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φύλλο εκπαιδευτικών
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
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Νερό και κλίµα
Στόχοι
Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές:
• τι είναι το «φαινόµενο του θερµοκηπίου» και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή του πλανήτη
στο µέλλον.
• ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου συνδέεται µε σηµαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές
που αφορούν τον υδρολογικό κύκλο του νερού.

Πληροφορίες

Η αλλαγή του παγκόσµιου κλίµατος
Τ παγκόσµια κλίµα αλλάζει ραγδαία. Αυτό διαπιστώνουν οι ειδικοί επιστήµονες του
Το
Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιµατική Αλλαγή, που παρακολουθούν την κλιµατική
αλλαγή για λογαριασµό του Προγράµµατος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP). Σε µια
πρόσφατη έκθεσή τους (Δεκέµβριος 2003) οι επιστήµονες τεκµηριώνουν τις κλιµατικές αλλαγές που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, καταγράφοντας αλλαγές σε
100 φυσικές και 450 βιολογικές διεργασίες:
• Με τη συνέχιση των ίδιων σηµερινών τάσεων, µέσα στις επόµενες δεκαετίες αναµένεται αύξηση της µέσης θερµοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη κατά 1,5 – 5,8 ° C. Η κατανοµή της αύξησης της θερµοκρασίας δεν προβλέπεται οµοιόµορφη. Σους πόλους η αύξηση της θερµοκρασίας
αναµένεται να είναι τριπλάσια σε σχέση µε τον µέσο όρο. Ήδη, έχει καταγραφεί αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας κατά 0,6° C, ενώ στην Ευρώπη κατά 0,9° C. Η θερµοκρασία στην ατµόσφαιρα στην
περιοχή της Αρκτικής έχει αυξηθεί κατά 5° C (Κελσίου) µέσα στον 20° αιώνα – δέκα φορές πιο
γρήγορα σε σχέση µε τη µέση µεταβολή της θερµοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη. Στην επιφάνεια της θάλασσας, στην ίδια περιοχή, η µέση θερµοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1° C µέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Στη ρωσική περιοχή
της Αρκτικής οι µόνιµοι πάγοι λιώνουν λόγω των υψηλών
θερµοκρασιών. Στη Γροιλανδία, η ταχύτητα τήξης των
πάγων έχει δεκαπλασιαστεί.
• Στο βόρειο πόλο, η κάλυψη µε πάγο την άνοιξη
και το καλοκαίρι της θάλασσας έχει µειωθεί κατά
15% από το 1950 µέχρι το 2000 µε αποτέλεσµα, πολλά από τα είδη που ζουν στην Αρκτική
να αναγκαστούν να µεταναστεύσουν.
• Ολόκληρη η χερσόνησος της Ανταρκτικής αντιµετωπίζει µια συνεχή αύξηση της θερµοκρασίας
τα τελευταία 50 χρόνια. Τα επιφανειακά νερά του
νότιου Ωκεανού έχουν θερµανθεί και είναι λιγότερο
αρµυρά. Τα νερά, που ρέουν από τον Ατλαντικό στον
ωκεανό στην Αρκτική είναι, επίσης, πιο θερµά.
• Σε παγκόσµιο επίπεδο οι βροχές είναι εξαιρετικά µεγαλύτερης έντασης. Οι πληµµύρες και οι καταιγίδες είναι πιο σοβαρές. Οι
βροχοπτώσεις έχουν µειωθεί στην τροπική και υποτροπική ζώνη και των δύο ηµισφαιρίων, αλλά
όταν εκδηλώνονται είναι πιο βαριές και προκαλούν διάβρωση ή πληµµύρες. Σε µεγάλα τµήµατα
της Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, του Κεντρικού Καναδά και της Καλιφόρνιας

έχει µειωθεί η χιονόπτωση και έχει αντικατασταθεί από βροχές, µε αποτέλεσµα τα νερά να κατακλύζουν τα ποτάµια κυρίως το χειµώνα, αντί για την άνοιξη. Επίσης, τα ποτάµια παγώνουν αργότερα το χειµώνα και λιώνουν πιο γρήγορα την άνοιξη.
• Στις µεγαλύτερες λεκάνες απορροής της Αφρικής: του Νίγηρα, της Λίµνης Τσαντ και της Σενεγάλης, το συνολικά διαθέσιµο νερό έχει µειωθεί
κατά 40-60%.
• Τα θερµά κύµατα και οι καύσωνες είναι πιο
συχνοί, ενώ η επέκταση της ερήµου έχει ενταθεί, εξαιτίας της µείωσης της ετήσιας βροχόπτωσης και της µείωσης της υγρασίας του
εδάφους, ειδικά στις νότιες, βόρειες και δυτικές περιοχές της Αφρικής.

Οι επιπτώσεις των
κλιµατικών αλλαγών
στη Μεσόγειο
Οι κλιµατικές αλλαγές αναµένεται να επιφέρουν ποικίλες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην περιοχή της Μεσογείου. Άµεσο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανότητα επιδείνωσης των ήδη υπαρχόντων προβληµάτων,
όπως αυτά της αποδάσωσης, της διαχείρισης των υδατικών αποθεµάτων και της παραγωγής τροφίµων. Συνοψίζουµε παρακάτω τις αναµενόµενες επιπτώσεις των κλιµατικών
αλλαγών στο χώρο της Μεσογείου, όπως αυτές καταγράφηκαν από µια σειρά επιστηµονικών µελετών.
• Προς θερµότερες και ξηρότερες περιόδους
Αν συνεχισθούν οι παρούσες τάσεις στις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, τότε κατά τη
διάρκεια του προσεχούς αιώνα, θα αυξηθούν γρηγορότερα οι θερµοκρασίες σε σύγκριση µε ό,τι
παρατηρήθηκε εδώ και 10.000 χρόνια. Παρόλο που υπάρχουν σηµαντικές αβεβαιότητες γύρω
από τις προβλέψεις των αλλαγών του κλίµατος σε τοπικό επίπεδο, σε γενικές γραµµές θεωρείται
πιθανό ότι και στην περιοχή της Μεσογείου θα παρατηρηθούν σηµαντικές αυξήσεις στη θερµοκρασία.
Μια ένδειξη για το µέγεθος των πιθανών µεταβολών δίνεται από ένα σενάριο που βασίζεται στα
αποτελέσµατα τεσσάρων κλιµατικών µοντέλων. Αυτό το σενάριο προβλέπει ότι, στις µεσόγειες
περιοχές, οι θερµοκρασίες θα αυξηθούν πάνω από 4οC µέχρι το 2100, ενώ στο θαλάσσιο χώρο
οι αντίστοιχες αυξήσεις θα ξεπεράσουν τους 2οC. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, οι ετήσιες βροχοπτώσεις θα µειωθούν κατά 10-40% στο µεγαλύτερο µέρος της Αφρικής και στη νοτιοανατολική
Ισπανία, ενώ σε άλλες περιοχές της Μεσογείου θα παρατηρηθούν µικρότερες, αλλά αξιοσηµείωτες αλλαγές. Να σηµειωθεί εδώ ότι τα τελευταία 40 χρόνια είχαµε στην Ελλάδα µια σταδιακή και
συστηµατική µείωση των βροχοπτώσεων κατά 10-30%.
• Μείωση αλλά αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων
Οι προβλέψεις για τις βροχοπτώσεις στην περιοχή της Μεσογείου καλύπτονται από µεγαλύτερη αβεβαιότητα, αλλά οι περισσότερες ενδείξεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι θα υπάρχουν περισσότερες βροχοπτώσεις και άρα πληµµύρες το χειµώνα και λιγότερες βροχοπτώσεις και άρα ξηρασίες το καλοκαίρι.
Ακόµη, επίσης, οι περιοχές που θα δεχθούν περισσότερες βροχοπτώσεις, µπορεί να αντιµετωπίσουν
µελλοντικά συνθήκες ξηρότερες από τις σηµερινές, λόγω της αυξηµένης εξάτµισης και της µεταβολής
της εποχιακής κατανοµής και της έντασης των βροχοπτώσεων.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της Οµάδας Ατµοσφαιρικής Έρευνας του Ινστιτούτου Ερευνών
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Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που στηρίχτηκε
στην επεξεργασία στοιχείων των 100 τελευταίων χρόνων, προβλέπεται µείωση της συχνότητας,
αλλά αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων. Η βροχόπτωση κατανέµεται σε λιγότερες βροχερές µέρες µέσα στο χρόνο, µε αποτέλεσµα να πέφτει σε λίγες ώρες βροχή µε µεγαλύτερη ένταση
και να αυξάνονται οι κίνδυνοι πληµµυρικών επεισοδίων µέσα στις πόλεις, αλλά και στην ύπαιθρο.
Οι υπάρχουσες τεχνικές υποδοµές δεν έχουν λάβει υπόψη αυτή την αλλαγή στην ένταση της βροχής, ενώ τα ρέµατα έχουν καλυφθεί ή µπαζωθεί και αυτό έχει σαν συνέπεια να επιδεινώνεται το
πρόβληµα.
Πληµµύρες και διάβρωση στις παράκτιες περιοχές
Καθώς ο πλανήτης θερµαίνεται, τα επίπεδα της στάθµης των θαλασσών αναµένεται να ανέβουν
σε παγκόσµια κλίµακα λόγω της διαστολής του νερού και του λιωσίµατος των πάγων. Στο µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης της Μεσογείου, η στάθµη της θάλασσας
αναµένεται να ανέβει σχεδόν κατά ένα µέτρο µέχρι το 2100.
Έτσι, πολλές παράκτιες περιοχές θα κινδυνεύσουν µε
καταστροφή από τις πληµµύρες και τη διάβρωση,
ενώ οι ποταµοί και οι παράκτιοι υδροφορείς θα γίνουν περισσότερο αλµυροί. Κάποιες από τις περιοχές που θα αντιµετωπίσουν τα µεγαλύτερα
προβλήµατα θα είναι το δέλτα του Νείλου, η
Βενετία και η Θεσσαλονίκη, όπου η άνοδος
της στάθµης της θάλασσας αναµένεται να
ξεπεράσει κατά µιάµιση φορά τις αντίστοιχες τιµές σε άλλες περιοχές.
Οι βιοµηχανίες, οι υποδοµές και τα µνηµεία
πολιτιστικής κληρονοµιάς, που βρίσκονται
στην παράκτια ζώνη θα απειληθούν από τις
πληµµύρες και τη διάβρωση, που θα συνοδεύσουν την άνοδο της στάθµης της θάλασσας.
Παράκτιες περιοχές κινδυνεύουν να χάσουν αυτό
που τις καθιστά ελκυστικές για τους τουρίστες: τις
ίδιες τους τις παραλίες. Στην Κρήτη για παράδειγµα, µια
άνοδος της στάθµης της θάλασσας κατά 50 εκατοστά θα απέφερε απώλεια του µισού πλάτους των παραλίων τουριστικού ενδιαφέροντος. Στο εσωτερικό του Θερµαϊκού κόλπου επίσης, πολλές περιοχές που βρίσκονται στο
επίπεδο της στάθµης της θάλασσας, όπως π.χ. οι βιοµηχανικές περιοχές του Καλοχωρίου και της
Σίνδου και το αεροδρόµιο της Μίκρας, θα αντιµετωπίσουν σοβαρότατα προβλήµατα, ακόµα και
στην περίπτωση που παρατηρηθεί µικρή µόνο άνοδος της στάθµης της θάλασσας.
• Αύξηση στην έκταση και την ένταση της ερηµοποίησης
Παρόλο που η ερηµοποίηση συνδέεται κυρίως µε την κακή χρήση της γης, οι θερµότερες και
ξηρότερες συνθήκες αναµένεται να επεκτείνουν προς βορρά τις περιοχές που είναι ευάλωτες
στην ερηµοποίηση. Έτσι, στις ήδη ερηµοποιηµένες περιοχές θα συµπεριληφθούν και περιοχές
που µέχρι πρότινος δεν αντιµετώπιζαν παρόµοιους κινδύνους. Επίσης, ο ρυθµός ερηµοποίησης
αναµένεται να αυξηθεί εξαιτίας τόσο της αύξησης της διάβρωσης, της αλατοποίησης και του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και της περαιτέρω υποβάθµισης του εδάφους.
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• Αυξανόµενη συχνότητα έλλειψης νερού
και υποβάθµιση της ποιότητας του νερού
Οι πρώτες επιπτώσεις από τις κλιµατικές αλλαγές ενδέχεται να παρατηρηθούν
στα υδατικά αποθέµατα των χωρών της Μεσογείου. Οι σηµαντικότερες µειώσεις
στις ποσότητες διαθέσιµου νερού αναµένεται να παρατηρηθούν στις χώρες της
νότιας Μεσογείου. Σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Τυνησία, η Αλγερία,
το Μαρόκο, η Συρία, η Μάλτα και ο Λίβανος τα αποθέµατα νερού πλησιάζουν
ή είναι ήδη χαµηλότερα από το κρίσιµο όριο των 1.000 κυβικών µέτρων ανά
κάτοικο και ανά έτος, όριο που υποδηλώνει συνήθως την έλλειψη νερού.
Ακόµα και οι σχετικά περισσότερο προικισµένες χώρες, όπως η Ισπανία,
η Ελλάδα και η Ιταλία µπορεί να αντιµετωπίσουν όλο και συχνότερα στο
µέλλον προβλήµατα λειψυδρίας λόγω των κλιµατικών αλλαγών και της
αύξησης της ζήτησης. Η Κρήτη, για παράδειγµα, αναµένεται να αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα λειψυδρίας µέχρι το 2010 (τέσσερις στις
πέντε χρονιές αναµένεται να είναι περίοδοι έντονης λειψυδρίας).
Επιπλέον, µερικά υδατικά αποθέµατα αναµένεται να γίνουν ακατάλληλα για χρήση, καθώς η άνοδος της στάθµης της θάλασσας θα
οδηγήσει στην αυξηµένη διείσδυση αλµυρού νερού σε ποταµούς
και παράκτιους υδροφορείς. Η ρύπανση των υδάτων, που αποτελεί ήδη σηµαντική απειλή για την υγεία των ανθρώπων στην
περιοχή, θα επιδεινωθεί, καθώς οι ρύποι θα αποκτήσουν
υψηλότερες συγκεντρώσεις ως αποτέλεσµα της µείωσης της
ροής των ποταµών.

Φωτογραφίες 1-3, Εικόνα 4 : Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Νερό και κλίµα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

09/4

σελίδα

