
Το φαινόµενο του θερµοκηπίουΤο φαινόµενο του θερµοκηπίου



Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου;

Όλοι µας γνωρίζουµε ότι εάν αφήσουµε ένα αυτοκίνητο µε κλειστά 
παράθυρα εκτεθειµένο στον ήλιο, το εσωτερικό του αµαξιού 
θερµαίνεται. Η θέρµανση του αυτοκινήτου επέρχεται γιατί το ηλιακό 
φως εισερχόµενο στο αυτοκίνητο µέσω των κρυστάλλινων επιφανειών 
(παρµπρίζ, τζάµια), απορροφάται από τα καθίσµατα και τα άλλα 
τµήµατα της εσωτερικής επένδυσης του αυτοκινήτου. Απορροφούµενη 
η ηλιακή ενέργεια από τα αντικείµενα µετατρέπεται σε θερµότητα, η 
οποία στη συνέχεια αποβάλλεται µε τη µορφή υπέρυθρης οποία στη συνέχεια αποβάλλεται µε τη µορφή υπέρυθρης 
ακτινοβολίας. 
Η υπέρυθρη ακτινοβολία συγκρατείται από τις κρυστάλλινες επιφάνειες 
(σε αντίθεση µε την ηλιακή ακτινοβολία) µε αποτέλεσµα να παγιδεύεται 
µέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι αυξάνεται η θερµοκρασία στο εσωτερικό του 
αυτοκινήτου. Με τον ίδιο ακριβώς µηχανισµό, η θερµοκρασία µέσα σε 
ένα θερµοκήπιο είναι υψηλότερη από τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, το παραπάνω φαινόµενο 
περιγράφεται ως «φαινόµενο του θερµοκηπίου».



Ο µηχανισµός δράσης των αερίων του θερµοκηπίου
Στην ατµόσφαιρα της γης υπάρχουν ορισµένα αέρια, όπως οι υδρατµοί 
και το διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία παίζουν το ρόλο των 
κρυστάλλινων επιφανειών σε ένα θερµοκήπιο. Για το λόγο αυτό 
καλούνται αέρια του θερµοκηπίου. 
Ένα τµήµα της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται από 
την επιφάνεια της γης και µετατρέπεται σε θερµότητα. Η θερµότητα 
αυτή αποβάλλεται µε τη µορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας από την 
επιφάνεια της γης προς το διάστηµα, µέσω της ατµόσφαιρας. Τα αέρια 
του θερµοκηπίου, τα οποία όπως είπαµε υπάρχουν φυσικά στην 
τροπόσφαιρα, απορροφούν προσωρινά την υπέρυθρη ακτινοβολία 
και στη συνέχεια την επανεκπέµπουν προς τυχαίες κατευθύνσεις. και στη συνέχεια την επανεκπέµπουν προς τυχαίες κατευθύνσεις. 
Έτσι, ένα τµήµα της υπέρυθρης ακτινοβολίας αντί να διαφύγει προς το 
διάστηµα, επιστρέφει στην επιφάνεια της γης µε αποτέλεσµα να τη θερµαίνει.



Ο παραπάνω µηχανισµός περιγράφει το φυσικό φαινόµενο του 
θερµοκηπίου. Χωρίς το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου η µέση 
θερµοκρασία της γης θα ήταν 30ο C χαµηλότερη, δηλαδή η γη θα ήταν 
παγωµένη (περίπου στους -15ο C). Το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου 
είναι πλήρως ενταγµένο στους φυσικούς κύκλους της Γης και τα αέρια του 
θερµοκηπίου λειτουργούν ως κουβέρτα η οποία κρατά τον πλανήτη ζεστό.



Φυσικοί τρόποι ανάκλασης ηλιακής Φυσικοί τρόποι ανάκλασης ηλιακής 
ακτινοβολίας ακτινοβολίας 



Αέρια του θερµοκηπίουΑέρια του θερµοκηπίου
Υδρατµοί: Το κυριότερο αέριο του θερµοκηπίου είναι οι υδρατµοί (Η2Ο), οι οποίοι 

ευθύνονται για περίπου τα 2/3 του φυσικού φαινοµένου του θερµοκηπίου. 
Στην ατµόσφαιρα, τα µόρια του νερού δεσµεύουν τη θερµότητα που εκπέµπει 
η γη και έπειτα εκπέµπουν εκ νέου προς όλες τις κατευθύνσεις, θερµαίνοντας 
έτσι την επιφάνεια της γης.

∆ιοξείδιο του άνθρακα: Ο κυριότερος συντελεστής του «ενισχυµένου» φαινοµένου 
του θερµοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Ευθύνεται παγκοσµίως 
για τουλάχιστον το 60% του φαινοµένου. Στις βιοµηχανικές χώρες, αποτελεί το 
80% των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου. Φυσικές πηγές CO2 είναι η 
κυτταρική αναπνοή, η αποσύνθεση, οι ηφαιστειακές δραστηριότητες, οι κυτταρική αναπνοή, η αποσύνθεση, οι ηφαιστειακές δραστηριότητες, οι 
πυρκαγιές κ.α.

Μεθάνιο: Το δεύτερο σηµαντικότερο αέριο που ευθύνεται για το «ενισχυµένο» 
φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι το µεθάνιο (CH4). Από τις απαρχές της 
βιοµηχανικής επανάστασης, οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις µεθανίου έχουν 
διπλασιαστεί και συµβάλλουν κατά περίπου 20% στην ενίσχυση του 
φαινοµένου. Στις βιοµηχανικές χώρες, αποτελεί συνήθως το 15% των 
εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου. Το µεθάνιο συντίθεται κατά κύριο λόγο 
από βακτήρια που αποικοδοµούν οργανικές ύλες ελλείψει οξυγόνου. 

Υποξείδιο του αζώτου: Απελευθερώνεται µε φυσικό τρόπο από τους ωκεανούς και 
τα παρθένα δάση, καθώς και από τα βακτήρια του εδάφους. Στις βιοµηχανικές 
χώρες, το N2O αποτελεί το 6% των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου.



Αέρια θερµοκηπίου ανθρωπογενούς Αέρια θερµοκηπίου ανθρωπογενούς 
προέλευσηςπροέλευσης

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες µετέβαλλαν ποσοτικά και ποιοτικά τη σύσταση των αερίων 
που συντηρούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

CO2: Η σηµαντικότερη ανθρωπογενής πηγή του είναι η καύση των ορυκτών καυσίµων.
CH4: Oι ανθρωπογενείς πηγές του µεθανίου είναι:

• οι χώροι επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, δηλαδή οι ανεξέλεγκτες
χωµατερές, οι χώροι υγειονοµικής ταφής των στερεών αποβλήτων και τα κέντρα
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (δηλ. οι βιολογικοί καθαρισµοί). Σε αυτούς τους
χώρους, η οργανική ύλη που υπάρχει στα απόβλητα, όταν βρεθεί σε αναερόβιες 
συνθήκες παράγει µεθάνιο.συνθήκες παράγει µεθάνιο.
• η καύση της βιοµάζας, η εξόρυξη και η επεξεργασία λιγνίτη και φυσικού αερίου και
• οι αγροτικές δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια ρυζιού και η εκτροφή των
µηρυκαστικών ζώων. Το µεθάνιο απελευθερώνεται από την αναερόβια δραστηριότητα
στις πληµµυρισµένες περιοχές από τις οποίες παράγεται το ρύζι και ως αποτέλεσµα των
αναερόβιων διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στα στοµάχια των µηρυκαστικών ζώων.

N2O: Οι ανθρωπογενείς πηγές του Ν2Ο είναι η χρήση των λιπασµάτων για τις καλλιέργειες, η 
καύση των ορυκτών καυσίµων αλλά και ορισµένες βιοµηχανικές διεργασίες (π.χ. 
παραγωγή νάιλον) στις οποίες συµµετέχουν ενώσεις του αζώτου.

CFC’s: Οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) είναι αδρανείς και πολύ σταθερές συνθετικές 
χηµικές ενώσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται ως ψυκτικά µέσα σε κλιµατιστικά και ψυγεία, 
ως προωθητικά αέρια σε σπρέι ενώ έχουν και πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές ως 
διογκωτικά και καθαριστικά µέσα. Οι χλωροφθοράνθρακες είναι αµιγώς ανθρωπογενείς 
ενώσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν φυσικές πηγές τους.



Αέρια του θερµοκηπίουΑέρια του θερµοκηπίου

Όπως εξηγήσαµε παραπάνω, στην ατµόσφαιρα της γης υπάρχουν ορισµένα 
αέρια τα οποία συγκρατούν προσωρινά την εξερχόµενη από τη γη 
υπέρυθρη ακτινοβολία και στη συνέχεια την επανεκπέµπουν προς τυχαίες 
κατευθύνσεις. Ο αριθµός αυτών των αερίων ανέρχεται περίπου σε 40.
Τα τέσσερα σηµαντικότερα από αυτά, κατά σειρά σπουδαιότητας, είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου και οι 
χλωροφθοράνθρακες. Στοιχεία σχετικά µε τις συγκεντρώσεις και το µέσο χλωροφθοράνθρακες. Στοιχεία σχετικά µε τις συγκεντρώσεις και το µέσο 
χρόνο παραµονής στην ατµόσφαιρα των αερίων αυτών παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 



Τι είναι η σχετική δυναµικότητα;Τι είναι η σχετική δυναµικότητα;

Ο συντελεστής αυτός δηλώνει τη σχετική «ζηµιά» (δηλ. την 
επιβάρυνση του φαινοµένου του θερµοκηπίου) που µπορεί να 
προκαλέσει ένα µόριο του κάθε αερίου σε σχέση µε το διοξείδιο του 
άνθρακα στα επόµενα 100 χρόνια. Στο διοξείδιο του άνθρακα έχει κατά 
συνθήκη αντιστοιχιστεί η µοναδιαία «ζηµιά».



Οι τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που ευθύνονται για την παραγωγή 
των αερίων του θερµοκηπίου και τα ποσοστά της συµµετοχής τους



Κατά κεφαλήν εκποµπή Κατά κεφαλήν εκποµπή COCO22



Η καταστροφή των δασώνΗ καταστροφή των δασών

�� Φωτιά καταστρέφει τροπικό δάσος Φωτιά καταστρέφει τροπικό δάσος 
στη Βραζιλία. Η φωτιά που στη Βραζιλία. Η φωτιά που 
βλέπετε προκλήθηκε ηθεληµένα σε βλέπετε προκλήθηκε ηθεληµένα σε 
δάσος του Αµαζονίου και θα καίει δάσος του Αµαζονίου και θα καίει 
ανεξέλεγκτη για εβδοµάδες, ανεξέλεγκτη για εβδοµάδες, 
καταστρέφοντας το δάσος ώστε οι καταστρέφοντας το δάσος ώστε οι 
εκτάσεις αυτές να καλλιεργηθούν. εκτάσεις αυτές να καλλιεργηθούν. 
Εκτάσεις, όµως, που δεν είναι Εκτάσεις, όµως, που δεν είναι Εκτάσεις, όµως, που δεν είναι Εκτάσεις, όµως, που δεν είναι 
εύφορες και θα χρειαστούν τόνους εύφορες και θα χρειαστούν τόνους 
χηµικών λιπασµάτων για να χηµικών λιπασµάτων για να 
δώσουν σοδειά. δώσουν σοδειά. 

�� Έτσι για ένα αβέβαιο κέρδος, ένας Έτσι για ένα αβέβαιο κέρδος, ένας 
σπάνιος πόρος οξυγόνου χάνεται, σπάνιος πόρος οξυγόνου χάνεται, 
χιλιάδες οργανισµοί χιλιάδες οργανισµοί 
εξαφανίζονται, σηµαντικές εξαφανίζονται, σηµαντικές 
ποσότητες πόσιµου νερού ποσότητες πόσιµου νερού 
καταλήγουν στη θάλασσα και καταλήγουν στη θάλασσα και 
επιβαρύνεται το περιβάλλον µε επιβαρύνεται το περιβάλλον µε 
χηµικά. χηµικά. 



Με ροζ χρώµα σηµειώνονται οι Με ροζ χρώµα σηµειώνονται οι 
αποψιλωµένες εκτάσεις άρα µικρότερη αποψιλωµένες εκτάσεις άρα µικρότερη 
δέσµευση δέσµευση COCO22 από τα δάση λόγω από τα δάση λόγω 
µείωσης της φωτοσύνθεσηςµείωσης της φωτοσύνθεσης

Με ροζ χρώµα σηµειώνονται οι Με ροζ χρώµα σηµειώνονται οι 
αποψιλωµένες εκτάσεις άρα µικρότερη αποψιλωµένες εκτάσεις άρα µικρότερη 
δέσµευση δέσµευση COCO22 από τα δάση λόγω από τα δάση λόγω 
µείωσης της φωτοσύνθεσηςµείωσης της φωτοσύνθεσης



ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣΜΕΤΑΒΟΛΕΣ



ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ COCO22, , NN22O, CHO, CH44, , 
CFCCFC--11,1211,12



Υπολογίζεται ότι το 20Υπολογίζεται ότι το 20440 η µέση 0 η µέση 
θερµοκρασία του πλανήτη θα θερµοκρασία του πλανήτη θα 

έχει αυξηθεί κατά 5έχει αυξηθεί κατά 5ο ο CC

Η αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου 
οδηγεί στην κλιµατική αλλαγή (υπερθέρµανση) του πλανήτη µας



Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στο 
περιβάλλον

Αυξηση των ακραίων καιρικών φαινόµενωνΑυξηση των ακραίων καιρικών φαινόµενων όπως είναι όπως είναι οι θύελλεςοι θύελλες, , οι οι 
πληµµύρεςπληµµύρες και και οι ξηρασίες. οι ξηρασίες. Ακραία καιρικά φαινόµενα συνέβαιναν Ακραία καιρικά φαινόµενα συνέβαιναν 
πάντα. Όµως η συχνότητα µε την οποία παρουσιάζονται τα τελευταία πάντα. Όµως η συχνότητα µε την οποία παρουσιάζονται τα τελευταία 
χρόνια, η βιαιότητά τους και κυρίως η βιαιότητα που απειλούν να χρόνια, η βιαιότητά τους και κυρίως η βιαιότητα που απειλούν να 
πάρουν στο άµεσο µέλλον είναι κάτι καινούριο.πάρουν στο άµεσο µέλλον είναι κάτι καινούριο.



Η αύξηση της θερµοκρασίας θα προκαλέσει Η αύξηση της θερµοκρασίας θα προκαλέσει 
λιώσιµο λιώσιµο των παγετώνωντων παγετώνων

Επάνω, ο Παγετώνας Μιούιρ το 1941 και το 2004. Επάνω, ο Παγετώνας Μιούιρ το 1941 και το 2004. 
Κάτω, ο Παγετώνας Μακάρτι το 1909 και το 2004. Κάτω, ο Παγετώνας Μακάρτι το 1909 και το 2004. 



Το πιθανότερο σενάριο αναφέρει ότι οι πάγοι στους πόλους θα λιώσουν µε 
αποτέλεσµα να ανέβει η στάθµη της θάλασσας. 

Απώλεια µεγάλων χερσαίων εκτάσεων.



Γόνιµες εκτάσεις θα γίνουν άγονες και αντίστροφα.
Μετακίνηση των ζωνών βροχοπτώσεως, από τον ισηµερινό προς τους πόλους

και ερηµοποίηση του κάτω τµήµατος της εύκρατης ζώνης



Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 
στον άνθρωπο

Οι άµεσες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων σε 
παγκόσµιο επίπεδο προβλέπεται να είναι:

• Η αύξηση του υποσιτισµού και των συνεπακόλουθων επιπλοκών λόγω των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στα συστήµατα παραγωγής τροφής

• Οι αυξηµένοι θάνατοι, οι ασθένειες και οι τραυµατισµοί ανθρώπων ως 
αποτέλεσµα των καυσώνων, των πληµµύρων, των καταιγίδων και των 
ξηρασιών ξηρασιών 

• Οι αυξηµένες διαρροϊκές επιδηµίες καθώς τα µικρόβια που τις προκαλούν 
ευνοούνται από τις αυξηµένες θερµοκρασίες

• Η αλλαγή στη γεωγραφική κατανοµή των µεταδοτικών ασθενειών λόγω της 
µεταβολής των κλιµατικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Κανείς δεν µπορεί να είναι σίγουρος για το µέγεθος των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής. Όλες οι προβλέψεις στηρίζονται στη χρήση µαθηµατικών 

µοντέλων προσοµοίωσης.





Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες αναπτυγµένες χώρες που έχουν το 
δικαίωµα να αυξήσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου βάσει 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο (+25%). Το 2005, είχε ήδη αυξήσει τις 
εκποµπές της κατά 28% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Τα 
επίσηµα στοιχεία προβλέπουν αύξηση κατά 38,4% έως το 2010 και 
58,4% έως το 2020. Μόλις το 3% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας 
καλύπτεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το 9% καλύπτεται από 
µεγάλα υδροηλεκτρικά φράγµατα και το υπόλοιπο 88% από ορυκτά µεγάλα υδροηλεκτρικά φράγµατα και το υπόλοιπο 88% από ορυκτά 
καύσιµα µε κυριότερο το λιγνίτη(55%). Τα σηµαντικότερα κοιτάσµατα 
λιγνίτη στην Ελλάδα (Πτολεµαΐδα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) θα 
εξαντληθούν µέσα στα επόµενα 30 χρόνια, ακόµα και αν συνεχίσουµε 
να τα εκµεταλλευόµαστε µε τον ίδιο ρυθµό. Τα τελευταία 40 χρόνια οι 
βροχοπτώσεις µειώθηκαν κατά 10 – 30% στη χώρα µας και η µέση 
µέγιστη θερµοκρασία αναµένεται να αυξηθεί κατά 8 βαθµούς Κελσίου 
έως το τέλος του αιώνα (από 33 σε 41 βαθµούς Κελσίου). Τέλος, οι πιο 
ευάλωτες περιοχές στις κλιµατικές αλλαγές είναι οι Κυκλάδες, η 
Θεσσαλία, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη.



Και οι αρκούδες;Και οι αρκούδες;

Όσοι πρόλαβαν……. πήραν!!


