
  



  

Τι είναι το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου;

Η φυσική διαδικασία 
κατά την οποία οι 
ακτίνες του ηλίου 
παγιδεύονται και 
αντανακλώνται στη Γη 
με τη βοήθεια 
κάποιων 
συγκεκριμένων 
αερίων, ονομάζεται 
φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.



  

Φυσικό φαινόμενο θερμοκηπίου

• Η Γη δέχεται συνολικά ηλιακή
 ακτινοβολία. Ένα μέρος αυτής 
απορροφάται από το σύστημα 
Γης-ατμόσφαιρας, ενώ το 
υπόλοιπο διαφεύγει στο 
διάστημα. 

• Αποτέλεσμα του συνολικού 
φαινομένου είναι η αύξηση της 
μέσης επιφανειακής 
θερμοκρασίας, γεγονός που 
καθιστά τη Γη κατοικήσιμη. 
Χωρίς το φυσικό φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, η 
θερμοκρασία της γήινης 
επιφάνειας θα ήταν σε 
παγκόσμια και ετήσια βάση 
περίπου -18°C.

http://el.wikipedia.org/wiki/??
http://el.wikipedia.org/wiki/?????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????_???????


  

Πως δημιουργείται το πρόβλημα με 
εικόνες 

• Οι υδρατμοί, το 
διοξείδιο του άνθρακα 
και το μεθάνιο 
σχηματίζουν ένα 
φυσικό διαχωριστικό 
γύρω από τη Γη. Η 
επιφάνεια της Γης 
θερμαίνεται από τον 
ήλιο. Καθώς 
θερμαίνεται, ανακλά 
πίσω προς την 
ατμόσφαιρα θερμότητα.



  

• Περίπου το 70% της ενέργειας 
του ήλιου, ακτινοβολείται προς 
τα πίσω, στο διάστημα. Αλλά 
κάποιο ποσό της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας παγιδεύεται από 
τα αέρια του 
θερμοκηπίου.   Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα, η Γη να 
διατηρείται  θερμή και να 
εμφανίζεται το φαινόμενο της 
ζωής. Αλλά οι αυξημένες 
ποσότητες των εκπομπών των 
αερίων, αλλάζουν την 
ισορροπία του σύνθετου αυτού 
συστήματος, προξενώντας την 
παγκόσμια άνοδο της 
θερμοκρασίας.



  

Επίδραση ανθρωπογενούς 
δραστηριότητας 

• Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου είναι φυσικό, 
ωστόσο ενισχύεται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα, 
η οποία συμβάλλει στην 
αύξηση της συγκέντρωσης 
των αερίων του 
θερμοκηπίου καθώς και 
στην έκλυση άλλων 
ιχνοστοιχείων, όπως οι 
χλωροφθοράνθρακες (CFC's). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=?????????????????&action=edit&redlink=1


  

Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι:

διοξείδιο του άνθρακα  (CO2), όζον (O3), 
χλωροφθοράνθρακες (CFS), μεθάνιο (CH4).



  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

• Πυρκαγιές και μείωση 
των δασών

• Αλόγιστη χρήση 
πετρελαίου και άνθρακα

• Αύξηση των καυσαερίων 
των οχημάτων και των 
βιομηχανιών

• Αυξημένη χρήση 
λιπασμάτων



  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

• Μείωση απορρόφησης άνθρακα από ωκεανούς
• Μείωση απορρόφησης άνθρακα από δάση
• Σταδιακό λιώσιμο πάγων
• Αύξηση της στάθμης των θαλασσών από 20- 40 

εκατοστά.
• Αύξηση της θερμότητας των θαλασσών
• Αύξηση του πλήθους των εντόμων
• Εξαφάνιση πολλών θαλάσσιων ειδών 
• Αύξηση βροχών και χιονοπτώσεων, σε κάποιες περιοχές 

και επικίνδυνη μείωση σε άλλες.
•  Λειψυδρία
• Πλημμύρες πολλών δέλτα ποταμών
• Συρρίκνωση ποταμών
• Φονικοί τυφώνες



  

Εξαφάνιση του Φαινόμενου του 
Θερμοκηπίου

• Για να εξαφανιστεί το 
Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου πρέπει 
να χρησιμοποιούνται 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

