµετώ'ισης του φαινοµένου του 

Θερµοκη'ίουΘερµοκη'ίου

�� Αντιµετώπιση της διάβρωσης µε 'βαριά' τεχνικά έργα, για παράδειγµα µε την Αντιµετώπιση της διάβρωσης µε 'βαριά' τεχνικά έργα, για παράδειγµα µε την 

κατασκευή  αναχωµάτων και άλλων κατασκευών στη θάλασσα. κατασκευή  αναχωµάτων και άλλων κατασκευών στη θάλασσα. 

�� Τροφοδότηση µε άµµο Τροφοδότηση µε άµµο -- όταν παίρνεται άµµος από κάπου αλλού για να όταν παίρνεται άµµος από κάπου αλλού για να 

ενδυναµώσει τα συστήµατα αµµόλοφων και ακτών. ενδυναµώσει τα συστήµατα αµµόλοφων και ακτών. 

�� Κατασκευή περιµετρικού τείχους.Κατασκευή περιµετρικού τείχους.



Σας Ευχαριστούµε!!Σας Ευχαριστούµε!!Σας Ευχαριστούµε!!Σας Ευχαριστούµε!!


