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Δραστηριότητα 1 

 

 1-2 ϊρεσ 

 

Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω κείμενο ςασ ηθτείτε να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που κα βρείτε 

ςτο τζλοσ του κειμζνου. Για τισ απαντιςεισ ςασ μπορείτε να αξιοποιιςετε υλικό που κα βρείτε 

ςτο διαδίκτυο, ςε βιβλία κακϊσ και ρωτϊντασ κάποιον που ενδεχομζνωσ μπορεί να ςασ 

βοθκιςει.  

 

Οι επιπτώςεισ του φαινομένου του θερμοκηπίου 

 

Η μζςθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ και ιδιαίτερα των πόλων είναι πολφ πικανόν να 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μερικι τιξθ των πολικϊν πάγων. Είναι όμωσ πζρα από κάκε αμφιβολία 

μια κερμικι διαςτολι του νεροφ των ωκεανϊν με αποτζλεςμα τθν ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ των 

καλαςςϊν, θ οποία εκτιμάται από 1 ζωσ 2 μζτρα για μια μζςθ κερμοκραςιακι αφξθςθ γφρω 

ςτουσ 4ο Κελςίου. Ο πλθμμυριςμόσ των πιο εφφορων εδαφϊν και του μεγαλφτερου μζρουσ των 

οικιςμϊν τθσ γθσ κακϊσ και θ αλάτωςθ του υδροφόρου ορίηοντα όλων των περιοχϊν που κα 

πλθμμυρίςουν είναι οι πρϊτεσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ αφξθςθσ τθσ ςτάκμθσ τθσ 

κάλαςςασ. Εκτιμάται ότι το 10-20% του εδάφουσ των παραλιακϊν χωρϊν κα δϊςει τθ κζςθ του 

ςτθ κάλαςςα και το 50% τθσ οικονομικισ ηωισ των χωρϊν αυτϊν κα πρζπει να μετακομίςει προσ 

περιοχζσ μεγαλφτερου υψόμετρου. Το ίδιο φαινόμενο ιδωμζνο από τθν πλευρά των 

αντιςτακμιςτικϊν του μζτρων (φράγματα-επιχωματϊςεισ), εκτιμάται ότι κα ςτοιχίςει για το 

ςφνολο των κατοικθμζνων περιοχϊν του πλανιτθ ζνα ποςό αρκετϊν τριςεκατομμυρίων 

δολαρίων. Για τθ δυτικι ακτι των ΗΠΑ εκτιμάται ςε 400 δισ δολάρια. Το χειρότερο είναι ότι θ 

αφξθςθ τθσ ςτάκμθσ αυτισ των καλαςςϊν δεν κα γίνει βακμθδόν αλλά εκτιμάται ότι κα 

ςυντελεςτεί μζςα από μεγάλα παλιρροιακά κφματα και τυφϊνεσ που κα φζρουν τθν καταςτροφι 

και τον κάνατο ςε εκατοντάδεσ εκατομμφρια ανκρϊπουσ του πλανιτθ μασ. Η αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ προσ τα μεγάλα γεωγραφικά πλάτθ κα μετακινιςει τθ ηϊνθ των βροχοπτϊςεων 

προσ τα μεγαλφτερα γεωγραφικά πλάτθ τα οποία κα παραμζνουν ακόμα ψυχρά. Αυτό κα ζχει 

δραματικζσ ςυνζπειεσ για τισ περιοχζσ μεταξφ του 40ου και 50ου παραλλιλου πολλζσ από τισ 

οποίεσ κα μεταβλθκοφν ςε ηϊνεσ ςχετικισ ξθραςίασ, με αποτζλεςμα τθν καταςτροφι των 

παραδοςιακά εγκατεςτθμζνων ς’ αυτζσ περιοχϊν εντατικϊν γεωργικϊν -εκμεταλλεφςεων. 

Εκτιμάται ότι μια κερμοκραςιακι αφξθςθ κατά 4ο Κελςίου κα επιφζρει μια μετακίνθςθ προσ τουσ 

πόλουσ των υπαρχουςϊν ηωνϊν βροχοπτϊςεων κατά 500-1000 χιλιόμετρα. Τα αντίςτοιχα 

αντιςτακμιςτικά μζτρα που ςυνίςτανται βαςικά ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ αναδιανομισ 

του νεροφ, κα κόςτιηαν ποςά ανάλογα με εκείνα των αντίςτοιχων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 
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τθσ ςτάκμθσ των καλαςςϊν. Αν όμωσ για τθ γεωργία υπάρχουν αντιςτακμιςτικά μζτρα ζςτω και 

πανάκριβα για τα υπόλοιπα οικοςυςτιματα των ηωνϊν αυτϊν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το 

φυςικό περιβάλλον και το τοπίο κα μεταβλθκοφν δραςτικά με κατεφκυνςθ τθν περιοριςμζνθ ι 

εκτεταμζνθ ερθμοποίθςθ. Ανάλογα φαινόμενα κα ςυμβοφν όμωσ και για τισ βορειότερεσ 

περιοχζσ όπου τα ιδθ διαβρωμζνα από τουσ παγετοφσ εδάφθ ενϊ δεν είναι κατάλλθλα για 

καλλιζργεια, κα διαβρωκοφν ακόμα περιςςότερο από τισ βροχοπτϊςεισ, με ανυπολόγιςτεσ 

καταςτροφζσ για τα οικοςυςτιματά τουσ. Ανάλογεσ καταςτροφζσ πρόκειται να ςυμβοφν και ςε 

όλα τα πζραν των τροπικϊν οικοςυςτιματα του πλανιτθ μασ. Η βιολογικι ποικιλία από 10000 

χρόνια προςαρμοςμζνθ ςτο υπάρχον κλίμα δεν είναι δυνατόν να αντζξει ςε μια απότομθ αλλαγι 

των κλιματικϊν ςυνκθκϊν και του βλαςτθτικοφ τφπου που τθν υποςτθρίηει. Ζτςι μια δραματικι 

μείωςθ τθσ βλάςτθςθσ και τθσ βιολογικισ ποικιλίασ κα πρζπει να αναμζνεται ςε περίπτωςθ 

αφξθςθσ και 4ο Κελςίου τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ προσ τα μζςα του 21ου  αιϊνα. 

 

Κείμενο του Δθμιτρθ Παπαϊωάννου «Η Παγκόςμια Θζρμανςθ ζχει ιδθ αρχίςει». Νζα Οικολογία, 

Φεβρουάριοσ 1990, τ.64 

 

Ερωτήςεισ 

1. Τι ςυνζπειεσ κα ζχει το φαινόμενο κερμοκθπίου για τισ παραλιακζσ χϊρεσ; 

2. Τι μπορεί να κάνουν οι πλθκυςμοί που ηουν ςτισ περιοχζσ αυτζσ; 

3. Τι είναι τα αντιςτακμιςτικά μζτρα; Θα ζχουν όλεσ οι χϊρεσ τθ δυνατότθτα να τα εφαρμόςουν; 

4. Σε ποιεσ περιπτϊςεισ μποροφν και ςε ποιεσ δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν; 

5. Σφμφωνα με το άρκρο τι ςυνζπειεσ αναμζνεται να ζχει το φαινόμενο κερμοκθπίου ςτθν 

περιοχι ςασ; 

6. Γιατί το φαινόμενο κερμοκθπίου κα επθρεάςει τθ βιοποικιλότθτα; 

 


