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"Υπάρχει µια ορατή ανθρώπινη επίδραση στο κλίµα του πλανήτη"
∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιµατικές Αλλαγές (IPCC, 1995)
Νοέµβριος 2001

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλάζουν το κλίµα της Γης
Το κλίµα της Γης παρέµεινε σχετικά σταθερό από την τελευταία εποχή παγετώνων.
Συγκεκριµένα, τα τελευταία 10.000 χρόνια δεν παρατηρήθηκαν θερµοκρασιακές αλλαγές άνω
του 1 βαθµού Κελσίου µέσα σε ένα αιώνα. Τον 20ο αιώνα καταµετρήθηκε αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας 0,4-0,8 βαθµούς, γεγονός που τον κατατάσσει ως τον θερµότερο τα τελευταία
χίλια χρόνια. Για το βόρειο ηµισφαίριο, είναι πιθανό ότι η δεκαετία 1990-2000 ήταν η θερµότερη
και το έτος 1998 το θερµότερο των τελευταίων 1000 χρόνων. Ειδικότερα τις τελευταίες
δεκαετίες, είναι σαφές ότι οι αλλαγές στη θερµοκρασία έχουν ανθρωπογενή προέλευση, όπως
επεσήµανε η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιµατικές Αλλαγές (IPCC) στην τελευταία
επιστηµονική της έκθεση, τον Σεπτέµβριο του 2001.
Από το 1750 (απαρχή της βιοµηχανικής επανάστασης), οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του
άνθρακα στην ατµόσφαιρα αυξήθηκαν κατά 31%. Τα ¾ των εκποµπών του αερίου αυτού
οφείλονται σε χρήση ορυκτών καυσίµων. Η σηµερινή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα
στην ατµόσφαιρα είναι πιθανόν η µεγαλύτερη που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία 20
εκατοµµύρια χρόνια.
Από το 1750, οι συγκεντρώσεις του µεθανίου έχουν αυξηθεί κατά 151% και του υποξειδίου του
αζώτου αυξήθηκαν κατά 17%. Οι συγκεντρώσεις του µεθανίου ποτέ δεν υπήρξαν υψηλότερες
στη διάρκεια των τελευταίων 420.000 ετών και του υποξειδίου του αζώτου τα τελευταία 1000
χρόνια.
Η IPCC προβλέπει ακόµη πως:
•

Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου αναµένεται να αυξηθούν και άλλο λόγω των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

•

Η µέση θεµοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη αναµένεται να αυξηθεί από 1,4 έως 5,8
βαθµούς Κελσίου ως το 2100.

•

Η στάθµη της θάλασσας αναµένεται να αυξηθεί κατά 9-88 εκατοστά ως το 2100.

Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίµατος
Όξυνση των ακραίων καιρικών φαινοµένων
Η κρίση του κλίµατος δεν εξαντλείται δυστυχώς σε µια αύξηση της µέσης επιφανειακής
θερµοκρασίας του πλανήτη. Η αποσταθεροποίηση της ατµόσφαιρας, που συνεπάγεται η αύξηση
αυτή, θα έχει ως αποτέλεσµα την έξαρση των ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως οι
πληµµύρες, οι τυφώνες, οι ξηρασίες κ.λ.π.
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Άνοδος της στάθµης της θάλασσας
Μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου αναµένεται να είναι και η
αύξηση της µέσης στάθµης της θάλασσας. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους εξής παράγοντες:
διαστολή του θαλασσινού νερού λόγω αύξησης της θερµοκρασίας, λιώσιµο των αλπικών
παγετώνων, λιώσιµο των πάγων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής. Τον τελευταίο αιώνα, η
αύξηση της µέσης επιφανειακής θερµοκρασίας κατά 0,4-0,8 οC, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση
της µέσης στάθµης των ωκεανών κατά 10-20 cm (εκατοστά). Εκτιµάται ότι η αύξηση αυτή
οφείλεται κυρίως στη θερµική διαστολή των ωκεανών και το λιώσιµο των αλπικών παγετώνων.
Η IPCC εκτιµά πως η επιδείνωση της αποσταθεροποίησης του κλίµατος θα επιφέρει µια αύξηση
της µέσης στάθµης της θάλασσας κατά 9-88 cm στον επόµενο αιώνα. Παραλιακές ζώνες και
µικρά νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σ’ αυτή την άνοδο της στάθµης της θάλασσας.

Κίνδυνοι για την βιοποικιλότητα
Εκτιµάται ότι χιλιάδες ζωικά και φυτικά είδη απειλούνται ευθέως από την αποσταθεροποίηση του
κλίµατος. Σ’ αυτά περιλαµβάνονται είδη υπό εξαφάνιση, αποδηµητικά πουλιά, αποµονωµένοι
πληθυσµοί, είδη που περιορίζονται σε παράκτιες περιοχές και είδη µε µειωµένη γενετική
ικανότητα προσαρµογής. ∆εδοµένου ότι η χωρική κατανοµή των οικοσυστηµάτων είναι
συνάρτηση των κλιµατικών συνθηκών, µια αλλαγή του κλίµατος θα άλλαζε, όχι µόνο τη
σύσταση των οικοσυστηµάτων αλλά και τη γεωγραφική κατανοµή τους. Οι αλλαγές στη
θερµοκρασία και τις βροχοπτώσεις θα αλλάξουν τις υδάτινες απορροές, την υγρασία του
εδάφους, τους ρυθµούς διάβρωσης και την ανακύκλωση της οργανικής ύλης και των θρεπτικών
συστατικών. Αυτά µε τη σειρά τους θα επηρεάσουν την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισµό των
ειδών, τη βιοποικιλότητα, την εξάπλωση των ζιζανίων, διαµορφώνοντας έτσι µια ολότελα
διαφορετική κατάσταση στα διάφορα οικοσυστήµατα.

Επιπτώσεις στην υγεία
Η αποσταθεροποίηση του κλίµατος µπορεί να επηρεάσει την υγεία µε πολλούς τρόπους. Σε ένα
θερµότερο κλίµα µε έντονα καιρικά φαινόµενα (π.χ. συχνότερα κύµατα καύσωνα), αναµένεται
να αυξηθούν π.χ. οι καρδιαγγειακές παθήσεις και τα κρούσµατα θερµοπληξίας. Ακόµη, η
αυξηµένη θερµοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη και διάδοση µεταδοτικών νόσων όπως η ελονοσία,
ο κίτρινος πυρετός και η δυσεντερία.
Μια έµµεση επίπτωση της υπερθέρµανσης του πλανήτη είναι η διαθεσιµότητα του νερού, η
οποία αναµένεται να ελαττωθεί. Στις φτωχές χώρες, όπου οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι
ιδιαίτερα αναπτυγµένες, η ελάττωση του διαθέσιµου νερού αναµένεται να εντείνει τα ήδη
υπαρκτά προβλήµατα, αυξάνοντας τα κρούσµατα διάρροιας και θανάτων από µολυσµένα νερά.
Αλλά και στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες, η αύξηση της θερµοκρασίας αναµένεται να έχει
επιπτώσεις, όχι µόνο στη διαθεσιµότητα του νερού, αλλά και στην ποιότητά του. Σε περιοχές
που υδρεύονται από επιφανειακά ύδατα, ευνοείται η ανάπτυξη αλγών, ιδιαίτερα όταν υπάρχει
περίσσεια θρεπτικών λόγω ρύπανσης. Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας αναµένεται να
ευνοήσει την ανάπτυξη αυτών των αλγών, τα οποία προσδίδουν έντονη γεύση και οσµή στο
νερό, καθιστώντας το πολλές φορές ακατάλληλο προς πόση.
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Από τι απειλείται το κλίµα;
“Το τέλος της λίθινης εποχής ήρθε χωρίς να τελειώσουν οι λίθοι.
Έτσι θα έρθει και το τέλος της εποχής του πετρελαίου, πριν τελειώσει το πετρέλαιο”
Σεϊχης Γιαµανί, πρώην υπουργός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

Η σηµαντικότερη αιτία για την αποσταθεροποίηση του κλίµατος της Γης είναι η καύση του
άνθρακα (C) που περιέχεται στα ορυκτά καύσιµα (δηλαδή το πετρέλαιο, τον ορυκτό
άνθρακα και το φυσικό αέριο). Τα γνωστά µέχρι σήµερα αποθέµατα ορυκτών καυσίµων
περιέχουν 1.055 δισεκατοµµύρια τόνους C (GtC), ενώ εκτιµάται ότι τα πραγµατικά αποθέµατα
είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές µεγαλύτερα.
Το παρακάτω στοιχεία δείχνουν τους περιορισµούς που θα πρέπει να υπάρξουν στη
χρήση ορυκτών καυσίµων αν δεν θέλουµε να υποστούµε τις συνέπειες µιας
ανεξέλεγκτης αποσταθεροποίησης του κλίµατος.

Η ΑΠΕΙΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Μέγιστη ποσότητα άνθρακα (C), υπό µορφή πετρελαίου, ορυκτού άνθρακα,
φυσικού αερίου, που επιτρέπεται να καεί για να αποφύγουµε µια κλιµατική
καταστροφή
Γνωστά αποθέµατα

225 GtC
1.055 GtC

Εκτιµώµενα πραγµατικά αποθέµατα

4.200 GtC

Τι εκτιµάται ότι θα καεί ως το 2100 αν συνεχίσουµε να βασιζόµαστε στο
σηµερινό ενεργειακό µοντέλο

1.415 GtC

Με δεδοµένο το σηµερινό παγκόσµιο ρυθµό αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας κατά
2% ετησίως, θα αγγίξουµε το κρίσιµο όριο των 225 δισ. τόνων άνθρακα (GtC) σε 2530 χρόνια περίπου. Οτιδήποτε πέρα απ’ αυτό το όριο θα επιφέρει ανεπανόρθωτες
κλιµατικές αλλαγές. Αυτό όµως σηµαίνει στην πράξη ότι η ανθρωπότητα έχει τη
δυνατότητα να εκµεταλλευτεί µόνο το 5% των κοιτασµάτων ορυκτών καυσίµων που
υπάρχουν στον πλανήτη µας. Το 95% πρέπει να παραµείνει για πάντα στο υπέδαφος αν δεν
θέλουµε να πυροδοτήσουµε την ωρολογιακή βόµβα του κλίµατος. Και κάτι τέτοιο σηµαίνει στην
πράξη σταµάτηµα των ερευνών για νέα κοιτάσµατα και αντιπαράθεση µε τα ισχυρά οικονοµικά
συµφέροντα του “λόµπυ του άνθρακα”, δηλαδή κυρίως των µεγάλων εταιρειών πετρελαίου.
Για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις
των βιοµηχανικών χωρών να αναλάβουν άµεσα τις ακόλουθες δράσεις:
1. Να δεσµευτούν για δραστική µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), πολύ
πέραν των αναιµικών και ανεπαρκών στόχων του Κιότο.
2. Να υιοθετήσουν εθνικές πολιτικές για την ουσιαστική µείωση των εκποµπών του CO2 και των
υπολοίπων αερίων του θερµοκηπίου.
3. Να τερµατίσουν την έρευνα για νέα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
4. Να θέσουν χρονοδιαγράµµατα για τη διακοπή της λειτουργίας των ανθρακικών σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής και το σταδιακό τερµατισµό της εξόρυξης άνθρακα.
5. Να θέσουν φιλόδοξους και σαφείς στόχους για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ) και να προωθήσουν µέτρα εξοικονόµησης και
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.
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