
Άρκρο που ζγραψαν οι μακθτζσ του ςχολείου Gniezno SP 6  από τθν Πολωνία -

Poland 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ  

Σι είναι θ υπερκζρμανςθ του πλανιτθ? 

Έχετε βρεκεί ποτζ ςε κλειςτό αυτοκίνθτο χωρίσ κλιματιςμό ςε θλιόλουςτο μζροσ; Παρόλο που θ 

εξωτερικι κερμοκραςία είναι μόνο 18 ° C, θ κερμοκραςία ςτο αυτοκίνθτο αυξάνεται ςυνεχϊσ, φτάνοντασ 

ακόμθ και τουσ 40 ° C. Σα παράκυρα του αυτοκινιτου επιτρζπουν ςτθν θλιακι ακτινοβολία να διειςδφςει 

ςτο εςωτερικό, όπου προκαλεί τθν εκπομπι κερμικισ ακτινοβολίασ από αντικείμενα. Σα παράκυρα είναι 

αδιαπζραςτα από αυτιν τθν ακτινοβολία, γι 'αυτό το αυτοκίνθτο λειτουργεί ςαν κερμοκιπιο. Ένα 

παρόμοιο φαινόμενο λαμβάνει χϊρα ςτθ Γθ, ζνασ πλανιτθσ τυλιγμζνοσ ςε μια ατμόςφαιρα. 

Η υπερκζρμανςθ του πλανιτθ είναι μια αφξθςθ ςτθ μζςθ κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ. τθν 

κακθμερινι γλϊςςα, ο όροσ αναφζρεται επίςθσ ςε άλλεσ επιπτϊςεισ τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ, 

που προκαλοφνται από ανκρωπογενείσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου από τθν αρχι τθσ βιομθχανικισ 

εποχισ. 

ΑΙΣΙΕ 

Οι φυςικζσ αιτίεσ κυριαρχοφν μεταξφ των αιτιϊν τθσ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ: αλλαγζσ ςτθν θλιακι 

δραςτθριότθτα, αςτρονομικά φαινόμενα, μετακίνθςθ ωκεανϊν και θφαιςτειακι δραςτθριότθτα. Ασ 

ξεκινιςουμε με τον ιλιο. Λοιπόν, τα τελευταία 35 χρόνια - κατά τθ διάρκεια των οποίων το κλίμα τθσ Γθσ 

κερμαίνεται γριγορα - θ θλιακι δραςτθριότθτα ζχει μειωκεί. 

ΤΠΑΡΧΟΝΣΑ 

Η κλιματικι αλλαγι επθρεάηει όλα τα μζρθ του κόςμου. Σα πολικά παγάκια λιϊνουν και θ ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ αυξάνεται. ε οριςμζνεσ περιοχζσ, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι βροχοπτϊςεισ γίνονται 

ςυχνότερα, ενϊ άλλεσ υποφζρουν από ςοβαρά κφματα και ξθραςίεσ. 

Αυτά τα φαινόμενα αναμζνεται να εντακοφν τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. 

Πϊσ μποροφμε να αποτρζψουμε τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ; 

1. Χρθςιμοποιιςτε λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ! 

2. Εξοικονομιςτε νερό! 

3. Βράςτε όςο νερό χρειάηεςτε! 

4. Θυμθκείτε να απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία "Αναμονι" ςτον εξοπλιςμό ςασ! 

5. Ελζγξτε ποιεσ παραμζτρουσ ζχουν οι οικιακζσ ςυςκευζσ που αγοράηετε. 

6. Σαξινομιςτε τα ςκουπίδια ςασ! 

7. Μειϊςτε τθ κερμοκραςία του ςπιτιοφ μόνο κατά 1 ° C! 

8. Προγραμματίςτε τον κερμοςτάτθ ςτο ςπίτι ςασ 



9. Έχετε αυτοκίνθτο; Μετάβαςθ ςε οικολογικι οδιγθςθ! 

10. Μετάβαςθ από αυτοκίνθτο ςε ποδιλατο! Αυτό είναι  κάτι για το πραγματικά «οικολογικό-ανκεκτικό». 

Βοικεια για πολικζσ αρκοφδεσ 

Φανταςτείτε ζναν κόςμο χωρίσ τθν Αρκτικι Για χιλιετίεσ οι άνκρωποι ηοφςαν ςτθν Αρκτικι μαηί με μερικά 

από τα πιο αόριςτα και μεγαλοπρεπι ηϊα και ςε μερικζσ από τισ πιο δφςκολεσ ςυνκικεσ οπουδιποτε ςτθ 

Γθ. Αλλά τϊρα όλα αυτά αλλάηουν. Η Αρκτικι κερμαίνεται γριγορα. 

Η Αρκτικι κερμαίνεται δφο φορζσ πιο γριγορα από τθν υπόλοιπθ Γθ, τεντϊνει τα οικοςυςτιματα και 

προκαλεί τιξθ περιςςότερου καλάςςιου πάγου κάκε χρόνο. Χωρίσ το ψυκτικό αποτζλεςμα, μεγάλο μζροσ 

του κόςμου μασ κα φαινόταν και κα αιςκανόταν πολφ διαφορετικό. Εν ςυντομία, θ μοίρα μασ ςυνδζεται 

με αυτόν τον παγωμζνο κόςμο. 

Μια αναφορά για τθ διάςωςθ πολικϊν αρκοφδων 

Η Αρκτικι φιλοξενεί άγρια άγρια φφςθ. Αλλά χωρίσ καλάςςιο πάγο αγωνίηονται να επιβιϊςουν, κακϊσ τα 

ςκουπίδια και οι ρφποι μολφνουν το παρκζνο ςπίτι τουσ. Μια πετρελαιοκθλίδα εδϊ κα μποροφςε να 

προκαλζςει καταςτροφι. 

                                                               


