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Το κλίμα σήμερα 
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011 20:21  

Σε αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη κατά 1,4 - 5,8 βαθμούς Κελσίου, άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας 
κατά 22 - 75 cm, αλλά και αλλαγές στα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά των 
βροχοπτώσεων, αναμένεται να οδηγήσει μέχρι το 2100 η σημαντική αύξηση στις 
συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, με βάση τα 
προτεινόμενα σενάρια μελλοντικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

Όπως επισημαίνει ο Σοφοκλής Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών 
και Κοινωνικών Αναλύσεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αφορμή σχετική 
μελέτη του, πρόσφατες έρευνες στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας έχουν 
εκτιμήσει ότι αν η μέση θερμοκρασία ανεβεί πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου στη 
Μεσογειακή Λεκάνη, αυτή από μόνη της θα προκαλέσει σημαντική μείωση στην 
παραγωγή σιτηρών. 

Στο ερώτημα αν έρχονται περίοδοι ξηρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων, με 
βασικά χαρακτηριστικά την αύξηση της θερμοκρασίας, ο κ. Δρίτσας σημειώνει πως 
το λιώσιμο των πάγων απειλεί πολλές περιοχές σε όλο τον πλανήτη και εκτιμάται ότι, 
αν το φαινόμενο συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, 200 εκατομμύρια άνθρωποι 
κινδυνεύουν να «χάσουν» τις κατοικίες τους. 

Σύμφωνα με το καθηγητή David Viner (Climatic Research Unit, University of East 
Anglia, Norwich), η Ελλάδα θα γνωρίσει περισσότερους καύσωνες και ξηρασία, ενώ 
στα νησιά κάποιες παραλίες θα βυθιστούν. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το «μεσογειακό καλοκαίρι» θα αλλοιωθεί τη δεκαετία το 
2020. Στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης, οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν ότι 
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περίπου 300.000 χλμ2 της μεσογειακής ακτής -μια περιοχή με 16,5 εκατ. κατοίκων 
περίπου- απειλείται με ερημοποίηση. 

Η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, διαπιστώνει ο κ. Δρίτσας, κατά τη δεκαετία του 1990 
παρουσίασε σχεδόν τριπλάσιο αριθμό καυσώνων από ότι την προηγούμενη 
τριακονταετία. Δεν διαπιστώθηκε, όμως, κάποια αντίστοιχη αντίθετη διαφορά στην 
συχνότητα εμφάνισης παγετών (ECSN, 1995). 

Νέα μελέτη 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων συμφωνεί ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες προκαλούν την αυξανόμενη συγκέντρωση των αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, που δεσμεύουν τη θερμότητα. 

Ωστόσο, ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε νέα μελέτη, που δημοσιεύεται 
στο περιοδικό Nature, σύμφωνα με την οποία η διαρροή αερίων από την τούνδρα 
αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα για την κλιματική αλλαγή, απ’ ό,τι η αποψίλωση 
των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν η θερμοκρασία ανέβει, μικρόβια του 
εδάφους διασπούν τα οργανικά υλικά και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα και 
μεθάνιο, τα δύο βασικότερα αέρια που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Σε ένα είδος φαύλου κύκλου ή «κύκλο θετικής ανάδρασης», όπως τον ονομάζουν οι 
επιστήμονες, τα αέρια που εκλύονται από το έδαφος επιδεινώνουν την κλιματική 
αλλαγή, η οποία με τη σειρά της επιδεινώνει εκ νέου την έκλυση αερίων. 

Τις επόμενες τρεις δεκαετίες (έως το 2040), υπολογίζει η ερευνητική ομάδα, η 
τούνδρα θα απελευθερώσει 45 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα, περίπου όσο 
απελευθερώνει σε μια πενταετία η καύση ορυκτών καυσίμων. 

Μέχρι το 2100, τα αέρια από την αρκτική τούνδρα θα φτάσουν τα 300 
δισεκατομμύρια τόνους, ποσότητα «1,75 έως 2,5 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είχε 
εκτιμηθεί». Και αυτό θα σήμαινε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο θα συνέβαινε «20% με 30% ταχύτερα». 
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