
Μέζα ζηον επσόμενο Μάιο, οι ζςγκενηπώζειρ διοξειδίος ηος άνθπακα ζηην αημόζθαιπα αναμένεηαι να 

θθάζοςν ηα 400 μέπη ανά εκαηομμύπιο (ppm) ζηο βόπειο ημιζθαίπιο. Δεν ππόκειηαι για ένα απλό πεκόπ: 

ζύμθυνα με αμεπικανούρ επεςνηηέρ, επί 800.000 σπόνια ηα επίπεδα CO2 δεν είσαν ξεπεπάζει ποηέ ηα 

300 ppm. 

Επιζηήμονερ έκαναν ηην ππόβλετη με βάζη ηα ηελεςηαία ζηοισεία από ηο παπαηηπηηήπιο ηηρ Μάοςνα 

Λόα, ζηη Χαβάη, πος καηαγπάθει δεδομένα για ηιρ ζςγκενηπώζειρ CO2 εδώ και ζσεδόν 60 σπόνια, 

δηλαδή πεπιζζόηεπο από κάθε άλλο ζηαθμό. Σο Μάιο ηος 2012, ζηαθμοί πος βπίζκονηαι ζε μεγαλύηεπα 

γευγπαθικά πλάηη είσαν καηαγπάτει ζςγκενηπώζειρ άνυ ηυν 400 ppm, όμυρ ζηη Μάοςνα Λόα ο 

μηνιαίορ μέζορ όπορ ήηαν σαμηλόηεπορ. 

ύμθυνα με ηο Ραλθ Κίλινγκ από ηο αμεπικανικό ινζηιηούηο υκεανογπαθίαρ κπιπρ, ο μηνιαίορ μέζορ 

όπορ ενδέσεηαι να ξεπεπάζει ηο ζςμβολικό αςηό όπιο μέζα ζηο Μάιο, ενώ ο ίδιορ αναμένει για ππώηη 

θοπά ημεπήζιοςρ και εβδομαδιαίοςρ μέζοςρ όποςρ μεγαλύηεποςρ από ηα 400 ppm. 

«Σο όπιο ηυν 400 ppm αποηελεί ένα απογοηηεςηικό οπόζημο και θα ππέπει να λειηοςπγήζει υρ 

καμπανάκι έηζι ώζηε όλοι εμείρ να ςποζηηπίξοςμε ηιρ ηεσνολογίερ καθαπήρ ενέπγειαρ και να μειώζοςμε 

ηιρ εκπομπέρ αεπίυν ηος θεπμοκηπίος πποηού να είναι απγά για ηα παιδιά και ηα εγγόνια μαρ», δήλυζε 

ο Σιμ Λιούκεπ από ηο ινζηιηούηο κπιπρ. 

Σο θευπούμενο από πολλούρ επιζηήμονερ υρ ανώηαηο «αζθαλέρ» όπιο ηυν ζςγκενηπώζευν διοξειδίος 

ηος άνθπακα ήηαν ηα 350 μέπη ανά εκαηομμύπιο. Σα επίπεδα αςηά, υζηόζο, ξεπεπάζηηκαν ππιν από 

απκεηά σπόνια ζε παγκόζμιο επίπεδο και ζήμεπα κςμαίνονηαι ζηα 395 ppm, έσονηαρ πλέον ςπεπβεί ηα 

400 ζηην Απκηική. 

Οι ζςγκενηπώζειρ μεηαβάλλονηαι ανάλογα με ηην εποσή, κοπςθώνονηαι ηο Μάιο και πέθηοςν ελαθπώρ 

καηά ηη διάπκεια ηος καλοκαιπιού. Παπόηι η ςπέπβαζη ηος οπίος ηυν 400 ppm θευπείηαι πεπιζζόηεπο 

ζςμβολική, με κάθε νέο πεκόπ – πος ζημαηοδοηεί αύξηζη ηηρ πύπανζηρ και ηυν εκπομπών αεπίυν ηος 

θεπμοκηπίος - απομακπύνεηαι όλο και πεπιζζόηεπο η επίηεςξη ηος ζηόσος για πεπιοπιζμό ηηρ ανόδος 

ηηρ θεπμοκπαζίαρ ζηοςρ 2 βαθμούρ Κελζίος. 

 


