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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μέσο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας μας δόθηκε η ευκαιρία
να αναζητήσουμε θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο της σημερινής
κοινωνίας καθώς σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον και κατά επέκταση
με την πορεία του πάνω στον πλανήτη γη. Καλούμαστε έτσι μέσα από
αυτή την ομαδική εργασία να ενημερώσουμε και να
ευαισθητοποιήσουμε τον κάθε αναγνώστη πάνω σε περιβαλλοντικά
θέματα τα οποία αναπτύξαμε.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η ερευνητική εργασία μου σχετίζεται με την χρήση της ανεμογεννήτριας
στον Ελλαδικό χώρο, σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας.
Σκοπός της είναι να συγκριθούν τα αποτελέσματα της αιολικής ενέργειας
με αυτά των άλλων μορφών ενέργειας και να αποδειχθεί αν όντως αυτά
είναι ωφέλιμα για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.
Τα όρια που θέτω στην εργασία μου είναι ο τόπος (Ελλάδα) και η χρονική
περίοδος στην οποία αναφέρομαι (τελευταία δεκαετία).
Μεταβλητές που μπορούν να διαφοροποιήσουν την έρευνά μου είναι
οι διάφοροι οικονομικοί λόγοι της χώρας σχετικά με την
κατασκευή και εγκατάσταση ανεμογεννητριών και αιολικών
πάρκων για την παραγωγή ενέργειας
η τοποθεσία των ανεμογεννητριών στον Ελλαδικό χώρο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το θέμα που έχω επιλέξει είναι η ανεμογεννήτρια και οι επιπτώσεις που
η ίδια μπορεί να επιφέρει στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον.
Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θέλω να ανακαλύψω αν η αιολική
ενέργεια υπερτερεί ορισμένων πηγών ενέργειας, αν είναι επαρκής για να
καλύψει μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδος και αν η
ύπαρξη των ανεμογεννητριών διευκολύνει ή δυσκολεύει την συνύπαρξη
περιβάλλοντος και ανθρώπου.
Βέβαια, από μικρή ήταν κάτι που μου τραβούσε την προσοχή, όχι τόσο
για να μάθω ως προς το τι ωφελεί η αιολική ενέργεια, αλλά επειδή μου
έκαναν εντύπωση οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
της αιολικής ενέργειας, οι ανεμογεννήτριες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ
Για να διαπιστώσουμε αν εξυπηρετούνται οι κοινωνικές ανάγκες της
έρευνας, θα ακολουθήσουμε μια ιστορική αναδρομή για την δημιουργία
της ανεμογεννήτριας και για το πόσο έχουν ωφελήσει τα αιολικά πάρκα
σε διάφορες περιόδους.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Ο άνεμος είναι απλά αέρας σε κίνηση. Προκαλείται με την ανώμαλη
θέρμανση της γήινης επιφάνειας από τον ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ωρου. Δεδομένου ότι η γήινη επιφάνεια αποτελείται από ξηρά και
νερό, ερήμους και δάση, η επιφάνεια απορροφά τη θερμότητα του ήλιου
διαφορετικά.
Οι βαρύτερες, πιο δροσερές μάζες αέρα παίρνουν τη θέση του. Αυτή η
κίνηση των αερίων μαζών δημιουργούν τους ανέμους. Με τον ίδιο τρόπο,
έχουμε κίνηση της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη γη επειδή το έδαφος
κοντά στον γήινο
ισημερινό
θερμαίνεται
περισσότερο από τον
ήλιο, από ότι το
έδαφος κοντά στους
πόλους.
Σήμερα, οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν την
ενέργεια του αέρα
για να παράγουν
ηλεκτρική ενέργεια. Ο αέρας είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αφού θα
δημιουργείται όσο λάμπει ο ήλιος.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη
μετακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαιρας.

Οι μετακινήσεις του αέρα, οι άνεμοι δηλαδή, προέρχονται από τις
μεταβολές και τις διαφορετικές από τόπο σε τόπο τιμές της
ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι διαφορετικές αυτές τιμές της πίεσης,
οφείλονται στη διαφορετική θέρμανση (απορρόφηση ενέργειας) της
ατμόσφαιρας
κάθε
τόπου
από
τον
Ήλιο.
Ο άνθρωπος από πολύ παλιά κατάλαβε πόσο σημαντική μπορεί να
αποδειχθεί η ενέργεια που μας δίνει ο άνεμος όταν φυσάει και
αξιοποίησε τη δύναμη των ανέμων σε διάφορες χρήσεις.
Τα ιστιοφόρα πλοία μετέφεραν ανθρώπους και εμπορεύματα
διασχίζοντας τις θάλασσες και πάνω τους στήριξαν την ακμή και την
οικονομική τους ευρωστία μεγάλες πόλεις που κυριάρχησαν στην
ιστορία. Οι ανεμόμυλοι πάλι, που άφθονους βλέπει κανείς κυρίως στα
νησιά μας, ήταν πολύτιμοι βοηθοί στην παραγωγή του αλευριού,
βασικού παράγοντα διατροφής σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Αυτή η ενέργεια, η αιολική (υπενθυμίζεται ότι ο Αίολος ήταν ο
“διαχειριστής” των ανέμων, κατά τους αρχαίους Έλληνες), αξιοποιείται
στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο, σε περιοχές όπου συχνά φυσούν
ισχυροί άνεμοι.
Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε σήμερα τις
Ανεμογεννήτριες, με τις οποίες μετατρέπεται η κινητική ενέργεια του
ανέμου σε ηλεκτρική.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
Το επίσημο όνομά του είναι Ωρολόγιο του Κυρρήστου, το οποίο
κατασκεύασε ο Ανδρόνικος ο Κύρρηστος τον 1ο αιώνα π.Χ.. Είχε
ανεμοδείκτη, ηλιακό ρολόι και ίσως υδραυλικό ρολόι.

Από τους αρχαίους χρόνους, οι άνθρωποι έχουν εκμεταλλευτεί την
ενέργεια του αέρα. Πριν από 5.000 χρόνια, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
χρησιμοποιούσαν την δύναμη του αέρα για να κινήσουν τα ιστιοφόρα
τους στον ποταμό Νείλο. Αργότερα, οι άνθρωποι έχτισαν ανεμόμυλους
για να αλέσουν το σιτάρι και άλλα δημητριακά.
Οι πρώτοι ανεμόμυλοι έμοιαζαν με ρόδες από κουπιά. Οι αρχαιότεροι
ανεμόμυλοι (κατακόρυφου άξονα) κατασκευάστηκαν στην Περσία τον 6ο
έως τον 9ο αιώνα μ.Χ., ενώ η πρώτη γραπτή αναφορά γίνεται στην Κίνα
τον 13ο αιώνα μ.Χ.
Αιώνες αργότερα, οι Ολλανδοί βελτίωσαν τον ανεμόμυλο. Τους έδωσαν
μορφή πτερυγίων από ξύλο στην αρχή και
μετά από πανί. Η Ολλανδία είναι διάσημη
για τους ανεμόμυλους της, τους οποίους
οι κάτοικοί της χρησιμοποίησαν για να
αλέσουν σιτάρι, καλαμπόκι, να αντλήσουν
νερό και σε πριονιστήρια.
Σήμερα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν
περιστασιακά τους ανεμόμυλους για να αλέσουν σιτάρι και να

αντλήσουν νερό, αλλά χρησιμοποιούν νέες μηχανές οι οποίες με τη
δύναμη του αέρα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως οι παλιοί ανεμόμυλοι, έτσι και οι σημερινοί χρησιμοποιούν
πτερύγια για να δαμάσουν την κινητική ενέργεια του αέρα.
Ο αέρας ρέει γύρω από τα πτερύγια προκαλώντας την περιστροφή τους.
Τα πτερύγια συνδέονται με έναν άξονα κίνησης που γυρίζει μια
ηλεκτρική γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Όμως, όπως
τα παλιά χρόνια, έτσι και οι σημερινές ανεμογεννήτριες δεν μας δίνουν
την ωφέλιμη ενέργειά τους όταν δεν φυσά αέρας, δηλαδή το ένα τρίτο
των ημερών του χρόνου. Όμως λειτουργούν κυρίως τον χειμώνα την
περίοδο όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες.
Οι διαχειριστές των
αιολικών πάρκων
γνωρίζουν ότι για να
αντιμετωπιστεί αυτό
το πρόβλημα πρέπει
να διαθέτουν αιολικά
πάρκα εγκατεστημένα
σε διαφορετικές
περιοχές αλλά και να
συμπληρώνουν το
δυναμικό τους
προσφεύγοντας σε
άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.
Σήμερα, στη γενική τους μορφή οι ανεμοκινητήρες μετατρέπουν την
κινητική ενέργεια του ανέμου σε άλλες πιο χρήσιμες μορφές ενέργειας,
όπως θερμική, ηλεκτρική και φυσικά μηχανική .
Ο άνεμος, όμως, είναι μια ανεξέλεγκτη και χρονικά μεταβαλλόμενη σε
όλες της τις παραμέτρους πηγή ενέργειας. Η δέσμευση και
χρησιμοποίηση της ενέργειας αυτής, είναι ως εκ τούτου μια πολύ
δαπανηρή διαδικασία.
Η σχεδίαση και η κατασκευή μιας αποδοτικής και παράλληλα
οικονομικής ανεμομηχανής δεν είναι εύκολη δουλειά. Παρόλα αυτά, οι
σύγχρονες ανεμομηχανές (που η επιστημονική ονομασία τους είναι

“συστήματα μετατροπής” της αιολικής ενέργειας , ή πιο απλά
“ανεμοκινητήρες”,
ή
όταν
παράγουν
ηλεκτρική
ενέργεια
“ανεμογεννήτριες”), χρησιμοποιώντας τα πρόσφατα επιτεύγματα στην
τεχνολογία των υλικών, στη μηχανολογία, στην ηλεκτρονική και στην
αεροδυναμική, έχουν ανεβάσει σε υψηλά επίπεδα την απόδοσή τους,
μειώνοντας συνεχώς το κόστος της παραγόμενης ενέργειας.
Η μελέτη ενός συστήματος ανεμογεννήτριας (Α/Γ), περιλαμβάνει την
αεροδυναμική σχεδίαση και τη μελέτη εφαρμογής, στην οποία
περιλαμβάνονται η μηχανολογική μελέτη και σχεδίαση, η μελέτη του
ηλεκτρολογικού συστήματος και τα ηλεκτρολογικά συστήματα ελέγχου
και ασφαλείας. Η αεροδυναμική σχεδίαση αποτελεί προϋπόθεση για τον
σχεδιασμό ενός συστήματος δέσμευσης και μετατροπής της ενέργειας
του ανέμου, ενώ η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη είναι το αμέσως
επόμενο και αναγκαίο στάδιο για την υλοποίηση ενός τέτοιου
συστήματος, κατά τον αποδοτικότερο και πλέον συμφέροντα
τεχνοοικονομικό τρόπο.
Η πρώτη μεγάλη ανεμογεννήτρια, γνωστή ως Smith-Putman
σχεδιάσθηκε και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ. Η σχεδίαση της άρχισε στα
τέλη της δεκαετίας του '30 και οι δοκιμές της έγιναν στις αρχές της
δεκαετίας του '40. Η ισχύς της ήταν 1250 KW και είχε δύο πτερύγια από
χάλυβα με διάμετρο περιστροφής 53 μέτρα, τοποθετημένα σε έναν
πύργο ύψους 33,5 μέτρων.
Το σύγχρονο ενδιαφέρον, με κρατική χρηματοδότηση, άρχισε στις ΗΠΑ
το 1973. Το πρόγραμμα της πρώτης μεγάλης ανεμογεννήτριας, με τον
κωδικό Mod-0, ανατέθηκε στη ΝΑSΑ και περιλάμβανε τη σχεδίαση,
κατασκευή και δοκιμή μιας ανεμογεννήτριας ισχύος 100 KW με διάμετρο
δρομέα 38 μέτρα. Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η εξαγωγή
πληροφοριών και συμπερασμάτων για την εκπόνηση ενός ευρύτερου
προγράμματος αιολικής ενέργειας.
Στην Ευρώπη την πρωτοπορία στην αγορά των ανεμογεννητριών την
κατέχει η Δανία. Άλλες χώρες με ανεπτυγμένο τον κλάδο σχεδίασης και
κατασκευής Α/Γ , είναι η Ολλανδία, η Βρετανία, το Βέλγιο και πρόσφατα
η Ιταλία και η Ισπανία.

Στη χώρα μας έγινε μια προσπάθεια από την Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία, πριν από μερικά χρόνια, για τη μερική κατασκευή και
συναρμολόγηση ανεμογεννητριών Βρετανικής σχεδίασης. Για διάφορους
λόγους, που έχουν σχέση με τη Βρετανική εταιρία η προσπάθεια δεν
παρουσίασε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η απόφαση, όμως της
Δ.Ε.Η. να εκμεταλλευτεί σε σημαντικό βαθμό την αιολική ενέργεια και η
αναμενόμενη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, δημιουργούν τις
πολύ καλές προοπτικές στην αγορά των ανεμογεννητριών. Εάν δε,
ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες εταιρίες της παγκόσμιας αγοράς
σχεδιάζουν τις κατασκευές τους με βάση τυποποιημένα εξαρτήματα και
συστήματα, είναι φανερό ότι και η Ελλάδα μπορεί, τουλάχιστον στην
εσωτερική αγορά να συμπεριλάβει και εγχώριες κατασκευές.

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Μια ανεμογεννήτρια αποτελείται συνήθως από τα παρακάτω μέρη


Ανεμόμετρο (Anemometer): μετράει την ταχύτητα του ανέμου και
μεταβιβάζει τα ανεμολογικά δεδομένα σε έναν ελεγκτή.



Πτερύγια (Blades): οι περισσότερες ανεμογεννήτριες έχουν δύο ή
τρία πτερύγια. Ο άνεμος πάνω στα πτερύγια δημιουργεί άνωση
(lift) που έχει σαν αποτέλεσμα μια ροπή γύρω από τον άξονα
περιστροφής και αναγκάζει τα πτερύγια να περιστρέφονται.



Φρένο (Brake): ένα δισκόφρενο το οποίο μπορεί να λειτουργεί
μηχανικά, ηλεκτρικά ή υδραυλικά για να σταματήσει τον κινητήρα
σε περίπτωση ανάγκης.



Ελεγκτής (Controller): ο ελεγκτής ξεκινά τη μηχανή σε ταχύτητες
ανέμου περίπου 8-16 μίλια την ώρα και κλείνει τη μηχανή περίπου
στα 65 μίλια την ώρα. Οι ανεμογεννήτριες δε μπορούν να
δουλεύουν σε ταχύτητες ανέμου πάνω απ’ τα 65 μίλια την ώρα
γιατί οι γεννήτριές τους μπορούν να υπερθερμανθούν ή/και τα
πτερύγιά τους να σπάσουν.



Κιβώτιο ταχυτήτων (Gear box): οι ταχύτητες συνδέουν τον άξονα
χαμηλής ταχύτητας με τον άξονα υψηλής ταχύτητας και αυξάνει

την ταχύτητα περιστροφής από τις 30 με 60 στροφές ανά λεπτό
στις 1200 με 1500 στροφές ανά λεπτό. Η ταχύτητα περιστροφής
απαιτείται από τις περισσότερες γεννήτριες για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα ακριβό
(και βαρύ) μέρος μιας ανεμογεννήτριας και οι μηχανικοί μελετούν
γεννήτριες οι οποίες θα λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες
περιστροφής και δε θα απαιτούνται κιβώτια ταχυτήτων.


Γεννήτρια (Generator): συνήθως παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα
60 κύκλων.



Άξονας υψηλής ταχύτητας (High-speed Shaft): οδηγεί τη γεννήτρια.



Άξονας χαμηλής ταχύτητας (Low-speed Shaft): ο ρότορας κινεί τον
άξονα χαμηλής ταχύτητας περίπου στις 30 με 60 στροφές ανά
λεπτό.



Κέλυφος (Nacelle): ο ρότορας συνδέεται με το κέλυφος, το οποίο
βρίσκεται πάνω απ’ τον πύργο και περιλαμβάνει το κιβώτιο
ταχυτήτων, τους άξονες υψηλής και χαμηλής ταχύτητας, τη
γεννήτρια, τον ελεγκτή και το φρένο. Ένα κάλυμμα προστατεύει τα
μέρη εντός του κελύφους. Μερικά κελύφη είναι αρκετά μεγάλα
ώστε να μπορεί ένας τεχνικός να κάθεται όρθιος μέσα σε αυτό ενώ
δουλεύει.



Κλίση (Pitch): τα πτερύγια έχουν τη δυνατότητα να γύρω από τον
διαμήκη άξονά τους, ώστε να μειώνουν τα αεροδυναμικά φορτία
(lift) πάνω στην πτερύγωση στις μεγάλες ταχύτητες του ανέμου και
να τα μειώνουν στις μικρές ταχύτητες
Ρότορας (Rotor): τα πτερύγια και το κεντρικό σημείο ονομάζονται
ρότορας.
Πύργος (Tower): οι πύργοι είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινο
κέλυφος ή χωροδικτύωμα. Επειδή η ταχύτητα του ανέμου
αυξάνεται με το ύψος, οι υψηλοί πύργοι περιέχουν γεννήτριες που
συλλέγουν περισσότερη ενέργεια και παράγουν περισσότερο
ηλεκτρισμό.
Ανεμοδείκτης (Wind vane): υπολογίζει την διεύθυνση και
επικοινωνεί με τον οδηγό εκτροπής ώστε να προσανατολίζεται
στον άνεμο.
Οδηγός εκτροπής (Yaw drive): φέρνει τις ανεμογεννήτριες προς
τον άνεμο. Χρησιμοποιείται για να αφήνει το ρότορα να βρίσκεται










προς τον άνεμο καθώς αυτός μεταβάλλεται. Οι ανεμογεννήτριες
που λειτουργούν υπήνεμα δεν απαιτούν οδηγό εκτροπής. Ο
άνεμος μόνος φέρνει υπήνεμα το ρότορα.
Κινητήρας εκτροπής (Yaw motor): δίνει ενέργεια στον οδηγό
εκτροπής

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Είναι χρήσιμη η αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής;

Έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω των ανεμογεννητριών;
Διαταράσσουν το οικοσύστημα οι ανεμογεννήτριες;
Κάνουν θόρυβο οι ανεμογεννήτριες;
Πόση έκταση γης χρειάζεται για να εγκατασταθούν;

Έχει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις;
Η αιολική ενέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας;
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε αναπτυσσόμενες
χώρες, η αιολική ενέργεια;
Είναι δημοφιλής, σαν τύπος ενέργειας, σε χώρες που έχουν ήδη
μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών;

Έχει ενεργειακές επιπτώσεις;
Μπορεί η αιολική ενέργεια να συνεισφέρει στην
ηλεκτροπαραγωγή, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο;
Εξοικονομείται, πράγματι, ενέργεια από την λειτουργία των
ανεμογεννητριών;

Υπάρχει ανταγωνιστικότητα;
Είναι ακριβή η αιολική ενέργεια;
Μπορούν οι ανεμογεννήτριες να είναι οικονομικά ανταγωνιστικές
σε μη παράκτιες (δηλ. σε ηπειρωτικές) περιοχές;

Από τι αποτελούνται τα μέρη μιας ανεμογεννήτριας;

Επιβαρύνουν το τοπίο οι ανεμογεννήτριες;

Οι ανεμογεννήτριες απειλούν τα πουλιά;

Οι τουρίστες απωθούνται από τα αιολικά πάρκα;

Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία της γης, των σπιτιών και των
οικοπέδων;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Όπως είδαμε , η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση
στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής καθώς παρουσιάζει μια πλειάδα
πλεονεκτημάτων.
Φυσικά, όμως, υπάρχουν και παράμετροι που δεν επηρεάζουν τα
αποτελέσματα της αιολικής ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα η
εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας με άλλους τρόπους, όπως η
ηλιακή ενέργεια.
Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών
ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή
ενέργεια, η θερμότητα καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια
ακτινοβολίας.
Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού
προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί
χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της.
Όσον αφορά την
εκμετάλλευση της
ηλιακής ενέργειας,
θα μπορούσαμε να
πούμε ότι χωρίζεται
σε τρεις κατηγορίες
εφαρμογών: τα
παθητικά ηλιακά
συστήματα, τα
ενεργητικά ηλιακά
συστήματα
ή Ηλιοθερμικά συστήματα, και τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη
θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα
φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής
ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού
φαινομένου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα αναλύσουμε μια υποκατηγορία της
αιολικής ενέργειας, τα αιολικά πάρκα.
Αιολικό πάρκο ή Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ονομάζεται η χερσαία ή θαλάσσια έκταση στην οποία έχει
τοποθετηθεί ένας αριθμός ανεμογεννητριών, με σκοπό τη μετατροπή της
κινητικής ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρική.
Συγκεκριμένα, είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίες αποτελούνται από τις ανεμογεννήτριες, τα καλώδια
μεταφοράς ρεύματος, τους μετεωρολογικούς ιστούς, τους σταθμούς
μετασχηματισμού και βοηθητικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των
δρόμων.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δε ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με
τη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων αερίων που συμβάλλουν
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ρύπανση που σχετίζεται με τους
ΑΣΠΗΕ είναι έμμεση λόγω του ότι λαμβάνει χώρα κατά τη παραγωγή, τη
μεταφορά, τη διάνοιξη δρόμων όπου θεωρηθεί αναγκαίο και την
εγκατάσταση των στοιχείων που το απαρτίζουν καθώς επίσης και με τη
δυνατότητα ανακύκλωσης ή μη, των υλικών μετά το πέρας λειτουργίας
του ΑΣΠΗΕ.

Πλεονεκτήματα


Παράγουν ρεύμα από μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.



Τα αιολικά πάρκα δε ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα όπως τα εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρισμού τα οποία στηρίζονται στην καύση ορυκτών
καυσίμων, όπως άνθρακα ή φυσικού αερίου. Οι ανεμογεννήτριες δεν
εκλύουν χημικές ουσίες στο περιβάλλον οι οποίες προκαλούν όξινη
βροχή ή αέρια του θερμοκηπίου.

Μειονεκτήματα


Κάνουν θόρυβο.



Μπορεί τα πτερύγια των ανεμογεννητριών να τραυματίσουν ή
σκοτώσουν πτηνά.



Δεν παράγουν τόσο ρεύμα όσο ένα ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο.



Υπάρχει μεγάλο κόστος και χρειάζεται μεγάλη έκταση για να
κατασκευαστεί ένα αιολικό πάρκο.



Χρειάζεται άνεμο για να παράγουν ρεύμα και σε μία περιοχή δεν
φυσάει συνέχεια όλο το χρόνο.



Τα κατάλληλα σημεία για αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σε
απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο
ηλεκτρισμός.

Υπεράκτια αιολικά πάρκα
Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (offshore wind farms) αποτελούν στις µέρες
µας µια νέα σχετικά παγκόσµια προσπάθεια αύξησης της παραγωγής
ενέργειας από την εκµετάλλευση του ανέµου. Η αιολική ενέργεια, όπως
λέγεται, αποτελεί ανανεώσιµη µορφή ενέργειας δηλαδή η παραγωγή της
δεν έχει ως αποτέλεσµα την απελευθέρωση στο περιβάλλον επιβλαβών
ουσιών όπως διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα,
υδρογονάνθρακες κ.ά. όπως συµβαίνει µε άλλες πηγές ενέργειας
(πετρέλαιο, λιγνίτης, πυρηνική ενέργεια κλπ.)
Η µέχρι τώρα πρακτική εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας σε
παγκόσμιο επίπεδο ήταν η δηµιουργία αιολικών πάρκων (δηλαδή η
εγκατάσταση πολλών ανεμογεννητριών σε µία περιοχή) σε διάφορες
περιοχές στη ξηρά. Με την νέα αυτή πρακτική των υπεράκτιων αιολικών
πάρκων εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε θαλάσσιες περιοχές
αυξάνοντας έτσι κατά πολύ τις κατάλληλες περιοχές δημιουργίας
αιολικών πάρκων.
Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται και η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας
«φιλικής» προς το περιβάλλον από χώρες µικρές όπως η Ελλάδα όπου οι
κατάλληλες περιοχές στη ξηρά για δηµιουργία αιολικών πάρκων είναι
περιορισμένες ενώ από την άλλη πλευρά διαθέτει ατελείωτες θαλάσσιες
περιοχές που θα µμπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό.

Επίσης, έχει βρεθεί ότι η ταχύτητα του ανέµου στην επιφάνεια της
θάλασσας είναι συνήθως µμεγαλύτερη από αυτή στην ξηρά γεγονός που
κάνει αποδοτικότερη τη λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας. Σε παγκόσμιο
επίπεδο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτια αιολικά
πάρκα είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση µε αυτή που παράγεται
από πάρκα της ξηράς.
Το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον δίνει περισσότερη ελευθερία στην
εύρεση κατάλληλης περιοχής για εγκατάσταση αιολικού πάρκου δεν
σημαίνει ότι η επιλογή της περιοχής γίνεται αυθαίρετα. Για να επιλεγεί
κάποια περιοχή πρέπει να πληρεί κάποια βασικά κριτήρια τα οποία
θέτονται από την εκάστοτε χώρα. Συνήθως τα κριτήρια αυτά έχουν να
κάνουν µε το βάθος (συνήθως έως 50 µέτρα, την απόσταση από την ακτή
(συνήθως µέχρι 10 χιλ.), την οπτική όχληση από την ακτή, αν η περιοχή
είναι προστατευόμενη, ικανοποιητική ταχύτητα ανέµου κ.ά.
Πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα από τη κατασκευή και
λειτουργία ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου:
• Θαλάσσιοι οργανισμοί: Τα θεμέλια των ανεμογεννητριών µπορεί να
λειτουργήσουν, µετά από χρόνια, ως τεχνητοί ύφαλοι µε αποτέλεσµα την
αύξηση του αριθμού των ψαριών από την αναμενόμενη αύξηση της
τροφής. Αυτή η αύξηση των πληθυσμών των ψαριών µπορεί να επιφέρει
µε την σειρά της αύξηση και στον αριθμό των πουλιών στη περιοχή µε
αποτέλεσµα τις πιθανές συγκρούσεις αυτών µε τους πύργους και τα
πτερύγια των ανεμογεννητριών.
• Μεταναστευτικά πουλιά: Εκτός από τις πιθανές συγκρούσεις µε τα
διάφορα µέρη των ανεμογεννητριών, τα πουλιά ίσως να χρειάζονται
περισσότερη ενέργεια να καταναλώσουν για να αποφύγουν τις
ανεμογεννήτριες και να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους. Επίσης,
ο υποχρεωτικός φωτισμός των ανεμογεννητριών κατά την διάρκεια της
νύχτας είναι πιθανό να επιφέρει αποπροσανατολισμό των πουλιών.
• Πιθανή αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος και µείωση των
ενδιαιτημάτων: Η υποθαλάσσια θεμελίωση, τα διάφορα συστήματα
αγκίστρωσης, τα υλικά προστασίας των µερών της ανεμογεννήτριας από
τη διάβρωση, τα διάφορα υλικά καθαρισμού και συντήρησής της και το
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τη λειτουργία της, είναι
πιθανό να προκαλέσουν µείωση του βένθους του θαλάσσιου
οικοσυστήματος µε αντίκτυπο, βέβαια, σε όλη την τροφική αλυσίδα του
οικοσυστήματος. Άρα, αυτή η παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή
στο φυσικό περιβάλλον και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των
θαλάσσιων οργανισμών.

• Θαλάσσιες µμεταφορές: Η δηµιουργία μεγάλων υπεράκτιων αιολικών
πάρκων είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές γιατί
όπως είναι λογικό τα πλοία θα πρέπει να χαράξουν νέες πορείες για να
αποφύγουν τις ανεμογεννήτριες και ενδεχομένως αυτό να επιφέρει
επιπρόσθετο κόστος. Επίσης το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο από τη
λειτουργία της ανεμογεννήτριας πιθανότατα να επηρεάζει τα ραντάρ των
πλοίων άλλα και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
• Θόρυβος: Η περιστροφή της έλικας της ανεμογεννήτριας παράγει
θόρυβο που ίσως να επηρεάσει τους θαλάσσιους οργανισμούς.

Μάλιστα, ένα μεγάλο τεχνολογικά επίτευγμα, το μεγαλύτερο Υπεράκτιο
Αιολικό Πάρκο του κόσμου, είναι πολύ πιθανό να κατασκευαστεί ΒΑ της
Λήμνου και συγκεκριμένα ανοιχτά του ακρωτηρίου της Πλάκας.
Μια επένδυση με πολύ υψηλό κόστος κατασκευής, ισχύος 500 MW, που,
αν υλοποιηθεί, θα φέρει προβολή και οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο στη
Λήμνο αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή
που πρέπει να υλοποιηθεί, καθώς το συγκεκριμένο έργο σε συνδυασμό
με τη γραμμή διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα ανάγεται σε έργο
εθνικής σημασίας, αφού μειώνεται δραστικά η ενεργειακή εξάρτηση της
χώρας.
Πέρα, βέβαια, από το γεγονός ότι αποδεδειγμένα πλέον οι Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας είναι οι πιο φιλικές μορφές ενέργειας προς το
περιβάλλον, κοστίζουν λιγότερο και είναι κρίμα να μην αξιοποιηθεί το

υψηλό αιολικό δυναμικό που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή της
Λήμνου.
Περιοχή Ανάπτυξης
Στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες οι περιοχές που μπορούν να γίνουν
θαλάσσια αιολικά πάρκα, γιατί συνήθως υπάρχουν μεγάλα βάθη στη
θάλασσα, σε αντίθεση με την συγκεκριμένη περιοχή της Λήμνου, όπου
είναι τεχνικά εφικτό να κατασκευαστεί ένα τέτοιο πάρκο.
Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο θα κατασκευαστεί σε τέτοια απόσταση και
θέση από τις ακτές, ώστε να μειώνεται η οπτική όχληση στο ελάχιστο
δυνατό και να μην εμποδίζει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα υπάρχει
στην περιοχή (π.χ. δρομολόγια ναυσιπλοΐας, αλιεία).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χωροθέτησή του έγινε με βάση το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
Θα αποτελείται δε από συστοιχίες ανεμογεννητριών που θα
τοποθετηθούν σε σημεία της θάλασσας όπου τα βάθη είναι από 20 μ έως
45 μ και σε απόσταση από 2 χλμ. έως 12 χλμ. από το πλησιέστερο σημείο
στεριάς.
Σε αντίθεση με κάποιες άλλες εταιρίες που κατέθεσαν αίτηση, η εταιρία
που ανέλαβε το έργο, είναι η μοναδική που χωροθέτησε εκτός της
περιοχής Natura και συγκεκριμένα εκτός της περιοχής όπου
αναπτύσσεται το φύκι «Ποσειδωνία» που αποτελεί τροφή για τα ψάρια,
όντας ένας υδάτινος βιότοπος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη, από αιολικά πάρκα
στο εξωτερικό ότι οι βάσεις των ανεμογεννητριών μέσα στη θάλασσα, όχι
μόνο δεν κάνουν ζημιά στον υδάτινο βιότοπο, αλλά καταλήγουν να
γίνονται εστίες αλιείας, αφού γύρω από αυτές μαζεύονται ψάρια.
Σύνδεση με την Βόρεια Ελλάδα
Η εταιρία αυτή προτείνει το εξής: το ρεύμα που θα παράγεται να
συνδεθεί στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς, δηλαδή να πηγαίνει
υποθαλάσσια στη Β. Ελλάδα κοντά στη Ξάνθη για να συνδεθεί σε ένα
καινούριο ΚΥΠ (Κέντρο Υπερφίαλης Τάσης) που θα κατασκευαστεί κοντά
στη Νέα Σάντα ΒΔ της Θεσσαλονίκης. Η προβλεπόμενη παραγωγή
εκτιμάται σε 1,758 GWh/έτος. Το πώς θα συνδεθεί ακριβώς η Λήμνος

είναι προς εξέταση και είναι θέμα που θα απασχολήσει το ΔΕΣΜΗΕ
(Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Πλήρης κάλυψη Λήμνου ενεργειακά
Με βάση το νέο νόμο 3851, η Λήμνος όχι μόνο θα καλύπτεται
ενεργειακά, αλλά θα δικαιούται και το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών
του αιολικού πάρκου, δηλαδή πρακτικά δε θα πληρώνει κανένας από τη
Λήμνο ρεύμα! Παλιότερα σε κάθε περιοχή που κατασκευαζόταν ένα έργο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ. αιολικό πάρκο, υδροηλεκτρικό ή
φωτοβολταϊκό, το 3% του τζίρου της εταιρίας, το παρακρατούσε ο
ΔΕΣΜΗΕ και πήγαινε απευθείας στο Δήμο της περιοχής, ο οποίος έπρεπε
να εκμεταλλευτεί αυτά τα λεφτά αναπτυξιακά. Επειδή όμως υπήρξαν
διαμαρτυρίες κατοίκων ότι δεν έβλεπαν πουθενά υπέρ τους αυτό το
ανταποδοτικό τέλος, προβλέπεται στο νέο νόμο, ένα ποσοστό να
πηγαίνει απευθείας στο λογαριασμό των καταναλωτών και ήδη αυτό έχει
αρχίσει να εφαρμόζεται και συγκεκριμένα στη Εύβοια σε ορισμένες
περιοχές όπου η εταιρία RF Energy AE επιμελείται το υπό κατασκευή
αιολικό πάρκο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Αρχικά, ο κύριος Χρήστου μας συστήθηκε και γνωριστήκαμε
μεταξύ μας. Μας εξήγησε με ποιο θέμα θα ασχολούμασταν την
φετινή χρονιά, το οποίο σχετίζεται με το περιβάλλον, με τίτλο «Η
φύση: Ο θησαυρός του πλανήτη μας. Το φυσικό περιβάλλον και
ο άνθρωπος», μας ζήτησε να πούμε την γνώμη μας σχετικά με το
τι νομίζουμε ότι περιλαμβάνει το θέμα και μας παρέθεσε έναν
κατάλογο με το τι θα κάναμε ολόκληρη την σχολική περίοδο.
Στην συνέχεια, μας ζητήθηκε να φτιάξουμε ένα ρεπορτάζ, του
οποίου το θέμα επιλέξαμε εμείς και είχε σχέση με την τεχνολογία,
ενώ συζητήσαμε ποια είναι η δομή ενός σωστού ρεπορτάζ.
Ταυτόχρονα, έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το θέμα της
εργασίας μας.
Φέρναμε σταδιακά όλοι τα πρότζεκτ στα επόμενα μαθήματα, τα
οποία
μάλιστα
παρουσιάζαμε,
διορθώναμε
και
βαθμολογούσαμε.
Αποφασίστηκε από κοινού να σκεφτούμε δύο διαφορετικά
θέματα, έτσι ώστε αν κάποιες επιλογές συνέπιπταν, να υπήρχε
μία επιπλέον.
Την επόμενη φορά, ανακοινώσαμε τα θέματα στην τάξη και τα
κατέγραψε ο κύριος Χρήστου. Μας ανακοινώθηκε ότι σιγά σιγά
έπρεπε να μαζεύουμε υλικό για την εργασία μας, ενώ συζητήθηκε
το θέμα των πληροφοριών, των εικόνων και των αναλογιών
μεταξύ τους.
Παρακολουθήσαμε ταινία με θέμα το περιβάλλον και την εξέλιξη
στον πλανήτη μας με τίτλο “Home”, την οποία βρήκαμε όλοι μας
πολύ ενδιαφέρουσα, και χωριστήκαμε σε ομάδες.
Φέραμε μερικές σελίδες πληροφοριών και εικόνων και μερικοί
παρουσίασαν το υλικό τους, ενώ καταγράφηκε ο αριθμός του
υλικού μας.
Φέραμε περισσότερες σελίδες και θέσαμε όριο σελίδων στην
εργασία, ενώ ταυτόχρονα καταγράψαμε την δομή του
εξωφύλλου της ατομικής και της ομαδικής εργασίας. Είδαμε και
εργασίες παλαιότερων μαθητών με το ίδιο θέμα για να πάρουμε

ιδέες και αποφασίστηκε να γράψουμε την δική μας «διαδικασία
που ακολούθησε ο ερευνητής».
Παρουσιάσαμε την δική μας διαδικασία του ερευνητή , ενώ
υπογραμμίστηκε το γεγονός του ότι έπρεπε να τελειώνουμε σιγάσιγά με το υλικό και να το φέρουμε ολόκληρο.
Ο κύριος Χρήστου κατέγραψε τον αριθμό των σελίδων της
εργασίας κάθε μαθητή και έκανε μερικές ουσιαστικές
παρατηρήσεις.
Φέραμε τα ατομικά εξώφυλλα των εργασιών, τα παρουσιάσαμε,
σχολιάσαμε την δομή τους και τα βαθμολογήσαμε.
Παρακολουθήσαμε λίγο ακόμη από την ταινία “Home”, που
αναφέρεται παραπάνω, και παρουσίασαν και οι υπόλοιποι
μαθητές τα ατομικά εξώφυλλά τους.
Στην πιο πρόσφατη συνάντησή μας, συγκεντρωθήκαμε με τις
ομάδες μας και διαχωρίσαμε το τι θα έκανε ο καθένας για την
ομαδική εργασία, ενώ μας ανακοινώθηκε πως η εργασία έπρεπε
να παραδοθεί έως τις 3/4/17, ημέρα Δευτέρα.
Αφού παραδοθούν οι ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα περιέχουν
τις ατομικές εργασίες και τα ρεπορτάζ των μελών της κάθε
ομάδας, ο κάθε μαθητής θα παρουσιάσει το θέμα του, ίσως
μπροστά σε κοινό.

ΟΡΙΣΜΟΙ
ΛΕΞΗ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
το σύνολο των
ανεμογεννητριών που
είναι τοποθετημένες η
μία δίπλα στην άλλη

συστοιχία

σύνολο ομοειδών
αντικειμένων ή
γεγονότων
τοποθετημένα σε
ορισμένη τάξη στο
χώρο ή το χρόνο

ενδιαίτημα

το φυσικό περιβάλλον
στο οποίο ζει και
αναπαράγεται
ένα είδος, ένας
πληθυσμός ή
μια βιοκοινότητα.

το φυσικό περιβάλλον
των θαλάσσιων
οργανισμών, όπως το
φύκι «Ποσειδωνία»

βένθος

Με τον όρο Βένθος
(αγγλ. Benthos, από
την αρχαία ελληνική
λέξη βένθος που
σήμαινε το βάθος)
χαρακτηρίζεται το
σύνολο των έμβιων
οργανισμών, που ζουν
και αναπτύσσονται
στο βυθό των
ωκεανών και των
θαλασσών ή και των
λιμνών.
ο άξονας περιστροφής
διαφόρων
μηχανημάτων

το σύνολο των
υδρόβιων οργανισμών
των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων

ατρακτίδιο

πλήμνη

πλήμνη τροχού: πάνω
της σφηνώνει ο
άξονας και
τοποθετούνται οι
ακτίνες του

ο άξονας περιστροφής
της ανεμογεννήτριας
(προς τις διάφορες
κατευθύνσεις)
πάνω της σφηνώνει ο
άξονας και
τοποθετούνται οι
ακτίνες της
ανεμογεννήτριας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Είναι χρήσιμη η αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής;
Φυσικά και η αιολική ενέργεια ( χάρη στην βοήθεια των
ανεμογεννητριών) είναι χρήσιμη για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Ο απλούστερος τρόπος για να καταλάβουμε πώς μια
ανεμογεννήτρια παράγει ηλεκτρική ενέργεια, είναι να φανταστούμε
ότι η ανεμογεννήτρια λειτουργεί με ακριβώς τον αντίθετο τρόπο από
έναν ανεμιστήρα. Αντί της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας για την
παραγωγή αέρα, όπως σε έναν ανεμιστήρα, οι ανεμογεννήτριες
χρησιμοποιούν τον αέρα για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Σχεδόν
όλες οι ανεμογεννήτριες αποτελούνται από τις λεπίδες (πτερύγια)
που περιστρέφονται γύρω από μια οριζόντια πλήμνη. Η πλήμνη
συνδέεται με ένα κιβώτιο ταχυτήτων και μια γεννήτρια, τα οποία
βρίσκονται μέσα στο ατρακτίδιο του κινητήρα. Το ατρακτίδιο είναι το
μεγάλο μέρος στην κορυφή του πύργου όπου βρίσκονται και τα
περισσότερα από τα ηλεκτρικά συστήματα. Οι ανεμογεννήτριες AOC
15/50 έχουν τρεις λεπίδες (πτερύγια). Ο αέρας γυρίζει την άτρακτο
των λεπίδων, αυτή περιστρέφει τον άξονα, ο οποίος συνδέεται με μια
γεννήτρια και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Μια γεννήτρια είναι μια
μηχανή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, σε
αντιδιαστολή με μια ηλεκτρική μηχανή που κάνει το αντίθετο.
 Έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω των ανεμογεννητριών;
i. Διαταράσσουν το οικοσύστημα οι ανεμογεννήτριες;
Τα βοοειδή και τα ελάφια συνηθίζουν να βόσκουν κάτω από
ανεμογεννήτριες, ενώ τα πρόβατα βρίσκουν συχνά καταφύγιο γύρω από
αυτές.
Τα πουλιά, παρ' ότι έχουν την τάση να συγκρούονται με ανθρώπινες
κατασκευές, όπως είναι οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι
υψηλοί ιστοί και πυλώνες, ή τα κτίρια, πολύ σπάνια επηρεάζονται άμεσα
από τις ανεμογεννήτριες.
Πρόσφατη μελέτη που έγινε στη Δανία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
εναέριες γραμμές που συνδέουν τα αιολικά πάρκα με το Σύστημα
Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση
στη θνησιμότητα των πουλιών, από ότι τα ίδια τα αιολικά πάρκα.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται περιπτώσεις όπου, γεράκια φωλιάζουν,
αναπαράγονται και μεγαλώνουν σε κλωβούς που έχουν φτιαχτεί για το
σκοπό αυτό πάνω σε Δανέζικες ανεμογεννήτριες!

ii. Κάνουν θόρυβο οι ανεμογεννήτριες;
Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν εξελιχθεί πλέον σε σχεδόν
αθόρυβες μηχανές. Σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 200 μέτρων, ο
θόρυβος περιστροφής των πτερυγίων συνήθως καλύπτεται πλήρως από
το θόρυβο του ανέμου μέσα στα φύλλα των δέντρων και των θάμνων.
Υπάρχουν δύο εν δυνάμει πηγές θορύβου σε μία ανεμογεννήτρια: Ο
Μηχανικός θόρυβος από το κιβώτιο των ταχυτήτων (gearbox) ή τη
γεννήτρια (generator) και ο Αεροδυναμικός θόρυβος από τα πτερύγια.
Ο Μηχανικός θόρυβος έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί από τις σύγχρονες
ανεμογεννήτριες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη βελτίωση του
μηχανολογικού σχεδιασμού, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
αποφυγή των κραδασμών.
Ο Αεροδυναμικός θόρυβος, δηλ. ο θόρυβος περιστροφής των πτερυγίων
της ανεμογεννήτριας, καθώς περνούν μπροστά από τον πυλώνα της,
εμφανίζεται κυρίως στα άκρα και στην πίσω πλευρά του πτερυγίου. Όσο
μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο μεγαλύτερος είναι και
ο θόρυβος. Ωστόσο, ο αεροδυναμικός θόρυβος έχει περιοριστεί
δραστικά κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, χάρις στη σημαντική
βελτίωση του σχεδιασμού των πτερυγίων (ιδιαίτερα των άκρων και της
πίσω πλευράς τους).
iii. Πόση έκταση γης χρειάζεται για να εγκατασταθούν;
Οι ανεμογεννήτριες, μαζί με τις οδούς πρόσβασης σε αυτές,
καταλαμβάνουν λιγότερο από το 1% της συνολικής έκτασης ενός τυπικού

αιολικού πάρκου. Το υπόλοιπο 99% της γης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για καλλιέργειες ή για βοσκή, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Επειδή οι ανεμογεννήτριες παράγουν ενέργεια από τον άνεμο, υπάρχει
λιγότερη ενέργεια (και περισσότερη τύρβη) στο πίσω μέρος μιας
ανεμογεννήτριας, απ' ότι στο μπροστινό.
Σε ένα αιολικό πάρκο, οι ανεμογεννήτριες γενικώς πρέπει να
εγκαθίστανται σε απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ίση με τρεις έως
εννέα διαμέτρους του ρότορα, έτσι ώστε να αποφεύγονται έντονα
φαινόμενα "σκίασης" του ανέμου (η πλέον συνήθης απόσταση που
εφαρμόζεται, είναι πέντε έως επτά φορές τη διάμετρο του ρότορα).
 Έχει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις;
i. Η αιολική ενέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας;
Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας προσφέρει σήμερα πάνω από 50.000
θέσεις εργασίας, σε παγκόσμιο επίπεδο (στοιχεία 2001). Η βιομηχανία
αυτή αποκτά ένα όλο και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα, καθώς
ωριμάζει σταδιακά, επεκτείνεται και δημιουργεί κατασκευαστικές
δραστηριότητες σε νέες αγορές.
ii.

Μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί
με
επιτυχία
σε
αναπτυσσόμενες χώρες, η αιολική ενέργεια;
Παρότι ο σχεδιασμός μιας ανεμογεννήτριας έχει εξελιχθεί σε βιομηχανία
υψηλής τεχνολογίας, οι ανεμογεννήτριες μπορούν εύκολα να
εγκατασταθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως και να συντηρηθούν
τοπικά. Οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών προσφέρουν συγκροτημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα στο προσωπικό λειτουργίας τους.
Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών δημιουργεί θέσεις εργασίας στην
τοπική κοινωνία, ενώ, από την άλλη πλευρά, οι κατασκευαστές
επιδιώκουν να κατασκευάζουν τοπικά ορισμένα βαριά τμήματα της
ανεμογεννήτριας, όπως π.χ. τους πυλώνες, όταν ο ρυθμός εγκατάστασης
ανεμογεννητριών φθάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο.
Οι ανεμογεννήτριες δεν απαιτούν, βέβαια, τροφοδοσία με καύσιμο, και
μάλιστα ακριβό, σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες το στοιχείο αυτό αποτελεί μείζον
εμπόδιο στη διείσδυσή τους σε αναπτυσσόμενες περιοχές.

Η Ινδία, για παράδειγμα, έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες
χώρες παγκοσμίως, όσον αφορά την αιολική ενέργεια, με αξιοσημείωτο
επίπεδο εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας. Από την άλλη, η
Κίνα έχει πρόσφατα αναλάβει τα ηνία, στον τομέα αυτό, στην περιοχή
της Ανατολικής Ασίας.
iii.

Είναι δημοφιλής, σαν τύπος ενέργειας, σε χώρες που έχουν
ήδη μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών;
Δημοσκοπήσεις σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η
Γερμανία, η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία, δείχνουν ότι ποσοστό άνω
του 70% του συνολικού πληθυσμού, τάσσεται υπέρ της ακόμη
μεγαλύτερης συμμετοχής της αιολικής ενέργειας στην παραγωγή
ηλεκτρισμού της χώρας του.
Οι άνθρωποι που κατοικούν κοντά σε ανεμογεννήτριες είναι, κατά μέσο
όρο, ακόμη περισσότερο θετικοί από το γενικό πληθυσμό υπέρ της
αιολικής ενέργειας, σε συνολικό ποσοστό που ξεπερνάει το 80%.
 Έχει ενεργειακές επιπτώσεις;
i.
Μπορεί η αιολική ενέργεια να συνεισφέρει στην
ηλεκτροπαραγωγή, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο;
Οι ανεμογεννήτριες έχουν πλέον αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό,
τόσο σε μέγεθος όσο και σε αποδιδόμενη ισχύ.
Μία τυπική ανεμογεννήτρια του 1980, ήταν εξοπλισμένη με
ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 26 kW και με ρότορα διαμέτρου 10,5 m. Μία
σύγχρονη ανεμογεννήτρια φέρει ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 1.000 kW και
έχει διάμετρο ρότορα 54 m. Αυτή η ανεμογεννήτρια παράγει 2 έως 3
εκατομμύρια kWh το χρόνο, δηλ. μία παραγωγή που ισοδυναμεί με την
ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 500 έως 800 Ευρωπαϊκά
νοικοκυριά.
Στην Ευρώπη, μέχρι τον Ιανουάριο του 2002, ήταν εγκατεστημένα
περισσότερα από 16.300 MW αιολικής ενέργειας, που κάλυπταν, κατά
μέσο όρο, τη συνολική οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εννέα
(9) εκατομμυρίων ανθρώπων.
Παγκοσμίως, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς ανέρχεται σε 23.300 MW
(Ιανουάριος 2002). Αυτή η ισχύς είναι ισοδύναμη με τη συνολική

εγκατεστημένη ισχύ όλων των πυρηνικών σταθμών που υπήρχαν, σε
παγκόσμιο επίπεδο, το 1970.
ii.

Εξοικονομείται, πράγματι, ενέργεια από την λειτουργία
των ανεμογεννητριών;
Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν την ενέργεια και μόνο του ανέμου
για να παράγουν ηλεκτρισμό. Μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια ισχύος
1.000 kW, σε μία τυπική τοποθεσία, θα αποτρέψει την εκπομπή στην
ατμόσφαιρα 2.000 τόννων CO2 το χρόνο, ρύπων που δημιουργούνται
από άλλες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθως από
ανθρακικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς.
Η συνολική ποσότητα ενέργειας που παράγεται από μία ανεμογεννήτρια
στη διάρκεια του 20ετούς κύκλου ζωής της (σε μία τυπική τοποθεσία),
είναι 80 φορές μεγαλύτερη από την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται
για την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, αποσυναρμολόγηση και
αποκομιδή της.
Με άλλα λόγια, κατά μέσο όρο χρειάζονται μόνο δύο έως τρεις μήνες για
να ανακτήσει (δηλ. να παράγει) μία ανεμογεννήτρια, όλη την ενέργεια
που απαιτείται για την κατασκευή και λειτουργία της.
 Υπάρχει ανταγωνιστικότητα;
i.
Είναι ακριβή η αιολική ενέργεια;
Η αιολική ενέργεια έχει εξελιχθεί στη φθηνότερη ανανεώσιμη
ενεργειακή τεχνολογία που υπάρχει σήμερα.
Με δεδομένο ότι το ενεργειακό περιεχόμενο του ανέμου μεταβάλλεται
εις τον κύβο (δηλ. με ρυθμό ανάλογο της ταχύτητας του ανέμου εις την
τρίτη δύναμη), η οικονομικότητα της αιολικής ενέργειας εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής
εγκατάστασής της. Επιπλέον, επιτυγχάνονται, γενικώς, οικονομίες
κλίμακας, όταν κατασκευάζονται αιολικά πάρκα με σημαντικό αριθμό
ανεμογεννητριών.

Σήμερα, σύμφωνα με τις εταιρείες ηλεκτρισμού της Δανίας, το συνολικό
ενεργειακό κόστος για την κοινωνία (δηλ. το λεγόμενο κοινωνικό κόστος)
της αιολικής ενέργειας ανά kWh είναι το ίδιο με το αντίστοιχο κόστος
νέων ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, εξοπλισμένων με
σύγχρονες μονάδες απορρόφησης / καθαρισμού των καυσαερίων, δηλ.
περίπου 0,04 $/kWh (0,035 Ευρώ), για μία τυπική Ευρωπαϊκή τοποθεσία.
ii.

Μπορούν οι ανεμογεννήτριες να είναι οικονομικά
ανταγωνιστικές σε μη παράκτιες (δηλ. σε ηπειρωτικές)
περιοχές;
Παρ' όλο που οι ανεμολογικές συνθήκες σε περιοχές κοντά στη θάλασσα
είναι συνήθως ιδανικές για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων,
μπορούν, αντίστοιχα, να εντοπισθούν και ιδιαίτερα ελκυστικές -από
οικονομική άποψη- ηπειρωτικές περιοχές, που προσφέρονται για την
εγκατάσταση
ανεμογεννητριών.
Καθώς ο άνεμος περνάει
πάνω από ένα λόφο, ή
μέσα από ένα ορεινό
πέρασμα, συμπιέζεται και
επιταχύνεται σημαντικά.
Ομαλές κορυφές λόφων
με ανοιχτή θέα προς τις
επικρατούσες κατευθύνσεις του ανέμου, είναι, συνεπώς, πολύ
ελκυστικές και αυτές για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
Σε περιοχές με χαμηλή ταχύτητα ανέμου, οι κατασκευαστές
ανεμογεννητριών μπορούν να σχεδιάσουν και να προμηθεύσουν
ειδικούς τύπους ανεμογεννητριών με μεγάλους ρότορες, σε σχέση με το
μέγεθος της ηλεκτρογεννήτριας.
Οι κατασκευαστές
ανεμογεννητριών, σε παγκόσμιο
επίπεδο, βελτιώνουν συνεχώς τις
μηχανές τους, έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις
τοπικές ανεμολογικές συνθήκες.

 Από τι αποτελούνται τα μέρη μιας ανεμογεννήτριας;
Τα διάφορα εξαρτήματα των ανεμογεννητριών κατασκευάζονται από μια
ειδική κατηγορία φαιού χυτοσιδήρου, τον όλκιμο χυτοσίδηρο ή αλλιώς
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, ο οποίος παράγεται με την
προσθήκη μαγνησίου σε τήγμα πρωτογενούς σιδήρου. Το μαγνήσιο
εμποδίζει την ανάπτυξη των φύλλων γραφίτη ο οποίος με την παρουσία
του μαγνησίου σχηματίζει σφαιρίδια. Ο σφαιροειδής γραφίτης
προσδίδει στον χυτοσίδηρο πιο υψηλή μηχανική αντοχή και πιο υψηλή
αντοχή στην διάβρωση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα μέρη
μιας ανεμογεννήτριας αποτελούνται από όλκιμο χυτοσίδηρο.
 Επιβαρύνουν το τοπίο οι ανεμογεννήτριες;
Αν κανείς «προσπεράσει» την οπτική όχληση που μπορεί να προκαλείται
από ένα αιολικό πάρκο, καθώς και την μόνιμη καταστροφή ορεινών
όγκων αλλά και πεδιάδων από μεταλλευτικές δραστηριότητες για την
εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, την καταστροφή χερσαίου ή θαλάσσιου
περιβάλλοντος από δραστηριότητες άντλησης πετρελαίου και φυσικού
αερίου, την οπτική ρύπανση από τους θερμικούς σταθμούς, την
καταστροφή του περιβάλλοντος κατά την μεταφορά, αποθήκευση και
φυσικά χρήση των ορυκτών καυσίμων, καθώς και τους κινδύνους για την
ζωή του ανθρώπου από την λειτουργία σταθμών πυρηνικής ενέργειας
και από την διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων, τα αιολικά πάρκα είναι
πολύ κομψά. Επιπρόσθετα, η οπτική αντίληψη μιας οποιασδήποτε
κατασκευής είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης, γι’ αυτό και τα
περισσότερα αιολικά πάρκα κατασκευάζονται σε απομακρυσμένες
βουνοκορφές κι έτσι ελαχιστοποιείται η οπτική αντίληψή τους από τους
ανθρώπους.
 Οι ανεμογεννήτριες απειλούν τα πουλιά;
Τα πουλιά, παρ’ ότι έχουν την τάση να συγκρούονται με ανθρώπινες
κατασκευές, όπως είναι οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
οι υψηλοί ιστοί και πυλώνες, καθώς και τα κτίρια, πολύ σπάνια
επηρεάζονται άμεσα από τις ανεμογεννήτριες. Όλες οι μελέτες και οι
στατιστικές παγκοσμίως δείχνουν ότι τουλάχιστον 100 φορές
περισσότερα πουλιά θανατώνονται από οχήματα σε ένα έτος απ’ ότι
από 1.000 MW (Mega Watt) ανεμογεννήτριες.

 Οι τουρίστες απωθούνται από τα αιολικά πάρκα;
Γενικά υπάρχουν πλήθος στατιστικών, παραδειγμάτων και μελετών,
των οποίων τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η επίδραση των
αιολικών πάρκων στον τουρισμό είναι στην χειρότερη περίπτωση,
αμελητέα, ενώ η πλειοψηφία των ερωτώμενων των ερευνών είχε
θετική άποψη για τα αιολικά πάρκα. Μάλιστα, στην Ελλάδα, το
Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκού- που αποτελείται από 57
ανεμογεννήτριες- από το πρώτο κιόλας έτος μετά την έναρξη της
λειτουργίας του είναι το δεύτερο πιο πολυφωτογραφημένο θέμα της
περιοχής των Πατρών.
 Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία της γης, των σπιτιών και των
οικοπέδων;
Οι ανεμογεννήτριες είναι πλήρως συμβατές με το αστικό και οικιστικό
περιβάλλον. Ανεμογεννήτριες υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό
αναπτυγμένων χωρών, όπως του Άμστερνταμ, της Βοστώνης, του
Τορόντο και πολλών άλλων.
Μάλιστα, σύμφωνα με μια μελέτη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης,
που επικεντρώνεται στον εντοπισμό μεταβολής στις τιμές
πραγματικών αγοραπωλησιών γης ή κατοικιών σε μια περιοχή πριν
και μετά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου, απέδειξε ότι η παρουσία
αιολικών πάρκων δεν αποτελεί παράγοντα που επιδρά στην αξία των
ακινήτων. (“What is the impact of wind farms on house prices?”).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Ως ερευνητές του θέματος «Η χρήση της ανεμογεννήτριας στον Ελλαδικό
χώρο σε σχέση με τις άλλες πηγές ενέργειας» θέσαμε ορισμένα
ερωτήματα και βρήκαμε τις απαντήσεις σε αυτά.
Προτάσεις που θα μπορούσαν να ερευνήσουν μελλοντικοί ερευνητές και
μελετητές είναι:
Πώς η αιολική ενέργεια μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική
ανάπτυξη μιας περιοχής;
Σύγκριση των διαφόρων μορφών ήπιας ενέργειας, ηλιακής,
αιολικής και γεωθερμικής, ως προς την απόδοση και τους
παράγοντες που την επηρεάζουν.
Η αιολική ενέργεια μετά από 50 χρόνια και επιρροές της στην
μελλοντική οικονομία και κοινωνία.
Η ανεμογεννήτρια χθες, σήμερα, αύριο. Μηχανολογική και
λειτουργική εξέλιξη.
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Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ατμόσφαιρα είναι ένας φλοιός αέρα περίπου 150km ή 500 δισ. τόνων αέρα
που περιβάλει τη γη και στην ουσία μας προστατεύει από την επιβλαβή
υπεριώδη ακτινοβολία(UV). Καθώς το όζον(Ο3 ) που είναι συστατικό της
ατμόσφαιρας
απορροφά
την
ηλιακή
υπεριώδη
ακτινοβολία(UV)
προστατεύοντας κατά αυτό τον τρόπο τον άνθρωπο αλλά και γενικότερα το
οικοσύστημα ,για το λόγο αυτό ονομάζεται «η ασπίδα μας». Το όζον, όμως, έχει
διττό χαρακτήρα καθώς μπορεί να αποβεί επιβλαβές για την υγεία του
ανθρώπου στην περίπτωση που βρεθεί στο κατώτερο στρώμα της
ατμόσφαιρας.

Β.Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ,ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Β.1 Ο ρόλος της ατμόσφαιρας
Ατμόσφαιρα γήινη Συχνά θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη της ατμόσφαιρας. Η
ατμόσφαιρα, βασική προϋπόθεση για όλες τις μορφές ζωής πάνω στη Γη, είναι
το σύνολο των στρωμάτων των αερίων, των ατμών και των υγρών και στερεών
σωματιδίων που εκτείνονται από τη γήινη επιφάνεια μέχρι τα όρια του διαπλανητικού διαστήματος. Η ατμόσφαιρα αποτελεί ένα περίβλημα της Γης,
απομονώνοντας την επιφάνεια της, μη αφήνοντας τη θερμότητα να διαφεύγει
και διατηρώντας τη θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα. Η ατμόσφαιρα φιλτράρει
τις επιβλαβείς ηλιακές ακτινοβολίες ή αναχαιτίζει τους μετεωρίτες πριν πέσουν
στη γήινη επιφάνεια. Αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τις
ραδιοεπικοινωνίες, γιατί μερικά στρώματα της ατμόσφαιρας αντανακλούν και
ξαναστέλνουν στη γήινη
επιφάνεια
τα
ραδιοκύματα. Τα διάφορα
στρώματα
της
ατμόσφαιρας διακρίνονται
μεταξύ τους ανάλογα με τη
χημική τους σύσταση, τη
θερμοκρασία, το ύψος, τις
ηλεκτρικές ιδιότητες και
την
ένταση
της
τυρβώδους κίνησης του
αέρα σ’ αυτά. Το πάχος
των στρωμάτων αυτών
μεταβάλλεται ανάλογα με
τις καιρικές συνθήκες, την
περίοδο του έτους και της
ημέρας. Ο αέρας στην
κατώτερη
ατμόσφαιρα
αποτελείται
από
ένα
σταθερό συνήθως μίγμα
αερίων,
μοριακών
στοιχείων
και
ιχνοστοιχείων, εκτός από
τους υδρατμούς, των
οποίων η ποσότητα είναι
ΕΙΚΟΝΑ 1 Α: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ,
Β:ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ
μεταβλητή. Οι κατακόρυφες μετατοπίσεις των αερίων της ατμόσφαιρας, όταν
θερμαίνονται ή ψύχονται, και οι οριζόντιες, που οφείλονται σε μεταβολές των
βαρομετρικών πιέσεων, προκαλούν τη μετακίνηση μαζών αέρα, οι οποίες με τη
σειρά τους προσδιορίζουν τις μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Η
στρατόσφαιρα εκτείνεται από το ανώτερο όριο της τροπόσφαιρας μέχρι 48
χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Διακρίνεται από την τροπόσφαιρα
από την έλλειψη υδρατμών, από τη χαμηλή πυκνότητα της και από τις

μεταβολές της θερμοκρασίας. Ενώ στην τροπόσφαιρα η θερμοκρασία
μειώνεται με την αύξηση του ύψους, στη στρατόσφαιρα συμβαίνει το αντίθετο.
Η τάση αυτή αντιστρέφεται ξανά στη μεσόσφαιρα, όπου η θερμοκρασία
μειώνεται σταδιακά ενώ πλησιάζουμε τα ανώτερα όρια της, σε ύψος 88
χιλιομέτρων. Οι διάφοροι αυτοί τύποι μεταβολών της θερμοκρασίας είναι
σημαντικοί, γιατί συντελούν στο σαφή διαχωρισμό των στρωμάτων της
ατμόσφαιρας.
Ένα χαρακτηριστικό της κατώτερης ατμόσφαιρας είναι το στρώμα του όζοντος,
ένα λεπτό περίβλημα που βρίσκεται σε ύψος 50 χιλιομέτρων περίπου από την
επιφάνεια της Γης. Τα μόρια του οξυγόνου (Ο2) διασπώνται από την ενέργεια
των φωτεινών κυμάτων χαμηλής συχνότητας, που προέρχονται από τον Ήλιο,
σε απλά άτομα οξυγόνου· η διαδικασία αυτή ονομάζεται φωτοδιάσπαση. Τα
άτομα αυτά συγκρούονται με άλλα μόρια οξυγόνου σχηματίζοντας μόρια
όζοντος (Ο3). Το όζον έχει την πολύ σημαντική αποστολή να απορροφά πολλές
υπεριώδεις ακτίνες
που προέρχονται
από τον Ήλιο,
θερμαίνοντας
τη
στρατόσφαιρα και
προφυλάσσοντας
τη
Γη
από
επικίνδυνες
ακτινοβολίες.
Χωρίς το όζον στην
ατμόσφαιρα, καμιά
μορφή ζωής δεν θα
μπορούσε να αναπτυχθεί στη Γη. Διασπασμένα από τις υπεριώδεις ακτίνες τα
μόρια του όζοντος συνεχίζουν να συμμετέχουν σε σημαντικές για την
ατμόσφαιρα χημικές αντιδράσεις. Σε απόσταση 100 χιλιομέτρων περίπου από
την επιφάνεια της Γης βρίσκεται ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία αποτελείται με
τη σειρά της από τη θερμόσφαιρα και την εξώσφαιρα.
Ο αέρας είναι πιο αραιός και η θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος. Στα
εξωτερικά όρια της εξώσφαιρας (περίπου 1.000 χλμ. από τη Γη) οι φυσικές
ιδιότητες της ατμόσφαιρας είναι όμοιες με εκείνες του διαστήματος. Δύο
περιοχές της ατμόσφαιρας διακρίνονται για τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Η
ιονόσφαιρα, η οποία επικαλύπτει την ανώτερη ατμόσφαιρα και ένα μέρος της
κατώτερης (από 60 έως 600 χλμ.), αποτελείται από ιόντα υψηλού ηλεκτρικού
φορτίου και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Τα σωματίδια αυτά λειτουργούν σαν
ατμοσφαιρικός αναμεταδότης, αντανακλώντας τα ραδιοσήματα από το ένα
πλευρό της Γης στο άλλο και καθιστώντας δυνατές τις επικοινωνίες παρά το
σφαιρικό σχήμα του πλανήτη. Ξεκινώντας από ύψος 400 χιλιομέτρων και
φτάνοντας μέχρι και 60.000 χιλιόμετρα βρίσκεται ένας χώρος από ηλεκτρικά
φορτισμένα σωματίδια, οι λεγόμενες ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν. Παρά την
τεραστία απόσταση, οι ζώνες αυτές θεωρούνται μέρος της ατμόσφαιρας,

επειδή φαίνεται ότι τα σωματίδια που τις απαρτίζουν υπόκεινται στις μαγνητικές
δυνάμεις της Γης. Η περιοχή την οποία καταλαμβάνουν αυτά τα σωματίδια
ονομάζεται μαγνητόσφαιρα. Οι ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν αποτελούνται
από ρεύματα ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, που προέρχονται από τον
Ήλιο (γνωστά γενικά ως ηλιακός άνεμος) και ταξιδεύουν κατά μήκος των
μαγνητικών γραμμών του γήινου μαγνητικού πεδίου.

Β.2 Η Εξελικτική πορεία της ατμόσφαιρας
Η ιστορία της γήινης ατμόσφαιρας είναι η ιστορία των αερίων της: πώς
προήλθαν, πώς αλληλεπιδρούν και πώς προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες. Η ατμόσφαιρα της Γης, όπως και ο ίδιος ο πλανήτης, βρίσκεται σε
μια κατάσταση συνεχούς αλλαγής, αλλά υπάρχουν ελάχιστες άμεσες μαρτυρίες
για την προέλευση της. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η ατμόσφαιρα αποτελεί
μέρος ενός πολύπλοκου συστήματος αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στη
βιόσφαιρα (τον έμβιο κόσμο των φυτών και των ζώων του πλανήτη), στη
λιθόσφαιρα (το φλοιό της
Γης) και στην υδρόσφαιρα
(το συνολικό ποσό νερού
στη Γη, με τους ωκεανούς,
τους πολικούς πάγους και
τους υδρατμούς). Όταν η
Γη
άρχισε
να
σχηματίζεται,
περίπου
4.600 εκατομμύρια χρόνια
πριν,
δεν
υπήρχαν
ωκεανοί, φυτά ή ζώα αλλά
ούτε και ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα
με
την
περισσότερο
αποδεκτή
θεωρία, η ατμόσφαιρα
προήλθε μάλλον από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι επιστήμονες πιστεύουν
ότι θύλακες αερίων παγιδεύτηκαν μέσα σε στερεά ύλη κατά τη διάρκεια του
σχηματισμού του πλανήτη, προερχόμενοι από «μη καθαρές χιονόσφαιρες», τα
παγωμένα σωματίδια του μεσοαστρικού χώρου. Αυτές οι πτητικές ουσίες,
γνωστές ως «νεαρά αέρια», παγιδεύτηκαν βαθιά μέσα σε πετρώματα και
μεταφέρθηκαν στο έδαφος με τη μορφή λάβας, θερμικών υδάτων, ατμών από
ηφαιστειακά ανοίγματα και άλλων προϊόντων της διαφυγής αερίων. Ανάμεσα
στα αέρια που θεωρούνται νεαρά είναι οι υδρατμοί, το υδρογόνο, το
υδροχλώριο, η αμμωνία, το ήλιο, το υδρόθειο, το αργό, το θείο, το μεθάνιο, το
φθόριο και ίσως το διοξείδιο του άνθρακα. (Υπάρχει κάποια διαφωνία
αναφορικά με το αν το μονοξείδιο του άνθρακα και το άζωτο μπορούν να
χαρακτηριστούν νεαρά αέρια ή αν είναι προϊόντα υπέργειων χημικών
αντιδράσεων). Μετά την έκρηξη τα αέρια αυτά διατηρήθηκαν κοντά στην
επιφάνεια της Γης από τη βαρύτητα. Η πρώιμη ηφαιστειακή δραστηριότητα στη
Γη απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ατμού, δημιουργώντας, όπως
πιστεύεται, τα πρώτα σύννεφα, τις πρώτες βροχοπτώσεις και επομένως τους

πρώτους όγκους νερού στη Γη — δηλαδή την υδρόσφαιρα. Η παρουσία του
νερού ήταν αποφασιστική για την τελική παραγωγή του οξυγόνου, που είναι
απαραίτητο για τη ζωή.
Δύο είναι οι φυσικές διαδικασίες παραγωγής οξυγόνου στη γήινη ατμόσφαιρα.
Η μία πηγή οξυγόνου είναι η φωτολυτική αποσύνθεση, κατά την οποία

υπεριώδεις
ακτίνες
από
τον
Ήλιο
διασπούν
μόρια
υδρατμού (Η2 Ο) σε
απλά μόρια οξυγόνου
και υδρογόνου. Η άλλη
και κυριότερη πηγή
είναι η βιόσφαιρα, απ'
όπου προέρχεται ως
υποπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Διάφορες μαρτυρίες οδηγούν στην υπόθεση
ότι, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που εκτείνεται από 3.600 μέχρι 1.900
εκατομμύρια χρόνια πριν, δεν υπήρχε ελεύθερο οξυγόνο στη Γη. Η απουσία
ατμοσφαιρικού οξυγόνου (δηλαδή η ύπαρξη αναερόβιου περιβάλλοντος) ήταν
απολύτως απαραίτητη για το ξεκίνημα της ζωής. Πιστεύεται ότι οι πρώτοι
μονοκύτταροι υδρόβιοι οργανισμοί άρχισαν να αναπτύσσονται περίπου πριν
3.600 εκατομμύρια χρόνια. Αν υπήρχε οξυγόνο, ο πρωταρχικός του ρόλος σε
ορισμένες χημικές αντιδράσεις θα είχε αποτρέψει το σχηματισμό αμινοξέων,
πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων και άλλων οργανικών μορίων, τα οποία
αποτελούν τα δομικά υλικά της ζωής. Η πρώτη φυτική ζωή εμφανίστηκε στο
νερό, πιθανώς πλέοντας στα ρηχά νερά κάτω από την επιφάνεια. Το βάθος των
νερών αυτών ήταν καθοριστικής σημασίας. Πολύ κοντά στην επιφάνεια, οι
ευαίσθητοι οργανισμοί θα ήταν εκτεθειμένοι στη θανατηφόρα υπεριώδη
ακτινοβολία· πολύ κάτω από την επιφάνεια, τα φωτοσυνθετικά κύτταρα δεν θα
μπορούσαν να δεχτούν ικανές ποσότητες ηλιακού φωτός. Καθώς αυτή η
υδρόβια ζωή άρχισε να παρέχει οξυγόνο στο περιβάλλον, ένα αέριο με μόρια
που αποτελούνται από τρία άτομα οξυγόνου, το όζον (Ο 3),εμφανίστηκε στην
ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την περισσότερο αποδεκτή θεωρία, η ατμόσφαιρα
προήλθε μάλλον από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι επιστήμονες πιστεύουν
ότι θύλακες αερίων παγιδεύτηκαν μέσα σε στερεά ύλη κατά τη διάρκεια του

σχηματισμού του πλανήτη, προερχόμενοι από «μη καθαρές χιονόσφαιρες», τα
παγωμένα σωματίδια του μεσοαστρικού χώρου. Αυτές οι πτητικές ουσίες,
γνωστές ως «νεαρά αέρια», παγιδεύτηκαν βαθιά μέσα σε πετρώματα και
μεταφέρθηκαν στο έδαφος με τη μορφή λάβας, θερμικών υδάτων, ατμών από
ηφαιστειακά ανοίγματα και άλλων προϊόντων της διαφυγής αερίων. Ανάμεσα
στα αέρια που θεωρούνται νεαρά είναι οι υδρατμοί, το υδρογόνο, το
υδροχλώριο, η αμμωνία, το ήλιο, το υδρόθειο, το αργό, το θείο, το μεθάνιο, το
φθόριο και ίσως το διοξείδιο του άνθρακα. (Υπάρχει κάποια διαφωνία
αναφορικά με το αν το μονοξείδιο του άνθρακα και το άζωτο μπορούν να
χαρακτηριστούν νεαρά αέρια ή αν είναι προϊόντα υπέργειων χημικών
αντιδράσεων). Μετά την έκρηξη τα αέρια αυτά διατηρήθηκαν κοντά στην
επιφάνεια της Γης από τη βαρύτητα. Η πρώιμη ηφαιστειακή δραστηριότητα στη
Γη απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ατμού, δημιουργώντας, όπως
πιστεύεται, τα πρώτα σύννεφα, τις πρώτες βροχοπτώσεις και επομένως τους
πρώτους όγκους νερού στη Γη — δηλαδή την υδρόσφαιρα. Η παρουσία του
νερού ήταν αποφασιστική για την τελική παραγωγή του οξυγόνου, που είναι
απαραίτητο για τη ζωή. Δύο είναι οι φυσικές διαδικασίες παραγωγής οξυγόνου
στη γήινη ατμόσφαιρα. Η μία πηγή οξυγόνου είναι η φωτολυτική αποσύνθεση,
κατά την οποία υπεριώδεις ακτίνες από τον Ήλιο διασπούν μόρια υδρατμού (Η 2
Ο) σε απλά μόρια οξυγόνου και υδρογόνου. Η άλλη και κυριότερη πηγή είναι η
βιόσφαιρα, απ' όπου προέρχεται ως υποπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Διάφορες
μαρτυρίες οδηγούν στην υπόθεση ότι, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που
εκτείνεται από 3.600 μέχρι 1.900 εκατομμύρια χρόνια πριν, δεν υπήρχε
ελεύθερο οξυγόνο στη Γη. Η απουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου (δηλαδή η
ύπαρξη αναερόβιου περιβάλλοντος) ήταν απολύτως απαραίτητη για το
ξεκίνημα της ζωής. Πιστεύεται ότι οι πρώτοι μονοκύτταροι υδρόβιοι οργανισμοί
άρχισαν να αναπτύσσονται περίπου πριν 3.600 εκατομμύρια χρόνια. Αν
υπήρχε οξυγόνο, ο πρωταρχικός του ρόλος σε ορισμένες χημικές αντιδράσεις
θα είχε αποτρέψει το σχηματισμό αμινοξέων, πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων
και άλλων οργανικών μορίων, τα οποία αποτελούν τα δομικά υλικά της ζωής.
Η πρώτη φυτική ζωή εμφανίστηκε στο νερό, πιθανώς πλέοντας στα ρηχά νερά
κάτω από την επιφάνεια. Το βάθος των νερών αυτών ήταν καθοριστικής
σημασίας. Πολύ κοντά στην επιφάνεια, οι ευαίσθητοι οργανισμοί θα ήταν
εκτεθειμένοι στη θανατηφόρα υπεριώδη ακτινοβολία· πολύ κάτω από την
επιφάνεια, τα φωτοσυνθετικά κύτταρα δεν θα μπορούσαν να δεχτούν ικανές
ποσότητες ηλιακού φωτός. Καθώς αυτή η υδρόβια ζωή άρχισε να παρέχει
οξυγόνο στο περιβάλλον, ένα αέριο με μόρια που αποτελούνται από τρία άτομα
οξυγόνου, το όζον (Ο3), εμφανίστηκε στην ατμόσφαιρα φιλτράροντας τις
δολοφονικές υπεριώδεις ακτίνες. Έτσι δημιουργήθηκαν οργανισμοί που
χρησιμοποιούσαν οξυγόνο (πρωτόγονα ζώα) και εξαπλώθηκαν τελικά στην
ξηρά. Η ποσότητα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
ρυθμίζεται σήμερα από πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις, στις οποίες
συμμετέχουν μικροσκοπικοί υδρόβιοι οργανισμοί, τα τρηματοφόρα, καθώς και
ορισμένα πετρώματα της λιθόσφαιρας. Τα τρηματοφόρα αποσπούν διοξείδιο
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα για να σχηματίσουν ενώσεις με άνθρακα
(ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο συγκεντρώνεται στα κελύφη των τρηματοφόρων
και συμπιέζεται αργότερα σε ασβεστόλιθο). Ως αποτέλεσμα του ανθρακικού
σχηματισμού, ιόντα υδρογόνου «διατρέχουν» το φλοιό της Γης και
συλλαμβάνουν άτομα οξυγόνου από μεταλλικές ενώσεις, τα οξείδια. Αυτές οι
ενώσεις πρέπει να αποσπάσουν άτομα οξυγόνου από την ατμόσφαιρα για να
διατηρήσουν τη χημική τους κατάσταση. Η αποτελεσματικότητα αυτού του
συστήματος γίνεται φανερή από το γεγονός ότι μόνο το 10% όλου του οξυγόνου

που έχει παραχθεί από φωτοσύνθεση βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης. Το
υπόλοιπο — απορροφημένο στους ωκεανούς και στο έδαφος— πιστοποιεί την
αόρατη διαδικασία η οποία έχει διαμορφώσει τη σύνθεση της ατμόσφαιρας της
Γης.

Β.3 Το στοιχείο όζον
Μια άλλη μορφή του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα είναι το όζον (O3) που κατά
90% περιέχεται στη Στρατόσφαιρα (σε υψόμετρο από 19 έως 48 χιλιόμετρα,
από την επιφάνεια της Γης) και κατά 10% στην Τροπόσφαιρα. Ο φυσικός ρόλος
του όζοντος στη Στρατόσφαιρα είναι διττός: α) Θερμαίνει την περιοχή
απορροφώντας μέρος της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας και β) Δεσμεύει το
μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας
που, εάν έφτανε στο έδαφος, θα
κατέστρεφε το οικοσύστημα. Το όζον,
άγνωστο πριν το 1839, είναι ένα αέριο
στοιχείο
ασταθές,
κατ'
άλλους
ιδιαίτερα, κατ' άλλους σχετικά, που το
μόριο του αποτελείται από τρία άτομα
οξυγόνου και του οποίου ο χημικός
τύπος είναι Ο3. Η ονομασία αυτού του
τύπου οξυγόνου προέρχεται από το
ρήμα όζω και ήδη από το 1850 είναι
γνωστό πως αποτελεί "φυσικό
συστατικό της ατμόσφαιρας".
ΕΙΚΟΝΑ 2 Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
Όπως είναι γνωστό, η ατμόσφαιρα αποτελείται από την τροπόσφαιρα, το
στρώμα δηλαδή εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά στη γη, από τη στρατόσφαιρα,
από τη μεσόσφαιρα, από τη θερμόσφαιρα και την εξώσφαιρα. Από τα 70 χλμ.
και πάνω διακρίνουμε δύο ατμοσφαιρικά στρώματα, την ιοντόσφαιρα και τη
μαγνητόσφαιρα. Συγκεντρώσεις όζοντος απαντώνται τόσο στην τροπόσφαιρα
όσο και στη στρατόσφαιρα. Το όζον σε γενικές γραμμές φτιάχνεται από το
μοριακό οξυγόνο με την προσθήκη ενός ακόμη ατόμου οξυγόνου, που
δημιουργείται από τη δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
O+O2
O2

O3
O+O

(1)
(2)

Η αντίδραση (1), που είναι γραμμένη σε όλα τα σχολικά βιβλία, δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε ελεύθερη περιοχή, μόνο με τη συμμετοχή του ατομικού και
μοριακού οξυγόνου, επειδή ελευθερώνεται ενέργεια την οποία χρησιμοποιεί το
όζον για να διασπασθεί εκ νέου. Αυτό συμβαίνει γιατί το όζον δεν έχει αρκετούς

βαθμούς ελευθερίας, ώστε να κατανείμει ολόκληρη την ελευθερούμενη
ενέργεια, εσωτερικά. Επομένως η διαδικασία του σχηματισμού του όζοντος
είναι δυνατή μόνο με τον εξής τρόπο. Να συμμετάσχει και μία τρίτη ενδιάμεση
χημική ένωση Μ σαν καταλύτης:
O2+ O + M

O3+ M + 100
kJ/mol
(περίπου
25kcal/mol)

(1α)

Στην αντίδραση (1α) η ένωση Μ είναι ένα μόριο που βγαίνει αμετάβλητο από
την αντίδραση, αλλά απομακρύνει την "πλεονάζουσα" ενέργεια (100 kJ/mol),
για να μην την πάρει εκ νέου το όζον και διασπασθεί. Αυτή η ενέργεια μοιράζεται
σαν κινητική ενέργεια στο μόριο Μ. Το ατμοσφαιρικό Ν2 άζωτο είναι συχνά η
τρίτη ενδιάμεσος ένωση Μ, η οποία βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες, περίπου
το 79% στον αέρα είναι Ν2. Κατά συνέπεια ο θεωρητικός αριθμός των μορίων
3

του όζοντος που μπορεί να παράγεται ανά cm και ανά δευτερόλεπτο με την
10
βοήθεια της αντίδρασης (1α) στην στρατόσφαιρα είναι 5*10 . Με αυτήν την
πυκνότητα του όζοντος που αναφέρθηκε πιο πάνω, θα μπορούσε να
αναπτυχθεί όλο το στρώμα του όζοντος μέσα σε 100 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτό
δεν συμβαίνει, εξαιτίας της αργής αντίδρασης (2), η οποία δεν μπορεί να
παράγει γρήγορα τα αναγκαία ατομικά οξυγόνα για την δημιουργία του όζοντος.
Ενώ το O2 φθάνει στην ατμόσφαιρα από την φωτοσύνθεση στα φυτά και εκτός
από το μοριακό άζωτο, πρέπει να παραχθούν για το σχηματισμό του όζοντος
μέσα στη στρατόσφαιρα και τα απαραίτητα άτομα Ο, κατά συνεχή τρόπο και σε
μικρές ποσότητες. Αυτή διαδικασία γίνεται μέσω της ενέργειας της υπεριώδους
(UV) ακτινοβολίας του ήλιου, η οποία είναι σε θέση να διαχωρίσει το μοριακό
O2 σε άτομα.
O + hf

O + O (2)

Β.4 Το τροποσφαιρικό όζον
Το τροποσφαιρικό όζον είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του ελέγχου της
οξειδωτικής ικανότητας της τροπόσφαιρας, καθώς η απορρόφηση
ακτινοβολίας στην περιοχή του εγγύς υπεριώδους (290-310 nm) ενεργοποιεί
μια αλυσίδα αντιδράσεων παραγωγής ελεύθερων ριζών, οι οποίες ευθύνονται
για την οξείδωση πολλών αερίων ενώσεων, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα,
το μεθάνιο, οι μη μεθανικοί υδρογονάνθρακες, που διαφορετικά θα δρούσαν
ως πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου. Το υδροξύλιο το πιο δραστικό
οξειδωτικό σώμα κατά τη διάρκεια της ημέρας στην τροπόσφαιρα και
υπεύθυνο για την οξείδωση των περισσότερων ατμοσφαιρικών αερίων παράγεται παρουσία υδρατμών κυρίως από τη φωτόλυση του όζοντος.
Επομένως αλλαγές στο όζον μπορούν να επηρεάσουν τις συγκεντρώσεις του
υδροξυλίου που με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει τις συγκεντρώσεις

πολλών αερίων που οξειδώνονται από αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι αν και το
τροποσφαιρικό όζον είναι περίπου το 10% του ολικού όζοντος της
ατμόσφαιρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό στον καθορισμό της οξειδωτικής
ικανότητας της τροπόσφαιρας. Όμως και το όζον είναι από μόνο του ένα
οξειδωτικό αέριο, και εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρή οξειδωτική δράση όταν
βρίσκεται σε συγκεντρώσεις πάνω από 40 ppb κοντά στο έδαφος. Στην
ανώτερη τροπόσφαιρα το όζον εμφανίζεται ως πολύ σημαντικό αέριο του
θερμοκηπίου, αφού απορροφά τη γήινη θερμική ακτινοβολία με μήκος
κύματος 10 μm περίπου, και παίζει έτσι σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό
ισοζύγιο της τροπόσφαιρας. Μια αύξηση του τροποσφαιρικού όζοντος μπορεί
να οδηγήσει σε θέρμανση του συστήματος τροπόσφαιρα-επιφάνεια μέσω της
αύξησης της
απορρόφησης
και της ηλιακής
αλλά και της
γήινης
(θερμικής)
ακτινοβολίας. Οι
μεταβολές του
όζοντος τις
τελευταίες δύο
δεκαετίες
υπολογίστηκε
ότι έχουν
σημαντική
επίδραση στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας στη Γη. Αυτοί οι υπολογισμοί δίνουν
μια εκτίμηση της αύξησης της απορροφούμενης ακτινοβολίας της τάξης του
0,2 +/-0.15 Watt ανά τετ. μέτρο για την αύξηση του τροποσφαιρικού όζοντος
από την προβιομηχανική εποχή μέχρι σήμερα.

Η προέλευση του τροποσφαιρικού όζοντος
Το τροποσφαιρικό όζον προέρχεται κατά ένα μέρος από φωτοχημική
παραγωγή στην τροπόσφαιρα και κατά ένα άλλο μέρος από μεταφορά αέρα
από την στρατόσφαιρα, που είναι πλούσια σε όζον. Έτσι το ολικό ισοζύγιο του
όζοντος στην τροπόσφαιρα συνίσταται από μεταφορά από τη στρατόσφαιρα,
τοπική φωτοχημική παραγωγή, απόθεση στην επιφάνεια της Γης και τοπική
φωτοχημική καταστροφή. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η δέσμευση του
όζοντος μέσω απόθεσης στην επιφάνεια της Γης θεωρείτο ως η μόνη
διαδικασία καταστροφής του όζοντος στην τροπόσφαιρα και μάλιστα
παρόμοιας τάξης μεγέθους με την εισροή όζοντος από την στρατόσφαιρα.
Νεότεροι υπολογισμοί δείχνουν ότι η καταστροφή του όζοντος από την
απόθεση στην επιφάνεια της Γης είναι 2 - 5 φορές μεγαλύτερη από την εισροή
του από την στρατόσφαιρα, και ότι η εξισορρόπηση του ισοζυγίου του όζοντος
καλύπτεται από φωτοχημική παραγωγή, που περιλαμβάνει τον σχηματισμό του

όζοντος τόσο στην ελεύθερη τροπόσφαιρα όσο και στο ατμοσφαιρικό οριακό
στρώμα.
Ήδη από τις δεκαετίες
του ‘70 και ‘80
συζητείτο έντονα ποιο
από τα φαινόμενα,
στρατοσφαιρική εισροή
ή φωτοχημεία, είναι η
πιο σημαντική πηγή
του τροποσφαιρικού
όζοντος. Στην αρχή,
όπως αναφέρθηκε,
θεωρήθηκε ότι το όζον
προέρχεται από τη
στρατόσφαιρα και
καταστρέφεται στην επιφάνεια της Γης, θεωρώντας ότι το όζον δρα ως
αδρανές αέριο στην τροπόσφαιρα και ότι δεν λαμβάνει μέρος σε καμιά χημική
αντίδραση. Με βάση αυτές τις ιδέες, ο παρατηρούμενος εποχικός κύκλος του
όζοντος - με ένα ευκρινές μέγιστο την άνοιξη στην ελεύθερη τροπόσφαιρα και
σε άλλες αρρύπαντες περιοχές - αποδόθηκε στη δραστηριότητα των
στρατοσφαιρικών εισροών που είναι πολύ πιο έντονη κατά τον χειμώνα και
την αρχή της άνοιξης.
Αυτή η θεωρία, όμως, δεν μπορούσε να εξηγήσει την παρατηρούμενη αύξηση
του όζοντος στην τροπόσφαιρα του βορείου ημισφαιρίου τον τελευταίο αιώνα.
Μερικοί ερευνητές πρότειναν, τότε, ότι ο σχηματισμός όζοντος από την
οξείδωση του μεθανίου και του μονοξειδίου του άνθρακα, παρουσία αρκετής
ποσότητας οξειδίων του αζώτου, θα μπορούσε να είναι μια σημαντική πηγή
τροποσφαιρικού όζοντος. Μια τέτοια χημική θεωρία θα ήταν δυνατό να εξηγήσει
την αύξηση του όζοντος εξαιτίας της αυξανόμενης αέριας ρύπανσης. Σύντομα
αναπτύχθηκαν αρκετές χημικές θεωρίες που να εξηγούν το παρατηρούμενο
μέγιστο του όζοντος την άνοιξη στην ελεύθερη τροπόσφαιρα. Αυτές οι θεωρίες
βασίστηκαν σε ανάλυση μετρήσεων του νιτρικού υπεροξυακετυλίου (επειδή
είναι ένας πολύ καλός ανιχνευτής της φωτοχημικής δραστηριότητας) που
παρουσίαζαν μεγάλη αύξηση στο υπόβαθρο του βορείου ημισφαιρίου κατά τη
διάρκεια της άνοιξης. Επιπλέον, λεπτομερείς παρατηρήσεις ενός πλήθους μη
μεθανικών υδρογονανθράκων πάνω από τον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό
παρουσίαζαν μέγιστες συγκεντρώσεις τον χειμώνα και ελάχιστες το καλοκαίρι.
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με τον παρακάτω τρόπο: οι πρόδρομες ενώσεις του
όζοντος συσσωρεύονται στην τροπόσφαιρα σε περιόδους χαμηλής
φωτοχημικής
δραστηριότητας
(χειμερινό
μέγιστο
μη
μεθανικών
υδρογονανθράκων) και έπειτα αρχίζουν να καταστρέφονται κατά τη διάρκεια
της άνοιξης που το περιβάλλον είναι πιο δραστικό από φωτοχημική άποψη,
συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στο παρατηρούμενο εαρινό μέγιστο του
όζοντος .Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μια τάση σταθεροποίησης των τιμών του
όζοντος τα τελευταία χρόνια σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Β.5.Η Τρύπα του όζοντος σαν φαινόμενο
Τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα
του όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας
(στρατόσφαιρα) της γης μειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική.
Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1985. Επειδή το λεπτότερο σημείο του είναι
πάνω από το Νότιο Πόλο, η μείωση του πάχους του στρώματος έχει ως
αποτέλεσμα την ονομαζόμενη "τρύπα" στο στρώμα του όζοντος. Λόγω του ότι
το όζον (αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, τριατομικό οξυγόνο, Ο3)
προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό τμήμα της
υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας του όζοντος έχει αρνητικά αποτελέσματα
στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης αυξάνει την θερμοκρασία στον πλανήτη και
συμβάλει αρνητικά στο λιώσιμο των πάγων. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται πως
δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση χλωροφθορανθράκων (CFC) που
χρησιμοποιούνταν ευρέως ως προωθητικά αέρια και σε ψυκτικές συσκευές
όπως τα κλιματιστικά. Στην επέκτασή του επίσης συμβάλλουν τόσο
τα καυσαέρια (από την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα αέρια απόβλητα
των εργοστασίων.

Β.6 Η Τρύπα του όζοντος και η Ανταρκτική
Το γεγονός ότι η τρύπα του όζοντος
πρωτοεμφανίστηκε στην Ανταρκτική, όπου το
πρόβλημα είναι εντονότερο μέχρι και σήμερα,
προβλημάτιζε τους επιστήμονες για χρόνια.
Αρχικά, μάλιστα, το κατά πόσο οι
χλωροφθοράνθρακες
προκαλούσαν
το
φαινόμενο αμφισβητούταν, καθώς στην
Ανταρκτική
δεν
υπάρχουν
εκπομπές
χλωροφθορανθράκων, ώστε να ανέρχονται
απευθείας στη στρατόσφαιρα σε εκείνο το
σημείο. Σύντομα όμως διευκρινίστηκε ότι οι
ουσίες αυτές μεταφέρονται από άλλα σημεία
του πλανήτη στην Ανταρκτική:






Οι αέριες μάζες που μετακινούνται προς την Ανταρκτική μεταφέρουν μαζί
τους χλωροφθοράνθρακες, οι οποίοι δεν διασπώνται, αλλά μοιάζουν με
αποθήκες χλωρίου στην ατμόσφαιρα.
Κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας (6 μήνες το χρόνο), σωματίδια πάγου
με προσμίξεις θειικού (H2SO4) και νιτρικού (HNO3) οξέων συγκεντρώνουν
όλες τις ενώσεις χλωρίου που είναι αποθηκευμένες στην ατμόσφαιρα της
Ανταρκτικής.
Μετά το πέρας της πολικής νύχτας, στην αρχή της εξάμηνης μέρας, το φως
του ήλιου διασπάει τις ενώσεις αυτές και τα δραστικά άτομα χλωρίου
απελευθερώνονται στη στρατόσφαιρα, όπου καταστρέφουν το όζον.

Συνεπώς, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και άλλα γεωμορφολογικά στοιχεία
αποτελούν τα αίτια της όξυνσης του φαινομένου στην Ανταρκτική.

Β.7 Tα αίτια του φαινομένου
Όσο η παραγωγή αυτών των ενώσεων μεθάνιο (CΗ4), υποξείδιο του αζώτου
(Ν2O), το μεθυλοχλωρίδιο (CΗ3Cl), το μεθυλοβρωμίδιο (CΗ3 Br) κ.ά.
προέρχονταν μόνο από φυσικές πηγές χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση,
διατηρούνταν η ισορροπία στην ποσότητα του όζοντος της στρατόσφαιρας.
Σήμερα οι ποσότητες αυτών των ενώσεων έχουν αυξηθεί από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και ως εκ τούτου έχει διαταραχθεί η ισορροπία με αποτέλεσμα
η ποσότητα του όζοντος να διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα. Στην
αρνητική αυτή κατάσταση προστέθηκαν και πολλές άλλες χημικές ενώσεις
που δεν υπήρχαν στο παρελθόν (πριν από την εκβιομηχάνιση). Οι ενώσεις
αυτές είναι διάφορα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες
δραστηριότητες ή παράγονται ως παραπροϊόντα από τη βιομηχανία, από την
κυκλοφορία των οχημάτων, των πλοίων, των αεροπλάνων, από τη γεωργία,
την κτηνοτροφία κ.ά.
Καταλήγουν τελικά
στην ατμόσφαιρα και
λόγω της μεγάλης
διάρκειας ζωής τους
και των δυναμικών
φαινομένων
(μετακινήσεις αερίων
μαζών με ανοδικά
ρεύματα) φθάνουν
μέχρι τη
στρατόσφαιρα που
υπάρχει το στρώμα
του όζοντος. Οι βασικότερες από τις ενώσεις αυτές είναι οι πλήρως
αλογονωμένοι και οι μερικώς αλογονωμένοι χλωροφθοράνθρακες (CFC) και
(HCFC) που χρησιμοποιούνται από τη 10ετία του 1930 (General Motors). Η
χρήση τους έγινε εντατικότερη τη δεκαετία του 1950. Χρησιμοποιούνται ως
ψυκτικά μέσα στα οικιακά ψυγεία και στις ψυκτικές εγκαταστάσεις (συστήματα
ψύξης), στα κλιματιστικά, ως προωθητικό αέριο στα σπρέι, ως διαλύτες για
τον καθαρισμό ηλεκτρονικών στοιχείων, στην παραγωγή των αφρωδών
πλαστικών, καθώς και στην παραγωγή ορισμένων υλικών περιτυλίγματος
(Αντίθετα, τα οξείδια του αζώτου είναι ένα παραπροϊόν των διαδικασιών
καύσης που περιέχεται π χ στα καυσαέρια των αεροσκαφών). Τα CFC
παρήχθησαν στο τέλος της δεκαετίας του 1920 και στην αρχή του 1930 λόγω
της ανάγκης εύρεσης εναλλακτικών ασφαλών ενώσεων για τη χρήση τους στα
ψυγεία, αντί του διοξειδίου του θείου και της αμμωνίας, που χρησιμοποιούντο
εκείνο τον καιρό Τα CFC χρησιμοποιήθηκαν για την ασφάλεια που
προσέφεραν και τις ιδιαίτερες 77 χημικές ιδιότητες τους Αυτές οι ενώσεις
έχουν χαμηλή τοξικότητα, δεν αναφλέγονται, είναι μη διαβρωτικές, χημικά
αδρανείς και έχουν την επιθυμητή θερμική αγωγιμότητα και σημείο βρασμού.
Είναι επίσης οι συγγενείς ενώσεις, τα βρωμοφθορομεθάνια ή Halon π.χ.

Η-1211 (CBrClF2), Η-1301 (CBrF3), Η-2402 (CBr2F 4) - χρησιμοποιούνται
κυρίως για πυρόσβεση - διάφορα καθαριστικά, διαλυτικά, προωθητικά των
spray, οι διάφοροι πτητικοί υδρογονάνθρακες, τα οξείδια του αζώτου ΝΟx, το
μονοξείδιο του άνθρακα CO, τα οξείδια του θείου (SΟ 2, SΟ3 ), κ.λπ.. (μερικές
από αυτές δρουν και στην τροπόσφαιρα, σχηματίζουν το όζον της
τροπόσφαιρας και δημιουργούν εκεί τα προβλήματα που έχουμε ήδη
περιγράψει.) Οι ενώσεις αυτές έχουν δημιουργήσει μεγάλη ανωμαλία στη
στρατόσφαιρα. Είναι τόσο πολλά και πολύπλοκα τα φαινόμενα που
εκτυλίσσονται και τόσο πολλές οι ενώσεις που συμμετέχουν που είναι
αδύνατο να συμπεριληφθούν σ' αυτή την εργασία. Εκτός αυτού πολλά από τα
φαινόμενα δεν έχουν ακόμα πλήρως ερευνηθεί και αφορούν περισσότερο
τους ειδικούς. Οι χημικές και φυσικοχημικές αντιδράσεις που γίνονται είναι
πολλές. Αυτό που έχει μεγάλη
σημασία είναι το γεγονός ότι οι
χλωροφθοράνθρακες και τα
Ηalon (ενώσεις του βρώμιου)
δεν υφίστανται καμία αλλοίωση
στην τροπόσφαιρα,
μεταφέρονται από τα ανοδικά
ρεύματα στη στρατόσφαιρα
μαζί με τις άλλες από τις
παραπάνω ενώσεις που δεν
έχουν δράσει ή εξουδετερωθεί
στην τροπόσφαιρα και
υφίστανται διάσπαση του μορίου τους από την υπεριώδη ακτινοβολία υψηλής
ενέργειας UV-Β που συναντούν εκεί. Έτσι ελευθερώνονται διάφορες
δραστικές ρίζες (π.χ. από τους χλωροφθοράνθρακες και τα Ηalon ρίζες
χλωρίου και βρώμιου) που αντιδρούν καταλυτικά με το όζον, όπως
περιγράψαμε στην κατηγορία 2, με αποτέλεσμα μία και μόνο ρίζα χλωρίου να
μπορεί να καταστρέψει περίπου 100.000 μόρια όζοντος. (Η πληροφορία αυτή
αναφέρεται στο ένθετο εγχειρίδιο της εφημερίδας. Καθημερινή της 28 - 06 1992 με τον τίτλο "εγχειρίδιο της καθημερινής οικολογίας"). Οι ρίζες του
βρώμιου είναι 30-120 φορές δραστικότερες από αυτές του χλωρίου. Αυτό
σημαίνει ότι, εάν π.χ. μια ρίζα χλωρίου καταστρέψει ένα μόριο όζοντος, μία
ρίζα βρώμιου θα καταστρέψει 30-120. Κατά τη διάσπαση των μορίων των
χλωροφθορανθράκων και των άλλων ενώσεων απελευθερώνονται επίσης
ρίζες φθορίου και μικρός αριθμός ριζών ιωδίου από ενώσεις που στα μόρια
τους στη θέση του χλωρίου ή του βρώμιου έχουν αυτά τα στοιχεία. Οι ρίζες
του φθορίου δεσμεύονται αμέσως σε σταθερές ενώσεις και δεν προκαλούν
ζημιά ενώ οι ρίζες του ιωδίου, αν και είναι δραστικές, λόγω του μικρού τους
αριθμού δεν προκαλούν μεγάλη ζημιά.
Οι μεγάλες ποσότητες των χλωροφθορανθράκων και των άλλων ενώσεων που
αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα έχουν μειώσει και μειώνουν σε επικίνδυνο
βαθμό το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας. Αποτέλεσμα αυτής της
μείωσης είναι η μείωση της απορρόφησης - εξουδετέρωσης της υπεριώδους

ακτινοβολίας. Όταν η ακτινοβολία δεν απορροφάται από το όζον της
οτρατόσφαιρας, διαπερνά την τροπόσφαιρα, καταλήγει στη γη και επειδή είναι
αυξημένη έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώντων φυτών
(παρουσιάζουν μειωμένη ανάπτυξη) και των 78 ανθρώπων με γνωστότερες απ'
όλες την αύξηση του καρκίνου του δέρματος και του καταρράκτη των ματιών.
Όταν η υπεριώδης ακτινοβολία φθάνει στη γη μετατρέπεται σε υπέρυθρη,
δηλαδή θερμότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία. Έτσι η αύξηση
της υπεριώδους ακτινοβολίας, λόγω της καταστροφής του όζοντος της
στρατόσφαιρας, επιδρά έμμεσα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η μείωση
του όζοντος στη στρατόσφαιρα συνεπάγεται και μείωση της θερμοκρασίας της,
επειδή λόγω της μικρότερης ποσότητας του όζοντος γίνεται μικρότερη
απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολίας και έτσι απελευθερώνονται μικρότερες
ποσότητες θερμότητας. Η θερμοκρασία της στρατόσφαιρας κατεβαίνει ακόμα
περισσότερο και εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου το οποίο
παρεμποδίζει τη θερμότητα της γης να διαφύγει προς τα ανώτερα στρώματα
της ατμόσφαιρας, επομένως και προς τη στρατόσφαιρα. Αν και η ζημιά που
προκαλείται στο στρώμα του όζοντος (μείωση) από τους χλωροφθοράνθρακες,
το Ηalon και τις άλλες ενώσεις είναι μεγάλη και οι συνέπειες, όπως τις
περιγράψαμε, ανησυχητικές, δεν υπάρχει τέτοια δυναμικότητα στις ενώσεις
αυτές που να μπορεί να προκαλέσει τέτοια καταστροφή στο στρώμα του
όζοντος ώστε να δημιουργηθεί η ονομαζόμενη τρύπα του όζοντος. Η έλλειψη
αυτής της δυναμικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες ρίζες μετά από
κάποια δραστηριότητα (αφού καταστρέψουν μεγάλο αριθμό μορίων όζοντος)
δημιουργούν σταθερές ενώσεις και έτσι σταματά η συνέχιση της καταστροφής
του όζοντος. Με τις σταθερές ενώσεις που δημιουργούνται αποθηκεύονται κατά
κάποιο τρόπο οι ρίζες των αλογόνων ( όπως θα δούμε παρακάτω θα
απελευθερωθούν αργότερα σε άλλα σημεία της στρατόσφαιρας για να
συνεχίσουν το έργο της καταστροφής του όζοντος) και για το λόγο αυτό
ονομάζονται αέρια αποθήκευσης ή αέρια αποθήκες ( Reservoirgase). Τέτοιες
ενώσεις είναι π.χ. το ΗΝO3, το ΗCl, το ClΟΝΟ2, το Ν2Ο5 και άλλες. Τα αέρια
αυτά μαζί με άλλα φαινόμενα που συμβαίνουν στη στρατόσφαιρα των πόλων
της γης είναι υπαίτια για το σχηματισμό της τρύπας του όζοντος.

Β.8 Συνέπειες του φαινομένου
Το όζον στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο,
καθώς απορροφάει τις υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες. Οι υπεριώδεις ηλιακές
ακτινοβολίες αποτελούν το 10% της συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας που
φτάνει στη Γη. Χωρίζεται σε τρία είδη, τη UV-A, τη UV-B και την πιο επικίνδυνη,
την UV-C. Η τελευταία είναι αυτή που απορροφάται από το όζον στη
στρατόσφαιρα. Η UV-C, λοιπόν, είναι η πιο επικίνδυνη υπεριώδης ακτινοβολία,
καθώς:





Αποτελεί τη βασικότερη αιτία για το μελάνωμα, μια μορφή θανατηφόρου
καρκίνου του δέρματος. Στην Αυστραλία, όπου η υπεριώδης ακτινοβολία
είναι 15% περισσότερη από την Ευρώπη, εκτιμάται πως το 2011 οι
περιπτώσεις μελανώματος θα είναι αυξημένες κατά 23% για τις γυναίκες και
28% για τους άντρες σε σχέση με το 2002.[2]
Επίσης, η ακτινοβολία UV-C αποτελεί αιτία του καταρράκτη, καθώς είναι
αρκετά ισχυρή ώστε να περάσει μέσα από τον αμφιβληστροειδή του ματιού.
Τελευταία, και ενδεχομένως η κυριότερη επίδραση της UV-C στους
ζωντανούς οργανισμούς είναι η μετάλλαξη του DNA τους. Μάλιστα, είναι
τόσο ισχυρή που οι επιστήμονες τη χρησιμοποιούν σε εργαστήρια και υπό
κατάλληλες συνθήκες για να επιτύχουν μεταλλάξεις γονιδίων. Πιο
συγκεκριμένα, η UV-C αλλοιώνει το DNA σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό
σταδιακά να χάνει την ιδιότητά του να διαιρείται και να πολλαπλασιάζεται.

Συνεπώς, η τρύπα του όζοντος επιτρέπει την είσοδο των υπεριωδών
ακτινοβολιών στην
ατμόσφαιρα της Γης,
προκαλώντας όλα αυτά τα
προβλήματα στους
ζωντανούς οργανισμούς.
Ωστόσο, επιπτώσεις του
φαινομένου αφορούν και το
περιβάλλον. Η
επικρατέστερη άποψη είναι
πως εφόσον το όζον, που
απορροφά μέρος της
ηλιακής ακτινοβολίας,
μειώνεται, θα εισέρχεται
περισσότερη θερμότητα
στη Γη, η οποία σε συνδυασμό με το επίσης σοβαρό φαινόμενο του
θερμοκηπίου, θα συντελεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ωστόσο, στις
αρχές της προηγούμενης δεκαετίας άρχισε να σχηματίζεται η αντίληψη πως η
τρύπα του όζοντος ψύχει αντί να θερμαίνει τη Γη. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ
Τόμσον, καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, και
ο Σούσαν Σόλομον, ανώτερος επιστήμονας ατμοσφαιρικής επιστήμης,
διαπίστωσαν πως ενώ ο μέσος όρος θερμοκρασίας στον υπόλοιπο κόσμο τον
προηγούμενο αιώνα αυξήθηκε, στην Ανταρκτική μειώθηκε, θέση την οποία
υποστήριξε και ο Τζον Ι. Γουόλς, καθηγητής ατμοσφαιρικής επιστήμης στο
Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις. Ερεύνησαν έτσι τη σχέση της παρατήρησης αυτής

με την όξυνση του φαινομένου της τρύπας του όζοντος στην περιοχή. Οι λόγοι
για τους οποίους η αντίληψη πως η τρύπα του όζοντος αποτελεί αιτία ψύξης
κι όχι θέρμανσης της Γης δεν εξαπλώθηκε, καθώς:




Η έρευνα έδειξε πως η ελάχιστη θερμοκρασία στην Ανταρκτική
παρουσιάζεται έξι μήνες μετά την περίοδο έξαρσης του φαινομένου της
τρύπας του όζοντος κάθε χρόνο.
Θα έπρεπε να ληφθούν υπόψιν και άλλοι παράγοντες, όπως τα
υποθαλάσσια ρεύματα.

Έτσι οι επιστήμονες συμφώνησαν πως το κλίμα της Ανταρκτικής δεν οφείλεται
κατ’ αποκλειστικότητα στην τρύπα του όζοντος, δεν αποκλείουν όμως το
ενδεχόμενο να αποτελεί απλώς μια απ’ τις αιτίες του.[3]

Β.9 Τρόποι Αντιμετώπισης του φαινομένου
Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1987 (από τότε η 16η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχτεί
από τον ΟΗΕ Παγκόσμια Ημέρα κατά της Τρύπας του Όζοντος) υπεγράφη από
46 χώρες το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η σημαντικότερη και
αποτελεσματικότερη πράξη αντιμετώπισης του φαινομένου της τρύπας του
όζοντος μέχρι σήμερα. Στόχος του Πρωτόκολλου ήταν η σταδιακή εξάλειψη των
CFC άλλων ODS (Ozone Depleting Substances ή Ουσίες που Φθείρουν το
Όζον) όπως οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή το μεθυλοβρωμίδιο
(CH3Br) για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καταστροφής του όζοντος, που
είχε ανακαλυφθεί πριν από δύο χρόνια. Ορίστηκε επίσης χρονοδιάγραμμα για
την αποκατάσταση του όζοντος που είχε ήδη καταστραφεί. Όποια χώρα
υπογράφει το πρωτόκολλο, υποχρεούται αυτόματα τη διακοπή παραγωγής και
κατανάλωσης CFC. Με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργήθηκε
σταδιακά το 99% των χλωροφθορανθράκων οικιακής χρήσης, ενώ παράλληλα
στοχεύει με νομοθεσίες (όπως αυτή του 2006) να ρυθμίσει τη χρήση
φθοριούχων αερίων από βιομηχανίες, που επίσης καταστρέφουν τη στοιβάδα
του όζοντος.[4] Το καλοκαίρι του 2009 η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ έγινε οικουμενική, καθώς υπέγραψε και η τελευταία από τις 196
χώρες-μέλη του Ο.Η.Ε. Πρόσφατα ο Ο.Η.Ε. παρουσίασε έκθεση με τίτλο
«Επιστημονική Εκτίμηση της Εξάντλησης του Όζοντος 2010» για την
κατάσταση της τρύπας του όζοντος, σύμφωνα με την οποία τα νέα είναι
εξαιρετικά ευχάριστα.[5] Η τρύπα του όζοντος έχει πλέον σταματήσει να
μεγαλώνει, αλλαγή η οποία συνέβαλε και στη μείωση της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, εφόσον αυτή αποτελεί συνέπεια του φαινομένου. Αν και τα
αποτελέσματα της έκθεσης είναι ενθαρρυντικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η
αποκατάσταση της τρύπας του όζοντος σε ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σύμφωνα
με υπολογισμούς, τα επίπεδα του όζοντος θα έχουν φτάσει εκείνα
του 1980 μεταξύ των ετών διάστημα 2045-2060.

Οκτώβριος 86 Οκτώβριος 88 Οκτώβριος 90

Οκτώβριος 82 Οκτώβριος 94
Η εξέλιξη του φαινομένου της τρύπας όζοντος (μοβ χρώμα) στο νότιο πόλο, όπως καταγράφτηκε από
δορυφόρο, (αρχεία ΝΑSΑ).

Όπως είναι γνωστό η Γη περιβάλλεται από την ατμόσφαιρά της η οποία
αποτελείται από διάφορα στρώματα, αναλόγως με την σύστασή τους και τίς
συνθήκες πού επικρατούν. Έτσι το πρώτο στρώμα είναι η Τροπόσφαιρα στην
οποία διαμορφώνεται ουσιαστικά ο καιρός, αφού εδώ γεννιούνται και
πεθαίνουν τα διάφορα καιρικά φαινόμενα όπως τα σύννεφα, η βροχή, το χιόνι
κ.λπ.. Πάνω απ' αυτή σέ ύψος 10.000 μέτρα περίπου αρχίζει η Στρατόσφαιρα,
η οποία εκτείνεται μέχρι τα 40.000 μέτρα περίπου. Το ενδιαφέρον πού
παρουσιάζει αυτό το στρώμα το οφείλει κυρίως στην ύπαρξη τού Όζοντος.
Το Όζον είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος Οξυγόνου, αφού το μόριό του
απαρτίζεται από τρία άτομα Οξυγόνου αντί δύο πού συνιστούν το μόριο τού
Οξυγόνου. Το στοιχείο αυτό σχηματίζει ένα λεπτό επί μέρους στρώμα στην
Στρατόσφαιρα (μεταξύ 19000 και 30000 μέτρα) πού είναι πιο λεπτό πάνω από
τίς τροπικές περιοχές και πιο παχύ πάνω απ' τίς πολικές και
λέγεται Οζονόσφαιρα ή στρώμα Chapman. Η ποσότητα τού Όζοντος μετρείται
σέ μονάδες Dobson (DU) και μια τυπική του τιμή είναι 260 DU πάνω απ' τίς
τροπικές περιοχές, αν και υπάρχει μεγάλη εποχική και υψομετρική
διακύμανση. Το Όζον δημιουργείται με την επίδραση τής υπεριώδους
ακτινοβολίας (UV) σέ μόρια Οξυγόνου, οπότε μια σειρά αντιδράσεων λαμβάνει
χώρα γνωστών και ως Αντιδράσεις Chapman. Αρχικά το μόριο τού Οξυγόνου
διασπάται στα δύο άτομά του τα οποία εν συνεχεία αντιδρούν με άλλα μόρια
Οξυγόνου και συνθέτουν μόρια Όζοντος. Ευνόητο είναι ότι οι ψηλότερες
περιοχές είναι πιο πλούσιες σέ Όζον απ' ότι οι χαμηλότερες αφού η δράση των
υπεριωδών ακτινών ανακόπτεται, καθώς αυτές απορροφώνται απ' τα
πυκνότερα χαμηλότερα στρώματα. Οι ίδιες ακτίνες προκαλούν και την
καταστροφή τού Όζοντος, αφού όταν πέφτουν πάνω του το διασπούν στα εξ
ων συνετέθη επιβάλλοντας έτσι ένα ισοζύγιο Όζοντος πού καταστρέφεται και

Όζοντος πού δημιουργείται με συνέπεια η περιεκτικότητα αυτού στην
ατμόσφαιρα να παραμένει κατ' αρχήν σταθερή και περίπου 10 ppm (μέρη ανά
εκατομμύριο). Η ποσότητα τού Όζοντος είναι τέτοια πού αν συγκεντρωνόταν
κοντά στο έδαφος σέ θερμοκρασία 0 βαθμούς Κελσίου και πίεση 1ατμόσφαιρα,
θα σχημάτιζε ένα στρώμα πάχους 3 χιλιοστών.
Η εικόνα δείχνει μια νοητή
στήλη στην ατμόσφαιρα
υπεράνω μιας περιοχής του
Καναδά. Το ποσό τού
όζοντος πού περιέχεται σ'
αυτήν την στήλη μετρείται σέ
μονάδες Dobson (DU). Αν
αυτό το όζον αναγόταν σέ 0
βαθμούς Κελσίου και 1
ατμόσφαιρα πίεση θα
σχημάτιζε ένα στρώμα
πάχους μόλις 3 χιλιοστών.
Πάχος 0.01 χιλιοστών
αντιστοιχεί σέ 1 μονάδα DU,
επομένως τα 3 χιλιοστά
αντιστοιχούν σέ 300 DU. Ο
Dobson ήταν απ' τούς
πρώτους επιστήμονες πού
μελέτησε το στρατοσφαιρικό
όζον και σχεδίασε
το φασματόμετρο Dobson,
το βασικό όργανο για την
μέτρηση τού όζοντος απ' το
έδαφος
Το "παράδοξο" είναι ότι ενώ το Όζον κοντά στο έδαφος είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία αφού συμβάλει στην ρύπανση τού αέρα πρωταγωνιστώντας
στη δημιουργία τού περίφημου φωτοχημικού νέφους, εν τούτοις, ευρισκόμενο
ψηλότερα στη Στρατόσφαιρα, συμβάλλει στην προστασία τής υγείας σέ βαθμό
πού θα ήταν αδύνατη η επιβίωση χωρίς αυτό. Έτσι λειτουργώντας σαν αόρατο
φίλτρο απορροφά κάποιες απ' τίς εξαιρετικά επικίνδυνες υπεριώδεις ακτίνες
πού αν έφταναν στο έδαφος θα προκαλούσαν σοβαρές καταστροφές σέ φυτά,
ζώα και ανθρώπους. Συγκεκριμένα οι ακτίνες αυτές προκαλούν καρκίνο και
γήρανση τού δέρματος, καταρράκτη των ματιών, εξασθένηση τού αμυντικού
συστήματος τού ανθρώπινου οργανισμού κατά των παθογόνων μικροβίων και
αύξηση των μεταδοτικών ασθενειών. Καταστρέφουν επίσης το φυτοπλαγκτόν
και τίς προνύμφες των ψαριών. Επομένως εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί η
Οζονόσφαιρα ονομάζεται και ασπίδα όζοντος. Μάλιστα έχει υπολογιστεί ότι
κάθε μείωση τής περιεκτικότητας τού όζοντος κατά 10% ισοδυναμεί με αύξηση
των περιπτώσεων καρκίνου τού δέρματος κατά 300.000 παγκοσμίως.
Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, μπλε μάτια
και ξανθά μαλλιά και τα οποία παρά τίς καλοκαιρινές πολύωρες ηλιοθεραπείες
ευκολότερα καίγονται παρά μαυρίζουν.
Τίς τελευταίες δεκαετίες πολύς λόγος γίνεται για την περιβόητη τρύπα τού
όζοντος. Μετά μάλιστα την διαπίστωση τής βλαπτικής δραστηριότητας αυτού,

πολλές κυβερνήσεις ανησύχησαν και όλοι άρχισαν να ενδιαφέρονται,
επιστήμονες και μη, για το τι συμβαίνει με τη φυσική αυτή ασπίδα τής
βιόσφαιρας. Έτσι έγινε αντιληπτό ότι μερικές από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες παράγουν κάποιους ρύπους πού καταστρέφουν το όζον και
ανατρέπουν το ισοζύγιο φυσικής παραγωγής και φυσικής καταστροφής αυτού
υπέρ τής τελευταίας. Επειδή μάλιστα η καταστροφή είναι επιλεκτική και
συμβαίνει κυρίως στη στρατόσφαιρα κυρίως πάνω απ' την Ανταρκτική, η
μείωση της περιεκτικότητας τού όζοντος εκεί δίνει την αίσθηση τρύπας της
Οζονόσφαιρας, διά μέσου τής οποίας οι ανεπιθύμητες και επιζήμιες
υπεριώδεις ακτίνες φτάνουν στον πλανήτη μας με όλες τις προαναφερόμενες
συνέπειες. Όταν λοιπόν λέμε τρύπα του όζοντος εννοούμε περιοχή της
Στατόσφαιρας με
κάτω τής συνήθους
περιεκτικότητα σ'
αυτό το στοιχείο,
λόγω ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων πού
παράγουν ρύπους
καταστρεπτικούς γι’
αυτό. Οι κυριότεροι
απ' αυτούς τους
ρύπους είναι οξείδια
του αζώτου που
περιέχονται στα
καυσαέρια
αυτοκινήτων και
αεροπλάνων και
ενώσεις τού χλωρίου πού φέρουν το όνομα χλωροφθοράνθρακες (CFC),
χρησιμοποιούνται δε ως προωθητικά αερίων στα διάφορα σπρέι (αποσμητικά,
εντομοκτόνα κ.λπ..), στις μονώσεις, στα ψυκτικά υγρά στα ψυγεία (Freon) και
τούς κλιματισμούς. Αυτές οι ενώσεις παραγόμενες με αντίστοιχες καθημερινές
χρήσεις ή βιομηχανικές δραστηριότητες στην επιφάνεια τού εδάφους,
αρχίζουν να ανεβαίνουν με ένα πολύ αργό ρυθμό και μετά από 20 και 30
χρόνια φτάνουν στην στρατόσφαιρα όπου αρχίζουν το οδυνηρό τους έργο.
Έτσι εκεί ψηλά με τη συνδρομή τής ηλιακής ακτινοβολίας
ελευθερώνουν άτομα χλωρίου πού επιτίθενται κατά μορίων όζοντος
αποσπώντας τους άτομα οξυγόνου και διαλύοντάς τα. Το κακό είναι ότι αυτές
οι ενώσεις είναι εξαιρετικά σταθερές, επιζούν καθ' όλη την διάρκεια τού
ταξιδιού τους, φτάνουν στην Οζονόσφαιρα και εκεί δρουν καταλυτικά. Δηλαδή
ενώ αυτές καταστρέφουν το όζον, οι ίδιες δεν καταστρέφονται και η δράση
τους αναπτύσσεται σέ εξαιρετικά μακροχρόνιους κύκλους. Αυτή η διαδικασία
καταστροφής τού όζοντος είναι πολύ έντονη πάνω από την Ανταρκτική και
κυρίως κατά τούς ανοιξιάτικους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, λόγω των
χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν πάνω απ' αυτή την ήπειρο τού
Νοτίου Πόλου. Κατά τη διάρκεια τού πολικού χειμώνα σχηματίζονται πάνω
απ' την Ανταρκτική τα καλούμενα πολικά στρατοσφαιρικά σύννεφα (PSCs,
Polar Stratospheric Clouds) σέ απίστευτα χαμηλές θερμοκρασίες, μικρότερες
απ' τούς 80 βαθμούς κάτω απ' τό μηδέν, λόγω τού ισχυρού ανέμου με το
όνομα ανταρκτική δίνη (polar vortex) πού απομονώνει την ήπειρο απ' τον
υπόλοιπο κόσμο αποτρέποντας το θερμό αέρα απ' τίς τροπικές περιοχές να
εισέλθει στην περιοχή. Τα νέφη αυτά, πού είναι πλήρη παγοκρυστάλλων, έχει
διαπιστωθεί ότι παίζουν σπουδαίο ρόλο στην καταστροφή τού όζοντος αφού

επ' αυτών κάθονται τα προϊόντα αποικοδόμησης των φθοροχλωρανθράκων
που με γρήγορες αντιδράσεις οδηγούν στο σχηματισμό μορίων νιτρικού οξέος
και χλωρίου του οποίου την καταστρεπτική δράση προαναφέραμε. Για πρώτη
φορά η καταστροφή τού όζοντος παρατηρήθηκε το 1975 και στα χρόνια που
ακολούθησαν άρχισε η δραματική του μείωση. Στη δεκαετία του '80 η
καταστροφή συνεχίστηκε, η τρύπα συνεχώς μεγάλωνε και τον Οκτώβριο του
1994 είχε μείνει η μισή ποσότητα όζοντος και η τρύπα υπερκάλυψε την
ήπειρο. Το χειμώνα τού 2000 κατέληξε να είναι τριπλάσια σέ έκταση απ' τίς
Η.Π.Α. και έφτασε πολλές πόλεις στη νότια Χιλή και Αργεντινή.

Πολικά Στρατοσφαιρικά
Νέφη

Τρύπα τού όζοντος
στην Ανταρκτική

Είναι πάντως άδικο. Ενώ οι μεγαλύτερες ποσότητες φθοροχλωρανθράκων
παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες τού Β. Ημισφαιρίου, εν τούτοις
πλήττονται απ' τη μείωση τού όζοντος περιοχές τού Ν. Ημισφαιρίου. Βεβαίως
υπάρχει επέκταση τής καταστροφής σε μικρότερο όμως βαθμό και σε περιοχές
τού Β. Ημισφαιρίου. Έτσι απ' τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού
προγράμματος "Θησέας" επιβεβαιώνεται η τάση μείωσης τού όζοντος στα
μέσα γεωγραφικά πλάτη και των δύο ημισφαιρίων με εντονότερη την τάση αυτή
το χειμώνα και την άνοιξη. Η Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης τής Ελλάδος,
ανήκουν στη ζώνη υψηλού κινδύνου και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη μείωση
τού όζοντος λόγω μεγάλης ηλιοφάνειας. Κατά το Κέντρο Χαρτογράφησης τού
Όζοντος των Ηνωμένων Εθνών οι τιμές όζοντος μειώνονται σταθερά κατά 5%
ανά δεκαετία, ενώ στη χώρα μας η αύξηση των επιβλαβών υπεριωδών ακτίνων
κατά τα τελευταία 20 χρόνια έφτασε το 18%. Κατά τη διάρκεια των πέντε πιο
κρύων χειμώνων από το 1993 έως το 1997 υπήρξε μείωση των τιμών όζοντος
πάνω απ' την Αρκτική και εξασθένηση τής προστατευτικής ασπίδας αυτού για
πολλές περιοχές τής Ευρώπης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες το πρόβλημα
είναι πολύ πιο ήπιο στο Β. Ημισφαίριο χάρις στην ύπαρξη μεγάλων ορεινών
όγκων, όπως τα Ιμαλάια, και γενικότερα η κατανομή τής στεριάς υπέρ αυτού,
ενώ στο Ν. Ημισφαίριο είναι περισσότερες οι θάλασσες. Έτσι αυτή η κατανομή
σε στεριά και θάλασσα οδηγεί στη δημιουργία κυματισμών κατ' αρχήν στην
Τροπόσφαιρα τού Β. Ημισφαιρίου, πού καλούνται κύματα πλανητικής κλίμακας
ή μακρά κύματα. Τα κύματα αυτά διαδίδονται προς τα πάνω και θερμαίνουν τη
στρατόσφαιρα με την ενέργεια πού μεταφέρουν και αποτρέπουν τη δημιουργία
των πολικών στρατοσφαιρικών κυμάτων στην Αρκτική, που όπως
προαναφέραμε διευκολύνουν τους καταστροφείς του όζοντος. Πάντως με την
απειλούμενη κλιματική αλλαγή ενδεχομένως αλλάξουν τα πράγματα προς το
χειρότερο και για όλο τον πλανήτη.

Στο διπλανό
διάγραμμα
απεικονίζεται η
ποσότητα του
όζοντος
μετρημένη σε
μονάδες Dobson
(DU) σε
συνάρτηση με τα
χρόνια.
Συγκεκριμένα
αναφέρεται σε
μέσες μηνιαίες
τιμές των
Οκτωβρίων των
αντιστοίχων ετών.
Είναι εμφανής η
δραστική μείωσή
του από την
δεκαετία τού '70
και μετά.
Κυβερνήσεις και επιστήμονες, έχοντες συνείδηση τού κινδύνου, οδηγήθηκαν
στην ενθαρρυντική συμφωνία του Πρωτοκόλλου τού Μόντρεαλ το 1987,
σύμφωνα με το οποίο θεσπίστηκαν περιορισμοί στην παραγωγή
χλωροφθορανθράκων και των άλλων επικίνδυνων ρύπων και υπάρχει συνεχής
προσπάθεια αναζήτησης νέων χημικών ενώσεων, πού και την καθημερινή ζωή
θα διευκολύνουν και θα είναι ακίνδυνες για το όζον. Ήταν μια από τις σπάνιες
συνεργασίες όλων των εθνών για την αναζήτηση λύσης σε ένα παγκόσμιο
πρόβλημα πού απειλεί τον πλανήτη με αφανισμό. Έτσι το 1994 διαπιστώθηκε
και η πρώτη ελπιδοφόρα μείωση των χλωροφθορανθράκων χαμηλά στην
τροπόσφαιρα. Πάντως οι ρύποι, που είχαν παραχθεί πριν την εφαρμογή των
περιορισμών τού Πρωτοκόλλου, εξακολουθούν να ανεβαίνουν με τον
βραδύτατο ρυθμό τους προς την Στρατόσφαιρα και ακόμα δεν έχουν αρχίσει
την διαλυτική για το όζον δράση τους. Η βελτίωση αναμένεται ν' αρχίσει μετά
από κάποιες δεκαετίες και εφ' όσον βεβαίως δεν υπάρξουν άλλοι αστάθμητοι
παράγοντες, όπως η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, που θα ανατρέψουν τα
μέχρι στιγμής δεδομένα.

Γ.Η Διαδικασία που ακολούθησε ο ερευνητής.
Για εμάς το μάθημα του project ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου όταν ο κύριος
Πέτρος Χρήστου μπήκε στην τάξη. Ο τίτλος της ερευνητικής εργασίας μας
ήταν <<Η φύση -ο θησαυρός του πλανήτη μας. Το φυσικό περιβάλλον και ο
άνθρωπος>>. Αφού συζητήσαμε στην τάξη σχετικά με το περιεχόμενο του
θέματος και χωριστήκαμε σε ομάδες των τεσσάρων και των πέντε ατόμων,
κληθήκαμε να αποφασίσουμε για ένα περιβαλλοντικό θέμα που μας
απασχολεί και με το οποίο θα θέλαμε να ασχοληθούμε. Βέβαια είχαμε ως
γνώμονα την έκταση των πηγών που υπήρχαν για το κάθε θέμα. Εν συνεχεία,
μόλις καταλήξαμε στο θέμα μας και συγκεντρώσαμε ένα πρώτο υλικό για
αυτό. Η πρώτη εργασία που μας ανατέθηκε ήταν η δημιουργία ενός ρεπορτάζ,
δηλαδή ενός άρθρου που
αναφερόταν σε ένα
τεχνολογικό επίτευγμα και το
οποίο συνοδευόταν με μία
εικόνα. Το δικό μου ρεπορτάζ
είχε τίτλο <<Τα νέα της
τεχνολογίας>>. Προτού
παρουσιάσουμε τα ρεπορτάζ
αυτά παρακολουθήσαμε στην
τάξη μία ταινία ανάλογη με το
θέμα του project από την
οποία εμπνευστήκαμε και
αντλήσαμε ιδέες για την δική μας εργασία. Έπειτα, με την παρουσίαση των
ρεπορτάζ παρατηρήσαμε πως όλα ήταν πολύ ενδιαφέροντα αλλά
περισσότερο ενδιαφέρον ήταν ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσιάσαμε στην
τάξη. Ορίστηκε από τον καθηγητή ένα παιδί στο ρόλο του συντονιστή το
οποίο λειτουργούσε αντικαθιστώντας τον. Η εμπειρία αυτή ήταν διαφορετική
και με ευχαρίστησε το γεγονός πως μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτελέσω και
εγώ τον ρόλο του συντονιστή .Καθώς περνούσε ο καιρός οι πληροφορίες του
καθένα πλήθαιναν. Ο στόχος μας ήταν να συγκεντρώσουμε από 15 μέχρι και
20 σελίδες πληροφοριών. Ταυτόχρονα με αυτή τη δοκιμασία είχαμε και να
προετοιμάσουμε το κεφάλαιο αυτό με τίτλο << Η διαδικασία που
ακολούθησε ο ερευνητής >> στο οποίο θα αναφέρω λεπτομερώς όλα όσα
προηγήθηκαν στο μάθημα αυτό. Πλέον, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Μας
μένουν μόνο λίγες εβδομάδες για την παράδοση και την παρουσίαση της
ομαδικής αλλά και ατομικής εργασίας μας. Είμαστε σε στενή επαφή με τα
μέλη της ομάδας , ώστε να προετοιμάσουμε την εργασία μας. Έχουμε
αναθέσει στο κάθε μέλος από έναν ρόλο με κάποιες αρμοδιότητες καθώς και
έχουμε ολοκληρώσει τα ατομικά εξώφυλλα της κάθε εργασίας. Το μόνο που
μένει είναι η ολοκλήρωση ολόκληρων των εργασιών.

Δ. Τεχνολογικό επίτευγμα μηχάνημα
μετατρέπει το νερό σε βενζίνη!

Οι Γερμανοί φημίζονται για την τεχνολογία που αναπτύσσουν και τα
επιτεύγματά της. Ένα νέο πρωτότυπο μηχάνημα που κατασκεύασαν Γερμανοί
μηχανικοί για ακόμη μία φορά καθιστά τη χώρα πρωτοπόρο στον τομέα της
«αλχημείας».
Το μηχάνημα μπορεί να μετατρέψει το νερό σε βενζίνη. Η εταιρεία κατασκευής
του αναφέρει ότι μπορεί να παρασκευάσει καύσιμα με βασικό συστατικό το
πετρέλαιο, από νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Επί της ουσίας το μηχάνημα
μετατρέπει τα αέρια που αποσπώνται από το νερό σε υγρά καύσιμα
υδρογονάνθρακα.
«Πρόκειται για ένα θαύμα διότι αλλάζει εντελώς τον τρόπο που παράγουμε
καύσιμα για αυτοκίνητα, αεροπλάνα κλπ.» ανέφερε ο Nils Aldag, συνιδρυτής
της Sunfire GmbH.
Οι επιστήμονες της εν λόγω εταιρείας που εδρεύει στη Δρέσδη εκτιμούν ότι η
νέα εφεύρεση θα έχει στο μέλλον μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά καυσίμων.

Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 http://www.iefimerida.gr/news/275550/ekplixi-i-trypa-toy-ozontos-arhisena-syrriknonetai
 http://lyk-n-moudan.chal.sch.gr/?pg=41010769
 https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/3219/xiraki
se_desiccants.pdf?sequence=3
 http://www.kathimerini.gr/865951/article/epikairothta/perivallon/mikraineih-trypa-toy-ozontos
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%C
F%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%
CF%82
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%C
F%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%
CF%82
 http://www.kathimerinifysiki.gr/2015/11/trypa-ozontos.html
 http://www.noesis.edu.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%A
E%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF
%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B
B%CE%BF%CE%BD/%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%
B1%CE%B9%CF%81%CE%B1/%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/
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Πρόλογος

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες είναι τόσο παλιά όσο και η εμφάνιση του πάνω
στη γη. Στο μεσαίωνα συνήθιζαν να πετούν σκουπίδια και
ακάθαρτα νερά και περίμεναν τις βροχές για να τα παρασύρουν
μακρύτερα. Χολέρα, δυσεντερία και τύφος ήταν οι συνέπειες
αυτής της τακτικής. Σήμερα ο πλανήτης μας υπερφορτωμένος με
σκουπίδια, γεωργικά φάρμακα και βιομηχανικά απόβλητα,
αποτελείται από μια παγκόσμια οικολογική κρίση.
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπήρχε πάντοτε ως αποτέλεσμα
των ιδιοτήτων ορισμένων συστατικών της γήινης ατμόσφαιρας
αλλά εμφανίζεται αυξημένο σήμερα. Το διοξείδιο του άνθρακα
ενεργεί όπως τα τζάμια σε ένα θερμοκήπιο. Επιτρέπει δηλαδή την
είσοδο των ηλιακών ακτινών στη γήινη ατμόσφαιρα και τη γη,
αλλά εμποδίζουν την έξοδο της θερμότητας. Σήμερα με την
αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου, οξειδίου του
αζώτου κ.α. στην ατμόσφαιρα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου
έχει αυξηθεί. Με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και την
ευρύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος, συνδέουν πολλοί
Ευρωπαίοι κλιματολόγοι, τους καύσωνες. Έκθεση της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Μετεωρολογίας (\νΜΟ), η οποία
σημειωτέο δεν διακρίνεται για τις υπερβολές της κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες
που παρατηρήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
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Μηχανισμός: Η Γη δέχεται ακτινοβολία, που αντιστοιχεί σε

ροή περίπου 1366 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, στο όριο της
ατμόσφαιρας. Ένα μέρος αυτής απορροφάται από το σύστημα Γηςατμόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο διαφεύγει στο διάστημα. Περίπου
το 30% της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, σε
ποσοστό 6% από την ατμόσφαιρα, 3% από τα νέφη και 4% από την
επιφάνεια της Γης. Το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας
απορροφάται,
κατά
16%
από
την
ατμόσφαιρα
(συμπεριλαμβανομένου και του στρατοσφαιρικού στρώματος του
όζοντος), κατά 3% από τα νέφη και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
(51%) από την επιφάνεια και τους ωκεανούς.
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Αίτια: Ως αίτια του «φαινομένου του θερμοκηπίου» μπορούν να

θεωρηθούν όλες εκείνες οι γεωλογικές, φυσικοχημικές, βιολογικές
και «πολιτισμικές» δραστηριότητες, που προκαλεί ο άνθρωπος
στην φύση, ώστε να αποκλείσουμε από την αρχή της θεωρία της
Αμερικάνικης σχολής, ότι οφείλεται σε περιοδικές μεταβολές
φυσικών φαινομένων.

Οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν εκπομπές των λεγομένων
«αερίων του θερμοκηπίου» (από καύσεις ακίνητων και κινητών
πηγών), είτε αντιστρατεύονται την «αφομοιωτική ικανότητα» του
περιβάλλοντος που θα μπορούσε να μειώσει την παρουσία τους
στην ατμόσφαιρα. (π.χ. απορρόφηση τόνων διοξειδίου του
άνθρακα από τα δένδρα, τα οποία υπερεκμεταλλευόμαστε).
Σχετικά με τις πηγές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, εκτιμάται
ότι μόνο κατά το 1998, περίπου 5,66 δισεκατομμύρια τόνοι
άνθρακα εισήλθαν στην ατμόσφαιρα από καύση ορυκτών
καυσίμων (κυρίως: πετρελαίου, ορυκτού άνθρακα, λιγνίτη) –
περισσότερο δηλαδή από 1 τόνο ανά κάτοικο Γης – ενώ άλλα 1,6
περίπου δισεκατομμύρια τόνοι άνθρακα προέκυψαν από την

αποδάσωση και τις πυρκαγιές κυρίως των τροπικών δασών στη
Νότια Ασία και την Κεντρική Αφρική. Η ευθύνη για τις καύσεις
ανήκει κατά 45% στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Δύσης,
κατά 27% στις χώρες με καθεστώτα κεντρικού σχεδιασμού και
κατά 28% στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν βεβαίως ληφθεί υπόψη
ο πληθυσμός των χωρών αυτών, τότε διαπιστώνεται ότι τη μερίδα
του λέοντος την έχουν οι δυτικές χώρες με 2-5 τόνους κατά
κεφαλήν ετησίως, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη η κατανάλωση
αυτή πέφτει στο μισό περίπου της Δυτικής. Παράλληλα, στον Τρίτο
κόσμο η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση καύσιμου κυμαίνεται
από 0,1 τόνο για την Αφρική και την Ινδία μέχρι 0,4 –0,5 τόνους για
την Βραζιλία και την Κίνα. Σχετικά τώρα με τις προοπτικές
μεταβολής αυτών των μεγεθών, διαγράφεται μια σταθερή τάση
αύξησης της κατανάλωσης του καυσίμου κατά 3% το χρόνο,
πράγμα που σημαίνει διπλασιασμό της στα επόμενα 20 χρόνια.
Είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο θα ήταν άμεσα καταστρεπτικό για την
παγκόσμια θέρμανση. Η χωρική κατανομή των αυξήσεων δείχνει
μια λίγο πολύ σταθεροποιημένη κατανάλωση με ελαφρά πτωτικές
τάσεις στο δυτικό κόσμο, η οποία εν πολλοίς οφείλεται σε μια
αύξηση κατά 25% περίπου ,αύξηση σ’ όλα αυτά τα χρόνια της «
ενεργειακής αποδοτικότητας» των κοινωνιών του, καθώς και σε
μια ελαφρά αύξηση στην Ανατολική Ευρώπη. Εκεί όμως όπου τα
πράγματα είναι δραματικά είναι στον Τρίτο Κόσμο, όπου
παρατηρούνται ρυθμοί αύξησης της κατανάλωσης άνω του 4% το
χρόνο, με αποτέλεσμα στη δεκαετία 1978-1988 να αυξηθεί η
κατανάλωση καυσίμου κατά 50% ή κατά 1 δισεκατομμύριο τόνους
άνθρακα.. Είναι φανερό ότι αν συνεχισθεί ο ρυθμός αυτός, τότε θα
προκύψει ένας διπλασιασμός της παγκόσμιας κατανάλωσης
καυσίμου στα επόμενα 35 χρόνια, προερχόμενος αποκλειστικά από
τον Τρίτο Κόσμο. Δεδομένου δε ότι το ενεργειακό χάσμα που τον
χωρίζει από τους αναπτυγμένους είναι της τάξης του 1:10, φαίνεται
ως απόλυτα φυσικός και δικαιολογημένος ένας τέτοιος
διπλασιασμός. Οι χρήσεις για τις οποίες προορίζεται προς το παρόν
οι παραπάνω αναφερόμενες καύσεις είναι οι ακόλουθες:
α) Παραγωγή ηλεκτρισμού: καταναλίσκει το 54% περίπου του
συνολικού καυσίμου και το σύνολο σχεδόν του ορυκτού
άνθρακα.

β) Κίνηση – οχήματα: 400 εκατομμύρια αυτοκίνητα καταναλίσκουν
550 εκατομμύρια τόνους το χρόνο, δηλαδή το 10% των
συνολικών καυσίμων.
γ) Βιομηχανία: καταναλίσκει περίπου το 24% του καυσίμου,
κυρίως για την εξυπηρέτηση θερμικών διαδικασιών.



δ) Θέρμανση: εκτιμάται ότι καταναλίσκει το 12% του καυσίμου και
αφορά κυρίως τις χώρες του Βορρά.

Αέρια του θερμοκηπίου: Όλα τα αέρια συστατικά της
ατμόσφαιρας που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,
αναφέρονται συνολικά με τον όρο αέρια του θερμοκηπίου.
Απορροφούν την μεγάλου μήκους κύματος γήινη ακτινοβολία και
επανεκπέμπουν θερμική ακτινοβολία θερμαίνοντας την επιφάνεια.
Ορισμένα αέρια, όπως το όζον, έχουν αδιαφάνεια και στην ηλιακή
ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να απορροφούν ένα μέρος της,
συμβάλλοντας σε ένα βαθμό και στην ψύξη της γήινης επιφάνειας.
Περίπου το 86% της κατακρατούμενης από την ατμόσφαιρα γήινης
ακτινοβολίας, οφείλεται στην παρουσία υδρατμών (H2O),
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και νεφών. Οι υδρατμοί αποτελούν
το πλέον ενεργό συστατικό, κατά ποσοστό 60%, ενώ μικρότερη
συνεισφορά έχουν και τα αέρια μεθανίου (CH4), οξειδίου του
νατρίου (N2O) και όζοντος (O3) (περίπου 8%).

Αέρια θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη αύξηση
συγκέντρωσης
Αέριο
Επίπεδα Αύξηση
Ποσοστό
1998
από το
αύξησης
1750
Διοξείδιο του 365 ppm 87 ppm
31%
άνθρακα
Μεθάνιο
1,745
1,045 ppb
150 %
ppb
Οξείδιο του
314 ppb 44 ppb
16%
Αζώτου



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). Τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μία αύξηση στη
συγκέντρωση αρκετών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ
ειδικότερα στην περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα, η
αύξηση αυτή ήταν 31% την περίοδο 1750-1998. Τα τρία
τέταρτα της ανθρωπογενούς παραγωγής διοξειδίου του
άνθρακα, οφείλεται σε χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ το
υπόλοιπο μέρος προέρχεται από αλλαγές που συντελούνται
στο έδαφος, κυρίως μέσω της αποδάσωσης.



Αλληλεπίδραση της "Τρύπας του Όζοντος" με το
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου: Στα μέσα της δεκαετίας του '70
και στην περιοχή γύρω από τον Νότιο Πόλο παρατηρήθηκε για
πρώτη φορά το φαινόμενο της καταστροφής του όζοντος της
στρατόσφαιρας, από τους φθοροχλωράνθρακες. Ήταν η πρώτη
φορά που οι επιστήμονες μίλησαν για τη γνωστή "τρύπα", που
επέτρεπε σε μεγαλύτερο ποσοστό υπεριώδους ακτινοβολίας να
φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Ποτέ πια δεν θα βλέπαμε τον
ήλιο με τα ίδια μάτια, καθώς "η πηγή ζωής" που μας δίδασκαν
στο σχολείο, μετατράπηκε σε δυνητικό εχθρό. Το πρόβλημα δεν
σταματά εκεί. Η καταστροφή του όζοντος αλληλοεπιδρά με το
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η αύξηση της υπεριώδους



ακτινοβολίας κοντά στο έδαφος οδηγεί στην αύξηση του ποσού
θερμότητας που παρακρατείται από τα θερμοκηπικά αέρια.
Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου η θερμότητα
εγκλωβίζεται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με
αποτέλεσμα η στιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος να
ψύχεται και να υπόκειται σε περαιτέρω καταστροφή.

Αντιμετώπιση του φαινομένου: Μέχρις στιγμής η
ανθρωπότητα έχει αντιδράσει με τρεις τρόπους στην
απειλούμενη αύξηση της θερμοκρασίας παγκόσμια: α) Με την
αντίληψη του « βλέποντας και κάνοντας», β) Με την
προετοιμασία για την « προσαρμογή» και γ) Με την
προετοιμασία αποτροπής του φαινομένου. Η στρατηγική
«βλέποντας και κάνοντας» δεν φαίνεται ν’ αντέχει στα νεότερα
δεδομένα και στο μέγεθος του προβλήματος και υπαγορεύεται
κυρίως από συντηρητικά και οικονομικά συμφέροντα που
θίγονται από τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής του. (π.χ.,
πρόεδρος Μπους και οι πετρελαιάδες σύμβουλοί του). Η
στρατηγική της προετοιμασίας για προσαρμογή ξεκινά από την
αντίληψη ότι πρακτικά είναι αδύνατο να ληφθούν όλα εκείνα
τα μέτρα που αποτρέπουν την έλευση του φαινομένου και των
συνεπειών του. Κατά συνέπεια, προτείνεται η ανάληψη μέτρων
προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Δηλαδή, προσαρμογή των
ζωνών βροχοπτώσεων με ένα σύστημα επαναδιανομής του
νερού προς τις ζώνες που θα εμφανίζουν απώλειες σε
βροχοπτώσεις, καθώς και αποθάρρυνση νέων δραστηριοτήτων
στις υπό ξηρασία περιοχές. Ενώ για την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας θα πρέπει να αρχίσουν έργα φραγμάτων και
επιχωματώσεων, που θα αντισταθμίζουν την χρόνο με χρόνο
άνοδό της. Αυτά όμως θεωρητικά στέκονται, στην πράξη όμως
δεν έχουν καμιά επιστημονική βάση, αν αναλογιστούμε τις
συνέπειες του Τυφώνα «Κατρίν» στην περιφραγμένη Ορλεάνη.
Η στρατηγική της αποτροπής του φαινομένου βασίζεται στη
λήψη μέτρων που θα μειώσουν τη συσσώρευση των «αερίων
του θερμοκηπίου» στην ατμόσφαιρα, στοχεύοντας στη
διατήρηση των υπαρχουσών κλιματικών συνθηκών του
πλανήτη. Η στρατηγική αυτή συνίσταται στην παρέμβαση και
δραστική μείωση όλων των διαδικασιών που παράγουν «αέρια
του θερμοκηπίου» είτε με τη βελτίωση τους ή με την
υποκατάσταση τους από άλλες καθαρότερες. Παράλληλα
επιδιώκεται και η αύξηση της απορροφητικότητας σε διοξείδιο
του άνθρακα. Το βασικό πρόβλημα μιας τέτοιας στρατηγικής



είναι οι μεγάλες μειώσεις εκπομπών που απαιτεί, οι οποίες δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με «τεχνολογικά» μέτρα
αλλά απαιτούν μια παγκόσμια αναδιάταξη των οικονομικών
δραστηριοτήτων καθώς και αλλαγή των σχέσεων
αναπτυγμένων- αναπτυσσομένων χωρών.

Συνέπειες:

Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στο
μέλλον μόνιμο χαρακτηριστικό του κλίματος της Αυστραλίας θα
είναι οι καύσωνες, οι συχνότερες πυρκαγιές, μεγάλες περίοδοι
ξηρασίας, πλημμύρες και καταστροφικές καταιγίδες. Αυτό
επισημαίνει Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής
Κλιματολογικών Αλλαγών (Inter-Governmental Panel on
Climate Change) του ΟΗΕ. Αλλά απογοητευτικές είναι οι
προβλέψεις και για τον υδροφόρο ορίζοντα της χώρας αφού
προβλέπεται σταθερή μείωση των υδάτινων πόρων και μείωση
της ποσότητας νερού στην λεκάνη του Murray-Darling. Έως το
2050 η θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές θα ανέβει κατά
3,4 βαθμούς Κελσίου και πάνω από 6 βαθμούς ως το 2080
αναφέρει η Έκθεση για τα μελλοντικά δεδομένα του κλίματος
της Αυστραλίας, της οποίας προσχέδιο διέρρευσε στα ΜΜΕ μία
εβδομάδα προ της επίσημης παρουσίασής της από την ειδική
ομάδα του ΟΗΕ που ασχολείται με το κλίμα της γης. Όσο για τον
Κοραλλιογενή Ύφαλο, η Έκθεση προβλέπει ότι το 97% αυτού
θα χάσει το χρώμα του μέσα στα επόμενα χρόνια. Πάντως παρά
τις απογοητευτικές προβλέψεις της Επιτροπής, ο
πρωθυπουργός της χώρας Τζον Χάουαρντ, που "δεν διάβασε το
προσχέδιο της έκθεσης" όπως ανέφερε, εμφανίστηκε
επιφυλακτικός. "Οι καύσωνες και οι πλημμύρες δεν είναι
καινούριο φαινόμενο στην Αυστραλία. Όλες οι χώρες πρέπει να
λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα αλλά
αυτό πρέπει να γίνει με σύνεση και μέτρο" δήλωσε. Ωστόσο ο
καθηγητής Ρίτσαρντ Λέβιν, πρόεδρος του πανεπιστημίου Yale,
δήλωσε ότι μπορεί αυτή την στιγμή να βρίσκεται σε μειονεκτική
θέση επειδή χρησιμοποιεί κάρβουνο για την παραγωγή
ενέργειας, ωστόσο έχει την δυνατότητα να στραφεί σε
εναλλακτικές πηγές παραγωγής ενέργειας όπως τον ήλιο και
τον άνεμο που υπάρχουν άφθονα στην χώρα. Ο κ. Λέβιν
επεσήμανε ότι "Η Αυστραλία έχει ήλιο και ανέμους και μπορεί
να μειώσει τις εκπομπές αερίων στο περιβάλλον οποιαδήποτε
στιγμή θέλει. Αν η Αυστραλία θέλει να μειώσει τις εκπομπές
αερίων προκειμένου αυτές να φτάσουν τα επίπεδα που
προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο μπορεί να το κάνει εύκολα
και φθηνά". Σύγκρινε επίσης την Αυστραλία με την Κίνα

τονίζοντας ότι μία από τις χώρες που δεν έχουν τις ίδιες
δυνατότητες με την Αυστραλία να μειώσει τις εκπομπές αερίων
και να το κάνει χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος, είναι η
ενεργειακά διψασμένη Κίνα.

Ποια είναι τα "προγνωστικά" για το μέλλον;

οπ



Στρεβλή εικόνα:

(IPCC), η

Στρεβλή εικόνα για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και άλλα σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα,
φαίνεται πως έχουν οι μαθητές, σύμφωνα με έρευνες που
ανακοίνωσαν εκπαιδευτικοί, από το βήμα ημερίδας που έγινε
σήμερα με θέμα: «Περιβάλλον, παιδί και εκπαίδευση». Το 88% των
μαθητών αναφέρει το λιώσιμο των πάγων ως ένα πρόβλημα που
συνδέεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά μόνο το 48%

συνδέει το φαινόμενο της ανόδου της στάθμης του νερού με το
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
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Συμφωνία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου:

- Ειρηνικο

ς γι

των εκπομπών ερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο αυτό δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για
την Κίνα, διότι δε το έχει υπογράψει, σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες
χώρες.

Διαδικασία που ακολούθησε ο
ερευνητής:

Στο πρώτο μάθημα ο καθηγητής μας εξήγησε με τι ακριβώς
θα ασχοληθούμε. Στα επόμενα μαθήματα χωριστήκαμε σε
ομάδες και προτείναμε ιδέες θεμάτων. Αργότερα, είδαμε ένα
ντοκιμαντέρ με βάση τον θησαυρό της φύσης που συνδέεται
άμεσα με τον τίτλο του project που είναι «
Παίρνοντας ένα πλήθος επιλογών κατασταλάξαμε στο
αντικείμενο που θα ασχοληθεί ο καθένας μας και ο
καθηγητής μας έδωσε να δουλεύουμε παράλληλα με ένα
ρεπορτάζ. Αφού ολοκληρώσαμε αυτή την εργασία,
αφοσιωθήκαμε στην κεντρική και ενώ ο καθηγητής μας
έδωσε κάποιες συμβουλές για αυτόν τον τρόπο τον οποίο θα
εργαστούμε ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε μια
εικοσάφυλλη βάση. Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου είναι το
δικό μου θέμα. Αρχικά αναφέρθηκα στον ορισμό και έπειτα
στον μηχανισμό και τα αίτια όμως συνειδητοποίησα πόσο
μεγάλη ευθύνη φέρει ο άνθρωπος, οπότε αποφάσισα να
προσθέσω ένα κεφάλαιο με τίτλο η επίδραση της
ανθρωπογενούς δραστηριότητας μιας που το 75% του
προβλήματος οφείλεται σε ανθρώπινες διεργασίες.

Βιβλιογραφία

www.oikologos.gr
wikipedia.org

www.coolweb.gr
www.env-edu.gr

www.myprimehome.com
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Θερμοπίδακας
Οι Θερμοπίδακες είναι ένα είδος
θερμών πηγών που περιοδικά
"εκρήγνυνται" και εκτοξεύουν στήλες
θερμού νερού, γι’ αυτό και
αποκαλούνται επίσημα και
"διαλείπουσες θέρμες". Οι
θερμοπίδακες ονομάζονται και Γκέιζερ,
από την ονομασία του μεγαλύτερου
θερμοπίδακα στην Ισλανδία που
ερμηνεύεται ως "λυσσαλέος". Ήταν
γνωστοί στους αρχαίους Έλληνες, ως
"δέλλοι".

Οι συνθήκες για επιβίωση οργανισμών στους θερμοπίδακες είναι
ιδιαίτερα δύσκολες, ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι προκαρυωτικοί
οργανισμοί που επιβιώνουν σ΄ αυτούς. Για τη δημιουργία ενός
θερμοπίδακα απαιτούνται πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και γι' αυτό το
λόγο υπάρχουν σχετικά λίγοι σε όλο τον κόσμο, γύρω στους 1000.
Οι περισσότεροι θερμοπίδακες στον κόσμο βρίσκονται κυρίως σε
τρεις περιοχές της Γης:
• 1. στο Εθνικό Πάρκο
Γιέλοουστοουν, Ουαϊόμινγκ,
Η.Π.Α.
• 2. στην Ηφαιστειακή ζώνη
Τάουπο, στη Νέα Ζηλανδία
και
• 3. στην Ισλανδία
Οι δύο πρώτες περιοχές συνδέονται
με ενεργά ηφαίστεια, που δίνουν
λαβή για ερμηνεία της δημιουργίας
τους, ενώ η τρίτη περιοχή με
σβησμένα ηφαίστεια από την
τριτογενή διάπλαση και νωρίτερα.
Βέβαια έχουν παρατηρηθεί και περιορισμένης έκτασης μέχρι
μεμονωμένες περιπτώσεις στις περιοχές:

•
•

4. Δολίνη Γκεϊσέροφ, Καμτσάτκα, στη Ρωσία,
5. στο Ελ Τάτιο, στη Χιλή,
• 6. στην Κόστα Ρίκα
• 7. στην Πομερανία καθώς και
• 8. στην Πολυνησία κ.α.
Σπουδαιότεροι και
μεγαλύτεροι όμως
όλων είναι εκείνοι του
πάρκου Γιέλοουστοουν
που εξ αυτών
ονομάζεται και "χώρα
των θαυμάτων"
ακριβώς για τα
θαυμάσια φυσικά
φαινόμενα που
συνοδεύουν τους
θερμοπίδακες. Το
Γιέλοουστοουν βρίσκεται σε οροπέδιο των Βραχωδών Ορέων
δυτικά του ποταμού Μιζούρι πολύ κοντά στις πηγές του ομώνυμου
ποταμού Γιέλοουστοουν. Αποτελεί δημόσιο κτήμα των ΗΠΑ, είναι
έκτασης 5.500 τ.χλμ. και είναι κατάφυτο από πυκνά πευκοδάση.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 2700 μ. από επιφάνεια θαλάσσης και
παρουσιάζει κλίμα σχεδόν πολικό, που αρχίζει από τον Σεπτέμβριο
και διαρκεί 9 μήνες. Στο χώρο αυτό αναβλύζουν περισσότεροι από
50 θερμοπίδακες που εξακοντίζουν στήλη ζέοντος ύδατος ύψους 85
μ. Έτσι οι θερμοπίδακες αυτοί έλαβαν διάφορα ονόματα όπως ο
μέγας, ο γίγας κλπ.

Ο Μέγας Θερμοπίδακας
Ο αποκαλούμενος Μέγας θερμοπίδακας ή "γερο-πιστός" (Old
faithful) είναι ο μεγαλύτερος όλων και αναβλύζει από μια τεράστια
οπή εντός βράχου διαμέτρου 8 μ. και βάθους 35 μ. Η οπή αυτή γεμίζει
αιφνίδια κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα με κοχλάζον νερό.
Κάποια στιγμή το έδαφος γύρω αρχίζει να σείεται και ν΄ ακούγεται
ένας υπόκωφος βρυχηθμός και αμέσως εκσφενδονίζονται πυκνά
μεγάλα νέφη ατμού που φθάνουν πολλές φορές σε ύψος 165 μ. Στη
συνέχεια το κοχλάζον νερό
αιφνίδια αναπηδά από την οπή
και σχηματίζει γιγάντιο πίδακα
διαμέτρου 8 μ. και ύψους 30 μ.
από τη κορυφή του οποίου
αναβλύζουν
μικρότερες
σε
διάμετρο κορυφές που φθάνουν
μέχρι και τα 85 μ. από όπου και
πέφτουν στη γη ως λαμπροί
καταρράκτες προσφέροντας ένα
υπερθέαμα ιριδίζοντος στον ήλιο
νερού. Το εξαιρετικό αυτό θέαμα
διαρκεί 20 λεπτά της ώρας.
Ύστερα, η δύναμη του νερού
αρχίζει να εξασθενίζει, μέχρι που το νερό "χωνεύει" στο βάθος της
οπής σαν να μην είχε συμβεί τίποτε προηγουμένως.

Ερμηνεία φαινομένου
Την ερμηνεία του φαινομένου των θερμοπιδάκων έδωσε ο χημικός
Μπούφσεν υποστηρίζοντας ότι: "το θερμό νερό που ανέρχεται από τα
έγκατα της Γης διαμοιράζεται εντός του σωλήνος του πίδακα και της
υπόγειας λεκάνης του. Λόγω της φύσεως του σωλήνα η θερμοκρασία
και η εξ αυτής δημιουργούμενη πίεση της μάζας του νερού δεν
παρουσιάζει ομοιομορφία σε όλα τα σημεία του. Αυτό έχει ως
συνέπεια στα κατώτερα στρώματα να παρουσιάζουν μεγαλύτερες
τιμές από ότι στα ανώτερα*. Έτσι όταν η θερμοκρασία βρασμού
φθάσει, (ανέλθει), στο κατώτερο σημείο του σωλήνα του πίδακα τα
κατώτερα στρώματα αναβράζουν, δια του βρασμού τους αυτού
παράγονται ατμοί που αυξάνουν την πίεση των υπερκειμένων
στρωμάτων νερού. Αυτή μεταδιδόμενη συνέχεια στα υπερκείμενα
πολλαπλασιάζεται με αποτέλεσμα να συντελεί στην εκτίναξη του

νερού από της υπόγειας λεκάνης δια του σωλήνος σε μεγάλο ύψος.
Υπόψη ότι η θερμοκρασία ανέρχεται από κάτω προς τα επάνω.

Δομή του εσωτερικού της Γης
Η Γη αποτελεί τον τρίτο πιο κοντινό
πλανήτη στον Ήλιο, τον πιο πυκνό και
τον πέμπτο μεγαλύτερο σε μάζα στο
Ηλιακό Σύστημα, και ειδικότερα τον
μεγαλύτερο ανάμεσα στους γήινους
πλανήτες, δηλαδή τους πλανήτες με
στερεό φλοιό, και το μοναδικό γνωστό
ουράνιο σώμα που φιλοξενεί ζωή. Η
ονομασία της Γης στην ελληνική
γλώσσα προέρχεται από το όνομα της
θεάς της ελληνικής μυθολογίας Γαίας.

Το εσωτερικό της Γης είναι διαχωρισμένο σε τρία στρώματα: στον
μανδύα, στον ηπειρωτικό φλοιό και στον πυρήνα.

ΜΑΝΔYΑΣ: Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της
Γης (83%). Αποτελείται από πολύ θερμά πυκνόρρευστα υλικά. Το
ανώτερο τμήμα του μανδύα και ο φλοιός αποτελούν τη λιθόσφαιρα.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ: Είναι ένα λεπτό και σκληρό στρώμα
που «επιπλέει» πάνω στον μανδύα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
η «επιδερμίδα της Γης», γιατί το μεγαλύτερο πάχος του δεν ξεπερνά
τα 70 χλμ. Κάποια από τα πετρώματά του έχουν ηλικία μεγαλύτερη
από 3.800.000.000 χρόνια. Ο ωκεάνιος φλοιός καλύπτει το 71%
περίπου της επιφάνειας της λιθόσφαιρας, είναι πιο λεπτός και πιο νέος
από τον ηπειρωτικό. Το μέγιστο πάχος του δεν υπερβαίνει τα 10 χλμ.
(σε
μερικά
σημεία

πιστεύουμε ότι λείπει εντελώς) και η ηλικία του είναι μικρότερη από
200 εκατομμύρια χρόνια.

ΠYΡΗΝΑΣ: Είναι ακόμη πιο θερμός από τον μανδύα. Νεότερα
δεδομένα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ένας εξωτερικός «υγρός»
πυρήνας και ένας εσωτερικός «στερεός» πυρήνας. Η «καρδιά» της
Γης είναι μια σφαίρα από σίδηρο και νικέλιο. Αν και οι θερμοκρασίες
στον πυρήνα της Γης φτάνουν τους 3.700°C, οι επιστήμονες
πιστεύουν ότι οι υψηλές πιέσεις που επικρατούν σ’ αυτόν εμποδίζουν
την τήξη του.

Σύσταση
Συνολικά, η σύσταση της Γης κατά μάζα είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33,1% Σίδηρος
27,2% Οξυγόνο
17,2% Πυρίτιο
15,9% Μαγνήσιο
1,6% Νικέλιο
1,6% Ασβέστιο
1,5% Αργίλιο
0,7% Θείο
0,25% Νάτριο
0,071% Τιτάνιο
0,019% Κάλιο
• 0,86% Άλλα στοιχεία

Η θεωρία τις μετατόπισης των ηπείρων
Μέχρι τον 18ο αιώνα η γεωλογική έρευνα περιοριζόταν σε
περιγραφές και παρατηρήσεις πετρωμάτων σε διάφορες θέσεις χωρίς
καμιά προσπάθεια συσχετισμού των παρατηρήσεων. Στα τέλη του
18ου αιώνα ο Smith, Άγγλος επόπτης τεχνικών έργων, παρατήρησε
ότι κάθε στρωματογραφικό επίπεδο περιείχε συγκεκριμένα
απολιθώματα με ευδιάκριτη αλληλουχία. Οι στρωματογραφικές
παρατηρήσεις με τη διαδοχή των απολιθωμάτων απέδειξαν τη
διαδοχική εξέλιξη των στρωμάτων.

Στη συνέχεια ο σχεδιασμός γεωλογικών χαρτών και τομών
απεικόνισαν ένα περίεργο ταίριασμα των ακτών της Νότιας Αμερικής
με την Αφρική. Στις αρχές του 20ου αιώνα (1915) ο Wegener, ένας
Γερμανός μετεωρολόγος, εντυπωσιάστηκε από αυτή την ομοιότητα
των ακτών και διατύπωσε τη θεωρία του, ότι οι σημερινές ήπειροι
ήταν κάποτε ενωμένες και αποτελούσαν μια μεγάλη ήπειρο την
Παγγαία. Η Παγγαία, σύμφωνα με τον Wegener, κατά τη διάρκεια
του Μεσοζωικού άρχισε να κόβεται και οι ήπειροι άρχισαν να
μετακινούνται στις σημερινές τους θέσεις. Είχε
επίσης αποδείξεις και για τη μετακίνηση των
πόλων περιστροφής της Γης. Σήμερα δεχόμαστε
ότι συμβαίνουν και τα δύο, δηλαδή και
μετακίνηση των ηπείρων και σχετική
μετακίνηση του φλοιού ως προς τους πόλους.
Το 1967 μια νέα θεωρία ήρθε να προστεθεί στις
προηγούμενες, αυτή των McKenzie και Parker
και ανεξάρτητα προς αυτούς των Morgan και Le
Pichon, η θεωρία των τεκτονικών πλακών, η
οποία υιοθέτησε προηγούμενες ιδέες, όπως αυτές
για την ηπειρωτική διάρρηξη και την επέκταση
του ωκεάνιου πυθμένα. Η γήινη επιφάνεια διαχωρίζεται στις
ακόλουθες έξι μεγάλες πλάκες, με τάφρους, ωκεάνιες ράχες, ρήγματα
και παλιές και νέες πτυχωσιγενείς οροσειρές:

•

Την Ανταρκτική και τον ωκεάνιο
πυθμένα που την περιβάλλει.

•

Τη βόρειο και νότιο Αμερική
μαζί με τον πυθμένα του δυτικού
Ατλαντικού ωκεανού.
•

Την Ινδία με την Αυστραλία και
τη Νέα Ζηλανδία.
•

Την
περιβάλλοντα ωκεάνιο πυθμένα.

•

Ευρασία

με

τον

Την Αφρική μαζί με τον
πυθμένα του ανατολικού
Ατλαντικού ωκεανού.

Έχουν αναγνωριστεί μερικές ακόμη μικρότερες πλάκες στις ειρηνικές
ακτές της Αμερικής, στην Καραϊβική, στην περιοχή των Φιλιππίνων
και στη Μεσογειακή ζώνη έως την Αραβία.

Δυνάμεις στο εσωτερικό της Γης
Ενδογενείς

H επιφάνεια της Γης αλλάζει διαρκώς. Οι αλλαγές αυτές δε γίνονται
εύκολα αντιληπτές από τον άνθρωπο, διότι συμβαίνουν πολύ αργά
(συνήθως διαρκούν εκατομμύρια χρόνια). Κάποιες από τις αλλαγές
οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή σε δυνάμεις που
ξεκινούν από το εσωτερικό της Γης. Η κίνηση των λιθοσφαιρικών
πλακών, για παράδειγμα, ευθύνεται για τους σεισμούς, τις εκρήξεις
των ηφαιστείων, τη γένεση και την καταστροφή βουνών και τη
δημιουργία των ηπείρων και των ωκεανών.

Πώς γεννιούνται οι σεισμοί;
Σεισμός είναι η δόνηση (το τράνταγμα) του εδάφους που οφείλεται
στη θραύση πετρωμάτων. Είναι το στιγμιαίο
αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διεργασίας με την
οποία συσσωρεύεται δυναμική ενέργεια σε ορισμένες
περιοχές της λιθόσφαιρας, οι οποίες καταπονούνται
από την πίεση που προκαλεί η μετακίνηση των
λιθοσφαιρικών πλακών. Σεισμοί όμως είναι πιθανόν
να προηγούνται ή να συνοδεύουν τις εκρήξεις των
ηφαιστείων. Υπάρχουν σεισμοί που δε γίνονται
αισθητοί, ενώ άλλοι είναι τόσο ισχυροί, που
προκαλούν σοβαρές αλλαγές στην επιφάνεια του
εδάφους. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα οι σεισμοί
προκαλούν μετακίνηση μεγάλων βράχων και ρωγμές στο έδαφος. Η
επικινδυνότητα του σεισμού οφείλεται στο ότι καταστρέφει τα έργα
των ανθρώπων και προκαλεί απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Πώς γεννιούνται τα βουνά και οι οροσειρές;
Όταν οι λιθοσφαιρικές πλάκες πλησιάζουν η μία
την άλλη ή συγκρούονται μεταξύ τους,
αναπτύσσονται τεράστιες δυνάμεις, τόσο μεγάλες,
που πιστεύουμε ότι οι περισσότερες οροσειρές
ενδέχεται να σχηματίστηκαν όταν μεγάλα
στρώματα πετρωμάτων συμπιέστηκαν ανάμεσα σε
δύο συγκρουόμενες λιθοσφαιρικές πλάκες. Για
παράδειγμα, οι επιστήμονες πιστεύουν πως οι
Άλπεις σχηματίστηκαν όταν η ευρασιατική πλάκα
συγκρούστηκε με το βόρειο τμήμα της αφρικανικής πλάκας (αλπικός
ορογενετικός κύκλος).

Πώς γεννιούνται οι μεγάλες νησιωτικές αλυσίδες;
Μεγάλες νησιωτικές αλυσίδες (ή νησιωτικά
τόξα) σχηματίζονται όταν συγκλίνουν δύο
λιθοσφαιρικές πλάκες στα βάθη των
ωκεανών. Καθώς μία ωκεάνια πλάκα
βυθίζεται κάτω από την άλλη, το μάγμα που
βγαίνει ψύχεται, οικοδομώντας μια σειρά
ηφαιστειακών νησιών που μοιάζουν με
χάντρες. Τέτοια είναι τα Νησιά του
Σολομώντα στον Ειρηνικό Ωκεανό και το
νησιωτικό τόξο του Αιγαίου (Κως, Νίσυρος,
Σαντορίνη, Μήλος, Μέθανα, Σουσάκι).
Θερμές κηλίδες (hotspots)
Υπάρχουν και νησιά που έχουν ηφαιστειακή
προέλευση, αλλά δημιουργούνται στο μέσο
μιας λιθοσφαιρικής πλάκας και ονομάζονται
«θερμές κηλίδες». Τέτοια ηφαιστειακά νησιά
είναι το Αρχιπέλαγος της Χαβάης, που
δημιουργήθηκε στο μέσο της λιθοσφαιρικής
πλάκας του Ειρηνικού Ωκεανού.
Πώς γεννιούνται τα ηφαίστεια;
Στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών οφείλεται και η δημιουργία των
ηφαιστείων. Τα ηφαίστεια είναι συγκεντρωμένα συνήθως σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές ζώνες κατά μήκος των ορίων των λιθοσφαιρικών πλακών. Όταν
δύο πλάκες απομακρύνονται η μία από την άλλη, δημιουργείται ένα άνοιγμα
στον φλοιό της Γης από όπου βγαίνουν λιωμένα πετρώματα (μάγμα με τη μορφή
λάβας) και αέρια από τα βαθύτερα στρώματα. Το μάγμα παγώνει και οικοδομεί
μεγάλες οροσειρές ενεργών υποθαλάσσιων ηφαιστείων (μεσοωκεάνιες ράχες),
δημιουργώντας έναν νέο ωκεάνιο φλοιό. Όταν δύο πλάκες συγκλίνουν η μία
με την άλλη (π.χ. μια ωκεάνια πλάκα βυθίζεται κάτω από μια ηπειρωτική), τότε
σχηματίζονται βουνά και ηφαίστεια, που δημιουργούν οροσειρές μορφής τόξου.
Όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται σε έξαρση, εκλύουν αέρια, στάχτη και λάβα.

Εξωγενείς δυνάμεις
Εξωγενείς δυνάμεις είναι ο άνεμος, το νερό και οι διαφορές
θερμοκρασίας.

Αποσάθρωση: Ο θρυμματισμός και αποσύνθεση των πετρωμάτων

Διάβρωση: Η φθορά και μείωση του πάχους των πετρωμάτων με
απομάκρυνση των υλικών τους.

Απόθεση: Η μεταφορά και εναπόθεση των υλικών της αποσάθρωσης
και της διάβρωσης με το νερό και τον άνεμο σε άλλα μέρη.

Παγετώνας

Παγετώνες ονομάζονται μεγάλες μάζες πάγου συνήθως κινούμενες
λόγω συμπίεσης του χιονιού.
Οι παγετώνες σχηματίζονται σε περιοχές υπεραιωνόβιας παρουσίας
χιονιού. Στις εκτάσεις αυτές λόγω της γεωγραφικής τους θέσης
(Αρκτική, Ανταρκτική) ή του ύψους που βρίσκονται, η ποσότητα
του χιονιού που πέφτει είναι μεγαλύτερη της ποσότητας του
τηκόμενου και στη συνέχεια εξατμιζόμενου. Αυτό έχει ως συνέπεια οι
συσσωρευμένες και συνεχώς αυξανόμενες μάζες να μεταβάλλονται
λόγω της πίεσης εκ του βάρους τους σε πάγο, ο οποίος αν και
σκληρός και καταφανώς εύθραυστος,
όπως το γυαλί, κινείται προς τη θάλασσα.
Τύποι παγετώνων

Οι παγετώνες παρουσιάζουν μεγάλη
ποικιλία τόσο ως προς τη μορφή τους όσο
και κατά το μέγεθός τους. Συνήθως όμως
διακρίνονται στους τέσσερις ακόλουθους
τύπους:
• Ηπειρωτικοί παγετώνες. Χαρακτηρίζονται εκείνοι που
αποτελούν συνεχή και εκτεταμένα στρώματα πάγου που
καλύπτουν ολόκληρη σχεδόν Ήπειρο. Τέτοιοι υφίστανται
σήμερα μόνο δύο, της Γροιλανδίας και του Νότιου Πόλου.
• Παγετώνες Α' Τάξης. Χαρακτηρίζονται εκείνοι που
παρουσιάζουν μορφή ποταμού και οι οποίοι καταλήγουν στη
θάλασσα.
• Παγετώνες Β' Τάξης. Χαρακτηρίζονται εκείνοι που πλησιάζουν
μεν προς τη θάλασσα αλλά δεν καταλήγουν σ΄ αυτή, επομένως
δεν δημιουργούν Παγόβουνα.
• Παγετώνες Γ' Τάξης. Χαρακτηρίζονται εκείνοι που αποτελούν

πλευρικούς βραχίονες παγετώνων Β' Τάξης που από τήξη έχουν
αποσπασθεί από τον κύριο κορμό τους και έχουν καταστεί
ανεξάρτητοι. Οι περισσότεροι σήμερα στον κόσμο παγετώνες
είναι αυτής της κατηγορίας.
Οι τελευταίοι τρεις τύποι παγετώνων λέγονται επίσης και αλπικοί
παγετώνες ή παγετώνες των κοιλάδων.

Σύσταση και σχηματισμός πετρελαίου
και φυσικού αερίου
Το πετρέλαιο είναι ένα ορυκτό υγρό καύσιμο το οποίο αντλείται από
το υπέδαφος με γεωτρήσεις.
Αποτελείται κυρίως από υγρούς υδρογονάνθρακες μέσα
στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί
υδρογονάνθρακες. Περιέχει επίσης μικρές ποσότητες
ενώσεων θείου, οξυγόνου και αζώτου. Η ακριβής
σύσταση, το χρώμα και η πυκνότητα του πετρελαίου
εξαρτώνται από την περιοχή προέλευσής του. Τα
αποθέματα του πετρελαίου σχηματίστηκαν στο υπέδαφος
της Γης σε διάστημα πολλών γεωλογικών αιώνων από την
αποικοδόμηση ζωικής και φυτικής ύλης, κατά κανόνα
θαλάσσιας προέλευσης
(πλαγκτόν).
Η
οργανική αυτή ύλη εγκλωβίστηκε
σε κοιλότητες στο εσωτερικό της
Γης κατά τη διάρκεια μεγάλων
γεωλογικών μετακινήσεων και
ανακατατάξεων και υπό την
επίδραση υψηλών θερμοκρασιών
και πιέσεων και τη συμμετοχή
βακτηριδίων μετασχηματίστηκε σε πετρέλαιο. Tα σημαντικότερα
κοιτάσματα πετρελαίου υπάρχουν στη Σαουδική Aραβία, στο Iράκ,
στο Ιράν, στη Bενεζουέλα, τη Ρωσία και τη Λιβύη.

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο
και από μικρότερες ποσότητες άλλων κορεσμένων
υδρογονανθράκων, όπως αιθάνιο, προπάνιο και
βουτάνιο. Σχηματίστηκε στο υπέδαφος της Γης με
τρόπο ανάλογο με αυτό με τον οποίο σχηματίστηκε
το πετρέλαιο. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα
φυσικού αερίου βρίσκονται στις πρώην Σοβιετικές
Δημοκρατίες, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Μεταφραστής νοηματικής γλώσσας
Μια startup εταιρεία
στο San Francisco έχει
ξεκινήσει
ένα
crowdfunding project με
στόχο
να
διαθέσει
εμπορικά ένα σύστημα
που θα απλοποιήσει τη
χρήση της νοηματικής

γλώσσας. Ο ιδρυτής της εταιρείας, ο
οποίος είναι κουφός, σκοπεύει να
βοηθήσει συνανθρώπους του που έχουν
το ίδιο πρόβλημα να βρουν ευκολότερα
εργασία. Σύμφωνα με μια μελέτη, μόλις
το 58% των εν δυνάμει εργαζόμενων
στις ΗΠΑ με προβλήματα ακοής έχουν εργασία. Η συσκευή Uni της
MotionSavvy συνεργάζεται με ένα tablet ή ένα PC και λειτουργεί ως
μεταφραστής της νοηματικής γλώσσας. Δύο κάμερες διαβάζουν τις
χειρονομίες της νοηματικής γλώσσας και στη συνέχεια το λογισμικό
μεταφράζει τις χειρονομίες στην αγγλική γλώσσα. Το άτομο που δεν
έχει πρόβλημα ακοής, απαντά στην αγγλική και το πρόγραμμα
μετατρέπει τη φωνή του σε κείμενο, οπότε ολοκληρώνεται η
επικοινωνία.
Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει ήδη 300 λέξεις και το αλφάβητο.
Ωστόσο, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 200 δοκιμαστές
μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, από τους οποίους θα πάρει προτάσεις για
να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο βάσει πραγματικών αναγκών. Στόχος
είναι το λεξικό του Uni να περιλαμβάνει 15.000 λέξεις μέχρι το
φθινόπωρο του 2015.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
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http://www.indeepanalysis.gr/episthmes/metathesh-twn-hpeirwn
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA102/148/1058,3822/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B5%C
F%84%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMC102/223/1628,5154/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο (γεωγραφικά)
και η μεγαλύτερη στην Αυστραλασία και στην Ωκεανία. Στα νοτιοανατολικά της βρίσκεται η
Νέα Ζηλανδία στα βόρεια της η Ινδονησία , η Παπούα-Νέα Γουινέα και το Ανατολικό Τιμόρ.
Το όνομα Αυστραλία προέρχεται από τη λατινική φράση terra australis incognita ("άγνωστη
νότια γη"). Η έκτασή της είναι 7.692.024 τ.χμ και ο πληθυσμός της είναι 24.051.400 κάτοικοι
σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση του 2016. Πρωτεύουσα είναι η Καμπέρα, με 380.000
κατοίκους. Αποτελείται από την αυστραλιανή ήπειρο, την Τασμανία και πολυάριθμα νησιά.
Για τουλάχιστον 40.000 χρόνια πριν από τον ευρωπαϊκό αποικισμό στα τέλη του 18ου
αιώνα, η Αυστραλία κατοικούνταν από ιθαγενείς Αυστραλούς, οι οποίοι ανήκουν σε μια ή
περισσότερες από τις περίπου 250 γλωσσικές ομάδες. Μετά την ανακάλυψη από
Ολλανδούς εξερευνητές το 1606 το ανατολικό μισό της Αυστραλίας διεκδικήθηκε από τη
Βρετανία το 1770 και αρχικά εγκαταστάθηκαν μέσω της ποινής της μεταφοράς στην
αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία επισήμως ιδρύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1788
(αν και επίσημη κατοχή της γης είχε συμβεί στις 26 Ιανουαρίου 1788).
Ο πληθυσμός αυξήθηκε σταθερά κατά τα επόμενα χρόνια, η ήπειρος εξερευνήθηκε και
επιπλέον πέντε αυτοδιοικούμενες υπερπόντιες βρετανικές αποικίες ιδρύθηκαν. Αυτές οι έξι
αποικίες ενώθηκαν το 1901
Οι κάτοικοι της Αυστραλίας ομιλούν την αγγλική γλώσσα ενώ συνυπάρχουν και οι γλώσσες
των ιθαγενών που μοιάζουν μεταξύ τους και διαιρούνται σε δυο μεγάλες ομάδες, την ομάδα
του νότου και την ομάδα του βορρά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 Εισαγωγή
 Κοάλα

 Καζουάριος

 Θυλακίνος

 Καγκουρό

 Διάβολος της Τασμανίας

 Εμού

 Διαδικασία που ακολούθησε ο ερευνητής

 Ρεπορτάζ

 Βιβλιογραφία

ΚΟΑΛΑ

Το κοάλα (Φασκόλαρκτος ο στακτόχρους - Phascolarctos cinereus) είναι ένα
μαρσιποφόρο φυτοφάγο ζώο που ζει στην Αυστραλία, μόνος εκπρόσωπος της
οικογένειας φασκολαρκτίδες.
Το κοάλα απαντάται σε ολόκληρη την ανατολική ακτή της Αυστραλίας, από την
Aδελαϊδα μέχρι το νότιο τμήμα της Χερσονήσου Κέιπ Γιορκ, και στην ενδοχώρα σε
βάθος που εξαρτάται από την παρουσία βροχών που μπορούν να συντηρήσουν δάση
ευκαλύπτου τα φύλλα του οποίου αποτελούν και την αποκλειστική τροφή του.
Τα κοάλα της νότιας Αυστραλίας εξοντώθηκαν σε μεγάλη κλίμακα στις αρχές του 20ου
αιώνα, αλλά ο πληθυσμός του είδους ανανεώθηκε σε κάποιο βαθμό. Σήμερα τα κοάλα
είναι σχεδόν απειλούμενο είδος.
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
Τα θηλυκά φτάνουν σε σεξουαλική ωριμότητα σε ηλικία 2-3 ετών. Εάν είναι υγιές, το
θηλυκό μπορεί να γεννήσει ένα μικρό κάθε χρόνο επί 12 χρόνια. Η κύηση διαρκεί 35
μέρες και τα δίδυμα είναι σπάνια. Το ζευγάρωμα γίνεται μεταξύ Δεκεμβρίου και
Μαρτίου, που είναι το καλοκαίρι του νοτίου ημισφαιρίου.
Το μικρό κοάλα, που καλείται joey, είναι τυφλό και δεν έχει τρίχωμα και αυτιά. Κατά τη
γέννησή του έχει το μέγεθος φασολιού. Αμέσως σκαρφαλώνει μέχρι το μάρσιππο της
μητέρας του, μπαίνει μέσα και προσκολλάται σε μια από τις δύο θηλές. Μένει κρυμμένο
στο μάρσιππο για έξι μήνες, κατά τους οποίους τρέφεται μόνο με γάλα, και τότε
αναπτύσσονται τα αυτιά, τα μάτια και η γούνα του.

Τότε αρχίζει να εξερευνά έξω από τον μάρσιππο. Στις 30 εβδομάδες αρχίζει να τρώει
το υδαρό έκκριμα της μητέρας του, που λέγεται "χυλός". Θα μείνει με τη μητέρα του για
έξι ακόμα μήνες, καβαλώντας την πλάτη της, και τρώγοντας τόσο γάλα όσο και φύλλα,
μέχρι να συμπληρώσει 12 μήνες.
Με το συμπλήρωμα του έτους τα νεαρά θηλυκά φεύγουν σε γειτονικές περιοχές. Τα
αρσενικά μένουν συχνά στην περιοχή της μητέρας τους, μέχρι τα δύο ή τρία χρόνια
τους.
Τα κοάλα μπορεί να ζήσουν από 13 μέχρι 18 χρόνια στην άγρια φύση. Ενώ τα θηλυκά
κοάλα συνήθως ζουν τόσο, τα αρσενικά πεθαίνουν πιο σύντομα λόγω των
ριψοκίνδυνων ζωών τους.
Τα κοάλα συνήθως επιβιώνουν από τις πτώσεις από τα δέντρα στα οποία
σκαρφαλώνουν πάλι αμέσως, όμως οι τραυματισμοί και οι θάνατοι εξαιτίας των
πτώσεων είναι συχνό φαινόμενο ειδικά σε άπειρα νεαρά κοάλα αλλά και σε αρσενικά
που παλεύουν.
Γύρω στα έξι χρόνια τους, τα δόντια τους αρχίζουν να φθίνουν και η ικανότητα μάσησης
μειώνεται με αποτέλεσμα τα φύματα των δοντιών να αποτριβούν εντελώς και το ζώο
να καταλήγει να πεθάνει από ασιτία.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το κοάλα τρέφεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με φύλλα ευκαλύπτων. Αυτό είναι πιθανό να
είναι μια εξελικτική προσαρμογή που εκμεταλλεύεται μια ειδάλλως ασυμπλήρωτη
οικολογική θέση, δεδομένου ότι τα φύλλα ευκαλύπτων είναι χαμηλά στην πρωτεΐνη,
υψηλά σε εύπεπτες ουσίες, και περιέχουν φαινολικές και τερπενιωνές ενώσεις που
είναι τοξικές στα περισσότερα είδη.
Το κοάλα έχει ένα πολύ χαμηλό μεταβολισμό για θηλαστικό (που απαιτεί ενέργεια) και
στηρίζεται ακίνητο για περίπου 19 ώρες ημερησίως, κοιμισμένο το μεγαλύτερο μέρος
εκείνου του χρόνου. Το κοάλα ξοδεύει περίπου 3 με 5 ώρες των ωρών που
δραστηριοποιείται τρώγοντας. Τρώει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αλλά συνήθως
τη νύχτα.
Ένα μέσο κοάλα τρώει 500 γραμμάρια φύλλα ευκαλύπτου κάθε ημέρα, μασώντας τα
στα ισχυρά σαγόνια του σε μια πολύ λεπτή κόλλα πριν τα καταπιεί. Το συκώτι
απενεργοποιεί τα τοξικά συστατικά έτοιμα για την έκκριση, και το οπίσθιο έντερο

διευρύνεται πολύ για να εξαγάγει το μέγιστο ποσό θρεπτικής ουσίας από τη διατροφή
κακής ποιότητας.
Ένα μεγάλο μέρος αυτού γίνεται μέσω της βακτηριακής ζύμωσης: όταν τα μικρά
απογαλακτίζονται, η μητέρα περνά κατ' ασυνήθιστο τρόπο τα μαλακά περιττώματα,
αποκαλούμενα παπ, τα οποία είναι πλούσια σε αυτά τα βακτηρίδια, περνώντας κατά
συνέπεια αυτές τις ουσιαστικές χωνευτικές ενισχύσεις στον απόγονό της.
Το κοάλα θα φάει τα φύλλα ενός ευρέος φάσματος ευκαλύπτων, και περιστασιακά
ακόμη και μερικών εξωτικών ειδών. Πολλοί παράγοντες καθορίζουν ποιο είδος από τα
800 είδη ευκαλύπτων θα φάει το κοάλα. Μεταξύ των δέντρων των αγαπημένων ειδών
τους, εντούτοις, ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει ποια μεμονωμένα
δέντρα το κοάλα θα επιλέξει είναι η συγκέντρωση μιας ομάδας φαινολικών τοξινών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κατά τις αρχές του 20ού αιώνα το κοάλα κυνηγήθηκε μέχρι εξαφάνισης, κυρίως για τη
γούνα του. Στα πρόσφατα χρόνια, κάποιες αποικίες χτυπήθηκαν σοβαρά από
ασθένειες, ιδιαίτερα από τα χλαμύδια. Τα κοάλα χρειάζονται μεγάλες και υγιείς
δασώδεις περιοχές, και ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις μέσω των διαδρόμων των
δέντρων, σε αναζήτηση νέων περιοχών και συντρόφων. Ο ολοένα αυξανόμενος
ανθρώπινος πληθυσμός στις παράκτιες περιοχές συνεχίζει να κόβει τους διαδρόμους
αυτούς με την αγροτική και οικιστική ανάπτυξη, τη δασοπονία και την κατασκευή
δρόμων, αφήνοντας τις αποικίες των κοάλα σε όλο και θαμνώδεις περιοχές που όλο
και μειώνονται.
Τα κοάλα ζουν σε 4 αυστραλιανές πολιτείες. Υπό την πολιτειακή νομοθεσία, το είδος
χαρακτηρίζεται ως "τρωτό" στη βιόσφαιρα (Bioregion) του νοτιοανατολικού Κουίνσλαντ
και στη Νέα Νότια Ουαλία και "σπάνιο" στη Νότια Αυστραλία. Η εθνική κατάσταση του
είδους τελεί υπό αναθεώρηση. H IUCN κατατάσσει το είδος στα σχεδόν απειλούμενων.

ΚΑΖΟΥΑΡΙΟΣ

Ο Καζουάριος είναι παλαιόγναθο πτηνό της οικογενείας των Καζουαριιδών, ένα από
τα μέλη των ατροπιδοφόρων (ratites), δηλαδή εκείνων των πτηνών που έχουν
απωλέσει την πτητική τους ικανότητα. Η επιστημονική ονομασία του γένους είναι
Casuarius και περιλαμβάνει 4 είδη (3 αρτίγονα συν 1 εξαφανισμένο), τα οποία
απαντούν στην Αυστραλία, την Νέα Γουινέα και τα γύρω μικρότερα νησιά.
Ο καζουάριος κατέχει τους «τίτλους» του μεγαλύτερου δασικού πτηνού στον κόσμο,
επίσης του δεύτερου βαρύτερου και του τρίτου υψηλότερου πτηνού στην υφήλιο (βλ.
Μορφολογία). Θεωρείται «δύστροπο» και «ευερέθιστο» πτηνό και, εάν προκληθεί,
μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα πλήγματα, χάρη στα εξαιρετικά ισχυρά πόδια του,
τα οποία διαθέτουν μεγάλα νύχια. Όλοι οι καζουάριοι, ακόμη και ο πιο «προσιτός» στον
άνθρωπο καζουάριος της Αυστραλίας, είναι ανεπαρκώς μελετημένα πτηνά (βλ.
Ηθολογία).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ
Οι καζουάριοι ανήκουν στα ατροπιδοφόρα πτηνά (βλ. Μορφολογία), τα οποία έχουν
απωλέσει την πτητική τους ικανότητα. Σε αυτή την «ομάδα» ανήκουν τα μεγαλύτερα
και βαρύτερα πτηνά της υφηλίου, δηλαδή η στρουθοκάμηλος, τα εμού, τα ρέα, τα κίουι,
οι τίναμοι και οι καζουάριοι.
Επειδή είναι ανίκανα να πετούν έχουν, αντ’ αυτού, αναπτύξει ισχυρότατα κάτω άκρα,
μέσω των οποίων μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες στο έδαφος, γι’ αυτό και
συχνά αποκαλούνται «πουλιά-δρομείς».

Η εξελικτική ιστορία των καζουαρίων, όπως όλων των ατροπιδοφόρων δεν είναι καλά
μελετημένη. Απολιθώματα κάποιου είδους «καζουαρίου» από την Αυστραλία, για
βιογεωγραφικούς λόγους, δεν είναι σίγουρο ότι έχουν ταυτοποιηθεί και, πιθανόν,
ανήκουν στο προϊστορικό γένος Emuarius, που περιελάμβανε «καζουαριόμορφα»
μέλη παρόμοια με τα σημερινά εμού.
Τα μέλη της οικογένειας είναι στενά συνδεδεμένα με τα κίουι (Apterygidae), με τις δύο
οικογένειες να αποκλίνουν από έναν κοινό πρόγονο πριν 40 εκατομμύρια χρόνια.
Ο πρώτος που μελέτησε διεξοδικά το γένος ήταν ο Ιταλός ζωολόγος Τ. Σαλβαντόρι
(Adelardo Tommaso Salvadori Paleotti, 1835-1923), στο περίφημο έργο του
Ornitologia della Papuasia. Η ταξινομική του καζουαρίου είναι, σχετικά, ξεκάθαρη, με
4 είδη να αναγνωρίζονται (3 σωζόμενα και 1 εξαφανισμένο). Παλαιότερα,
αναγνωρίζονταν πολλά υποείδη, αλλά τα δεδομένα γι’ αυτήν την διάκριση θεωρήθηκαν
ελλιπή, οπότε, τα taxa αυτά παραμένουν μονοτυπικά.

ΤΡΟΦΗ
Οι καζουάριοι είναι κυρίως οπωροφάγα πτηνά, με καρπούς από τουλάχιστον 26
οικογένειες φυτών να έχουν τεκμηριωθεί στο διαιτολόγιό τους. Μερικές από αυτές είναι
οι Lauraceae, Podocarpaceae, Palmae, Vitaceae, Solanaceae και Myrtaceae.
Μάλιστα, το είδος Cerbera floribunda της οικογένειας Apocynaceae αποκαλείται από
τους ντόπιους της Αυστραλίας «δαμάσκηνο του καζουάριου» (cassowary plum), επειδή
αρέσει πολύ στο πουλί. Πολλά από τα φυτά αυτά (π.χ. Solanaceae) έχουν
δηλητηριώδεις καρπούς, παρόλα αυτά οι καζουάριοι τους καταναλώνουν.
Όταν τα δέντρα «ρίχνουν» τα φρούτα, οι καζουάριοι έρχονται για να τραφούν, με το
κάθε πουλί να υπερασπίζεται το «δέντρο» του για λίγες ημέρες και φεύγει όταν οι
καρποί εξαντληθούν. Οι καρποί καταπίνονται ολόκληροι, ακόμη και όταν είναι μεγάλοι,
όπως μπανάνες και μήλα.
Ωστόσο, οι καζουάριοι δεν θεωρούνται φυτοφάγα πτηνά, υπό την στενή έννοια, διότι,
εκτός από φρούτα -και άνθη- η διατροφή τους περιλαμβάνει μύκητες, σαλιγκάρια,
έντομα, βατράχια, πουλιά, ψάρια, ποντίκια, ακόμη και θνησιμαία.
Οι καζουάριοι είναι είδη «κλειδιά» για τα δάση βροχής, επειδή τρώνε ολόκληρα τα
πεσμένα φρούτα και διασπείρουν τα σπέρματα σε όλη την ζούγκλα, μέσω των
περιττωμάτων τους. Μέχρι και 150 φυτικά είδη (από τα οποία 70 είδη δένδρων)

«περιμένουν» τους καζουάριους για να διασπείρουν τα σπέρματά τους. Για
παράδειγμα, τα ποσοστά φύτρωσης των σπόρων του σπάνιου δένδρου της
Αυστραλίας, Ryparosa, βρέθηκαν να είναι πολύ υψηλότερα μετά το «πέρασμα» από
το έντερο ενός καζουάριου (92% έναντι 4%).

ΘΥΛΑΚΙΝΟΣ

Θυλακίνος (Thylacinus cynocephalus, ετυμολογία: αρχαιοελληνικό θύλαξ, σύγχρονο
θύλακας) ονομάζεται το μεγαλύτερο γνωστό σαρκοβόρο μαρσιποφόρο της σύγχρονης
εποχής. Είναι επίσης γνωστό και ως Τίγρη της Τασμανίας λόγω των λωρίδων στο πίσω
μέρος της πλάτης του, ή και ως Λύκος της Τασμανίας. Ζούσε στην ηπειρωτική
Αυστραλία, Τασμανία, και Νέα Γουινέα και θεωρείται πως εξαφανίστηκε τον 20ό αιώνα.
Ήταν το τελευταίο μέλος της οικογένειας των θυλακινίδων (Thylacinidae), ενώ δείγματα
άλλων μελών της οικογενείας αυτής έχουν βρεθεί σε απολιθώματα που
χρονολογούνται ως και από την πρώιμη Μειόκενο εποχή.
Ο θυλακίνος είχε γίνει εξαιρετικά σπάνιος ή είχε εξαφανιστεί εντελώς στην ηπειρωτική
Αυστραλία πριν τον Βρετανικό εποικισμό της ηπείρου, αλλά κατάφερε να επιζήσει στο
νησί της Τασμανίας μαζί με τα άλλα ενδημικά είδη, συμπεριλαμβανομένου του
διαβόλου της Τασμανίας. Το εντατικό κυνήγι το οποίο ενθαρρυνόταν και από
επικηρύξεις για την θανάτωση των ζώων αυτών, θεωρείται γενικά πως είναι υπεύθυνο
για την εξαφάνιση του, αλλά πιθανώς να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που
συντέλεσαν στην εξαφάνιση του, όπως η εισαγωγή σκύλων από τους βρετανούς
αποίκους, και η γενικότερη ανθρώπινη παρουσία στον βιότοπό του. Παρά την επίσημη
κατηγοριοποίηση του ως εξαφανισμένου, εξακολουθούν να αναφέρονται σποραδικές
εμφανίσεις του, αν και ουδεμία έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτητα.
Τα διαθέσιμα στοιχεία από την εποχή που μελετήθηκε το ζώο αυτό, αναφέρουν πως
ήταν ένα σχετικά ντροπαλό, νυκτόβιο πλάσμα, με μέγεθος περίπου όσο ενός
μεσαίου/μεγάλου σκύλου. Η ουρά του ήταν δύσκαμπτη, διέθετε μάρσιππο, αρκετά
παρόμοιου με του καγκουρό-ο οποίος όμως εμφανιζόταν και στα αρσενικά πέρα από

τα θηλυκά-, και είχε μια σειρά από σκούρες λωρίδες στο πίσω μέρος του σώματός του,
που θύμιζαν τις λωρίδες της τίγρης.
Όπως οι τίγρεις και οι λύκοι του Βορείου Ημισφαιρίου, είδη από τα οποία και απέκτησε
δύο από τις κοινές ονομασίες του, ο θυλακίνος ήταν αρπακτικό στην κορυφή της
τροφικής αλυσίδας . Ως μαρσιποφόρο, δε σχετίζεται στενά με τα θηλαστικά αυτά που
διαθέτουν πλακούντα , αλλά λόγω της συγκλίνουσας εξέλιξης που απέκτησαν στο
κοινό τους περιβάλλον, μοιράζεται κάποια στοιχεία της μορφής και των προσαρμογών
τους. Τα κοντινότερα συγγενικά του αρτίγονα είδη θεωρούνται, είτε ο διάβολος της
Τασμανίας είτε το Νουμπάτ.
Ο θυλακίνος είναι μαζί με το Οπόσουμ του νερού τα μόνα μαρσιποφόρα τα οποία
διαθέτουν μάρσιππο και στα δύο φύλα. Το αρσενικό διέθετε μάρσιππο ο οποίος
χρησίμευε ως προστατευτική θήκη που κάλυπτε τα εξωτερικά όργανα αναπαραγωγής
του, καθώς έτρεχε μέσα στην άγρια βλάστηση. Ο θυλακίνος έχει περιγραφεί ως
εξαιρετικά ικανός θηρευτής, λόγω της ικανότητάς του να επιζεί και να κυνηγάει την λεία
του σε εξαιρετικά αραιοκατοικημένες περιοχές.
Ο θυλακίνος είναι ένα από τα υποψήφια είδη για κλωνοποίηση καθώς και άλλα
εγχειρήματα της μοριακής επιστήμης, μια και εξαφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και
διασώζονται πολλά καλοδιατηρημένα δείγματά του.

ΚΑΓΚΟΥΡΟ

Το καγκουρό είναι μαρσιποφόρο ζώο που απαντάται στην Αυστραλία και τη Νέα
Γουινέα. Ανήκουν στην οικογένεια των μακρόποδων, που περιλαμβάνει 63 είδη
καγκουρό.
Ο πρώτος Ευρωπαίος που είδε καγκουρό ήταν ο Ολλανδός ναυτικός Φραντίσκο
Πέλαρντ, το 1629, όταν το πλοίο του ναυάγησε στην ακτή της Αυστραλίας. Το όνομά
τους το πήραν από τον Άγγλο θαλασσοπόρο Τζέιμς Κουκ. Όταν ο Κουκ έφτασε, το
1770, στην Αυστραλία, παρατήρησε το ζώο και ρώτησε τους ιθαγενείς πώς λέγεται.
Αυτοί απάντησαν: "Καν γκου ρό", που σημαίνει "πάνω-κάτω". Το αληθινό όνομα του
Καγκουρό στη γλώσσα των Ιθαγενών είναι γολαρού και το λένε έτσι μέχρι και σήμερα.
Αυτά που είχε δει ο Κουκ ήταν τα γουάλαμπι όπως τα λένε οι Ιθαγενείς, και ανήκουν
και αυτά στην οικογένεια των μακρόποδων.
Όλα όμως τα ζώα που τα λένε καγκουρό, μικρά ή μεγάλα ανήκουν στην τάξη των
μαρσιποφόρων. Το όνομα μαρσιποφόρα προέρχεται από την αρχαία λέξη μάρσιππος,
που σημαίνει σάκος και δόθηκε στα ζώα αυτά επειδή η θηλυκή έχει ένα είδος σάκου
στην κοιλιά, όπου τα μικρά τους περνούν τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Στην
κοιλιακή πλευρά του μαρσίππου υπάρχουν οι θηλές, από όπου τα μικρά καγκουρό
θηλάζουν για μερικούς μήνες.
Όταν γεννηθούν, η μητέρα γλείφει το τρίχωμα της κοιλιάς της κι ανοίγει ένα δρόμο ως
τον σάκο, ώστε τα μικρά να μπορούν εύκολα να τον βρουν.
Η θηλυκή γεννάει ένα, και καμιά φορά δύο, μικρά. Μερικοί επιστήμονες λένε ότι τα
καγκουρό ζούσαν σε δέντρα και δεν είναι γνωστό πώς ή γιατί κατέβηκαν στο έδαφος.

Ωστόσο ένα είδος, τα δενδρόβια καγκουρό, ξαναγύρισαν στα δέντρα όπου τρέφονται
και κοιμούνται.
Tα καγκουρό, σε αντίθεση με πολλά ζώα, δεν φτιάχνουν συνήθως φωλιές ή λαγούμια.
Ζουν χωρίς να έχουν κανένα καταφύγιο, τριγυρνούν ελεύθερα και τρέχουν εδώ κι εκεί
με μεγάλα πηδήματα που φτάνουν τα 6 έως 8 μέτρα και τα βοηθούν να τρέχουν με
μεγάλη ταχύτητα, σχεδόν ως πενήντα χιλιόμετρα την ώρα. Στηρίζονται στα δυνατά
πισινά πόδια και στην ουρά ως πρόσθετο υποστήριγμα.
Το ενήλικο, γκρίζο, γιγάντιο καγκουρό μπορεί να φτάσει τα δυόμισι περίπου μέτρα
ύψος. Το βάρος του μπορεί να φτάσει τα 100 κιλά. Τα δενδρόβια καγκουρό δεν
ξεπερνούν το ένα μέτρο ύψος. Από τον καιρό που οι άποικοι φέρανε στην Αυστραλία
αλεπούδες και σκύλους, τα μικρότερα καγκουρό αποδείχτηκαν θανάσιμοι εχθροί τους.
Όλα τα καγκουρό είναι φυτοφάγα. Τα περισσότερα τρώνε φύλλα ή χορτάρι. Για να
φτάσουν τα φύλλα, τα δενδρόβια καγκουρό σκαρφαλώνουν στα δέντρα,
χρησιμοποιώντας για στήριγμα τις ουρές τους. Μπορούν να κοιμηθούν πολλές ώρες
την ημέρα, στη διχάλα ενός δέντρου.

ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΣΜΑΝΙΑΣ

Ο διάβολος της Τασμανίας (Sarcophilus harrisii, Σαρκόφιλος του Χάρις) γνωστός και
ως δαίμονας της Τασμανίας και σαρκόφιλος είναι σαρκοφάγο μαρσιποφόρο που,
πλέον, συναντάται μόνο στην νησιωτική πολιτεία της Αυστραλίας, Τασμανίας.
Ο διάβολος της Τασμανίας είναι το μόνο επιζόν μέλος του γένους Σαρκόφιλους
(Sarcophilus). Έχει μέγεθος μικρού σκύλου, αλλά είναι κοντόχοντρο και μυώδες και
μετά την εξαφάνιση του θυλακίνου (Thylacinus cynocephalus), το 1936, είναι το
μεγαλύτερο σαρκοφάγο μαρσιποφόρο. Χαρακτηρίζεται από την μαύρη γούνα του, την
έντονη οσμή όταν αγχώνεται, την εξαιρετικά δυνατή και ενοχλητική κραυγή του και την
αγριότητά του όταν τρώει. Τρέφεται από το κυνήγι αλλά και από θνησιμαία, ενώ παρόλο
που είναι εν γένει μοναχικό ζώο, μερικές φορές τρώει σε ομάδες.
Ο διάβολος της Τασμανίας εξαφανίστηκε από την ηπειρωτική Αυστραλία τουλάχιστον
3.000 χρόνια πριν, πολύ πριν τον ευρωπαϊκό αποικισμό το 1788. Επειδή θεωρούνταν
απειλή για την κτηνοτροφία στην Τασμανία, οι διάβολοι κυνηγιόνταν μέχρι το 1941,
οπότε και προστατεύθηκαν επίσημα.
Από τα τέλη του 1990, η ασθένεια όγκων προσώπου, έχει μειώσει σημαντικά τον
πληθυσμό των δαιμόνων και πλέον απειλεί το είδος με εξαφάνιση, το οποίο από τον
Μάιο του 2009 κηρύχθηκε απειλούμενο είδος. Έχουν αναληφθεί προγράμματα από
την Κυβέρνηση της Τασμανίας, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ασθένειας.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο διάβολος της Τασμανίας είναι το μεγαλύτερο επιζών σαρκοφάγο μαρσιποφόρο της
Αυστραλίας. Έχει στιβαρή κατασκευή με μεγάλο κεφάλι και ουρά με μήκος περίπου το
μισό του σώματός του. Τα μπροστινά του πόδια είναι ελαφρώς μακρύτερα από τα
πίσω, πράγμα ασυνήθιστο για μαρσιποφόρο. Μπορεί να τρέξει με ταχύτητα 13
χιλιόμετρα την ώρα για κοντινές αποστάσεις.
Η γούνα του έχει συνήθως μαύρο χρώμα, ενώ συχνά έχει ακανόνιστα λευκά τμήματα
στο στήθος. Τα αρσενικά είναι συνήθως μεγαλύτερα από τα θηλυκά με μέσο μήκος
σώματος, μαζί με το κεφάλι, 652 χιλιοστά, μήκος ουράς 258 χιλιοστά και μέσο βάρος
8 χιλιόγραμμα. Τα θηλυκά έχουν αντίστοιχα μέσο μήκος σώματος, μαζί με το κεφάλι,
570 χιλιοστά, μέσο μήκος ουράς 244 χιλιοστά και μέσο βάρος 6 χιλιόγραμμα. Το μέσο
προσδόκιμο ζωής του διαβόλου της Τασμανίας σε άγρια κατάσταση εκτιμάται σε έξι
χρόνια, ωστόσο στην αιχμαλωσία μπορεί να ζήσει παραπάνω.
Ο διάβολος της Τασμανίας αποθηκεύει λίπος στην ουρά του. Έτσι, μη υγιή ζώα έχουν
συχνά λεπτές ουρές. Ένας πρωκτογεννητικός οσμηγόνος αδένας στη βάση της ουράς
του χρησιμοποιείται για να σημαδεύει το έδαφος πίσω του. Όταν ταραχτεί, μπορεί να
παραγάγει πολύ έντονη οσμή.
Έχει μακριά μουστάκια στο πρόσωπο και σε προεξοχές στην κορυφή του κεφαλιού
του. Αυτά βοηθούν τον διάβολο της Τασμανίας να εντοπίζει τη λεία του όταν κυνηγάει
στο σκοτάδι, καθώς και να εντοπίζει άλλους διαβόλους που πλησιάζουν όταν τρώει. Η
ακοή είναι η κυρίαρχη αίσθησή του, ενώ έχει και οξεία όσφρηση. Καθώς κυνηγάει τη
νύχτα, η όρασή του τείνει να είναι ισχυρότερη σε ασπρόμαυρες συνθήκες. Σε αυτές τις
συνθήκες μπορεί να εντοπίσει εύκολα κινούμενα αντικείμενα αλλά δυσκολεύεται να
εντοπίσει στάσιμα.
Μια ανάλυση της δύναμης του δαγκώματος των θηλαστικών σε σχέση με το μέγεθος
του σώματός τους έδειξε ότι ο διάβολος της Τασμανίας έχει το δυνατότερο δάγκωμα
από οποιοδήποτε επιζών είδος θηλαστικών, αποδίδοντας πίεση 35.000 kPa. Η δύναμη
των σαγονιών του οφείλεται εν μέρει στο σχετικά μεγάλο κεφάλι του. Ο τασμανικός
διάβολος έχει μια ομάδα δοντιών τα οποία μεγαλώνουν αργά καθ' όλη την διάρκεια της
ζωής του. Τα δόντια και τα σαγόνια του μοιάζουν με αυτά των υαινών ένα παράδειγμα
εξελικτικής σύγκλισης.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τα θηλυκά αρχίζουν να αναπαράγονται όταν φτάσουν τη σεξουαλική ωριμότητα, τυπικά
τον δεύτερο χρόνο της ζωής τους. Σε αυτό το σημείο αρχίζουν να γίνονται γόνιμα μία
φορά τον χρόνο, παράγοντας πολλαπλά ωάρια. Το ζευγάρωμα γίνεται τον Μάρτιο σε
προφυλαγμένα σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Δεν είναι
μονογαμικά ζώα και τα θηλυκά ζευγαρώνουν με αρκετά αρσενικά αν δεν τα επιτηρεί
κάποιο μετά το ζευγάρωμα. Η εγκυμοσύνη διαρκεί 21 μέρες και γεννούν 20-30 μικρά,
κάθε ένα από τα οποία ζυγίζει περίπου 0,18–0,24 γραμμάρια.
Όταν γεννιούνται τα μικρά, ο ανταγωνισμός καθώς μετακινούνται από τον κόλπο στον
μάρσιππο είναι έντονος. Ο μάρσιππος του θηλυκού, όπως και αυτός των Βομβατίδων,
ανοίγει στην πίσω μεριά, πράγμα που δυσκολεύει το θηλυκό όταν υπάρχουν μέσα
μικρά. Παρά το γεγονός ότι γεννάει πολλά μικρά, το θηλυκό έχει μόνο 4 θηλές και έτσι
ποτέ δεν θηλάζουν πάνω από τέσσερα μικρά στον μάρσιππο, ενώ όσο μεγαλώνει το
ζώο γεννάει μικρότερο αριθμό μικρών. Κατά μέσο όρο επιβιώνουν περισσότερα
θηλυκά από ό,τι αρσενικά.
Μέσα στον μάρσιππο τα μικρά αναπτύσσονται γρήγορα. Σε 15 ημέρες τα εξωτερικά
μέρη του αυτιού είναι ορατά. Τα βλέφαρα διακρίνονται στις 16 ημέρες, τα μουστάκια
στις 17 και τα χείλη στις 20 ημέρες. Η γούνα αρχίζει να αναπτύσσεται στην 49η ημέρα
και συνεχίζει μέχρι την 90η ημέρα.
Τα μάτια τους ανοίγουν λίγο μετά την ανάπτυξη της γούνας, μεταξύ 87ης και 93ης
ημέρας, ενώ το στόμα τους αποδεσμεύεται από την θηλή στην 100ή μέρα. Βγαίνουν
από τον μάρσιππο 105 ημέρες μετά την γέννησή τους ζυγίζοντας περίπου 500
γραμμάρια.
Εν αντιθέσει με τα μικρά των καγκουρό, οι μικροί διάβολοι δεν επιστρέφουν στον
μάρσιππο, αλλά παραμένουν στην φωλιά για άλλους τρεις μήνες, αρχίζοντας να
βγαίνουν από αυτήν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, πριν γίνουν πλήρως
ανεξάρτητα τον Ιανουάριο. Οι θηλυκοί διάβολοι είναι απασχολημένοι με το μεγάλωμα
των μικρών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εκτός από έξι εβδομάδες.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι διάβολοι της Τασμανίας είναι εξαπλωμένοι σε όλη την Τασμανία, αλλά πεθαίνουν
γρήγορα από μεταδοτικό καρκίνο του προσώπου. Βρίσκονται σε όλα τα φυσικά
περιβάλλοντα του νησιού, συμπεριλαμβανομένων των περιχώρων αστικών περιοχών,
αλλά τους αρέσουν ιδιαίτερα τα ξηρά σκληρόφυλλα δάση και οι παράκτιοι δασότοποι.
Ο τασμανιακός διάβολος είναι νυκτόβιος κυνηγός, περνώντας την ημέρα σε πυκνούς
θάμνους ή τρύπες.
Οι νεαροί διάβολοι είναι ικανοί να σκαρφαλώνουν σε δέντρα, ικανότητα που μειώνεται
όσο μεγαλώνουν. Οι διάβολοι μπορούν επίσης να κολυμπούν. Είναι κατά κύριο λόγο
μοναχικά ζώα και δεν σχηματίζουν αγέλες. Καταλαμβάνουν περιοχές 8-20
τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται σημαντικά με αυτές άλλων
ατόμων.
Οι τασμανιανοί διάβολοι μπορούν να κυνηγήσουν θηράματα μεγέθους μικρού
καγκουρό αλλά στην πράξη είναι οπορτουνιστικά ζώα και τρώνε θνησιμαία πολύ πιο
συχνά από ό,τι κυνηγούν. Παρόλο που προτιμά βομβατίδες τρώει όλα τα μικρά
ενδημικά θηλαστικά, οικόσιτα θηλαστικά (συμπεριλαμβανομένων των προβάτων),
πουλιά, ψάρια, έντομα, βατράχια και ερπετά. Η δίαιτά τους έχει μεγάλη ποικιλία και
εξαρτάται από το τι υπάρχει διαθέσιμο. Κατά μέσο όρο τρώνε το αντίστοιχο του 15%
του σωματικού τους βάρους περίπου, κάθε ημέρα, ωστόσο μπορούν να φάνε έως και
το 40% του βάρους τους σε 30 λεπτά εάν δοθεί ευκαιρία.
Οι τασμανικοί διάβολοι εξαφανίζουν κάθε ίχνος του πτώματος, τρώγοντας εκτός από
το κρέας και τα εσωτερικά όργανα, τα οστά και την γούνα. Από αυτή την άποψη, ο
διάβολος της Τασμανίας έχει κερδίσει την εκτίμηση των Τασμανών αγροτών, καθώς η
ταχύτητα με την οποία καθαρίζει τα πτώματα προλαμβάνει την εξάπλωση εντόμων που
σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να βλάψουν τα ζώα τους.
Παρόλο που κυνηγούν μόνοι τους, η καταβρόχθιση τροφής είναι κοινωνικό γεγονός για
τον διάβολο της Τασμανίας. Μεγάλο μέρος των θορύβων που του αποδίδονται είναι
αποτέλεσμα της άγριας συλλογικής κατανάλωσης της λείας, κατά την οποία μπορεί να
συγκεντρωθούν έως και 12 άτομα, τα οποία μπορούν να ακουστούν σε απόσταση
αρκετών χιλιομέτρων. Μία μελέτη των συνηθειών των διαβόλων κατά την διατροφή
τους ταυτοποίησε 20 στάσεις του σώματός του, συμπεριλαμβανομένου του
χαρακτηριστικού άγριου χασμουρητού τους, και 11 διαφορετικούς ήχους που
χρησιμοποιούν οι διάβολοι για να επικοινωνούν όταν τρώνε.
Επιβάλλουν την κυριαρχία τους με ήχους και με στάσεις του σώματός τους, ωστόσο
μπορεί να εμπλακούν και σε διαμάχη. Τα ενήλικα αρσενικά είναι τα πιο επιθετικά, ενώ
είναι σύνηθες να προκαλούνται ουλές από διαμάχες για την τροφή ή το ζευγάρωμα.

ΑΣΘΕΝΙΑ ΟΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ

Η ασθένεια (Devil Facial Tumor Disease DFTD) εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1996 σε
διαβόλους στην φύση, ενώ οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της κυμαίνονται μεταξύ 20%
και 50% μείωση στον πληθυσμό στο 65% της πολιτείας. Οι προσβεβλημένοι πυκνοί
πληθυσμοί έχουν θνησιμότητα που φτάνει το 100% σε 12-18 μήνες. Το είδος
καταχωρήθηκε ως επικίνδυνο για εξαφάνιση με Τασμανικό (Threatened Species
Protection Act 1995) και Αυστραλιανό νόμο το 2006 που σημαίνει ότι κινδυνεύει με
εξαφάνιση μεσοπρόθεσμα. Η IUCN είχε καταχωρήσει το 1996 τον διάβολο της
Τασμανίας ως είδος με ελάχιστο κίνδυνο εξαφάνισης, αλλά το 2009
επανακαταχωρήθηκε ως απειλούμενο είδος.
Οι άγριοι πληθυσμοί διαβόλων παρακολουθούνται ώστε να εντοπιστεί η διάδοση της
ασθένειας και να διαπιστωθούν αλλαγές στην εξάπλωσή της. Η παρακολούθηση
περιλαμβάνει την παγίδευση των ζώων σε μία καθορισμένη περιοχή, ώστε να ελεγχθεί
η παρουσία της ασθένειας και να εξακριβωθεί ο αριθμός των προσβεβλημένων ζώων.
Η ίδια περιοχή ελέγχεται συχνά για τον χαρακτηρισμό της εξάπλωσης της ασθένειας
με τον χρόνο. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί ότι τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της
ασθένειας σε μία περιοχή μπορεί να είναι σοβαρά. Είναι απαραίτητη η μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση παρόμοιων περιοχών, ώστε να αποτιμηθεί το αν τα αποτελέσματα
αυτά παραμένουν ή αν ο πληθυσμός μπορεί να ανακάμψει.
Δοκιμάζεται επίσης η αποτελεσματικότητα καταπολέμησης της ασθένειας με την
απομάκρυνση των προσβεβλημένων ατόμων. Ελπίζεται ότι η απομάκρυνση των
προσβεβλημένων ατόμων από τους άγριους πληθυσμούς θα μειώσει την επικράτηση
της ασθένειας και θα επιτρέψει σε περισσότερα άτομα να επιβιώσουν αρκετά ώστε να
αναπαραχθούν.
Η ασθένεια είναι ένα παράδειγμα μεταδοτικού καρκίνου. Καθώς δεν υπάρχει θεραπεία,
γίνεται προσπάθεια απομάκρυνσης των άρρωστων ζώων και τοποθέτησης σε
καραντίνα υγιών ζώων σε περίπτωση που εξαλειφθεί ο άγριος πληθυσμός. Επειδή οι
διάβολοι της Τασμανίας έχουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα γενετικής ποικιλομορφίας και
μία χρωμοσωμική μετάλλαξη μοναδική στα σαρκοβόρα θηλαστικά, είναι πιο ευάλωτα
στον μολυσματικό καρκίνο.
Δύο πληθυσμοί «ασφαλείας» υγειών ατόμων έχουν τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις στο
προάστιο Χόμπαρντ της Ταροόνα καθώς και στη Νήσο Μαρία στις ακτές της
Τασμανίας. Μία άλλη πιθανότητα είναι η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία σε ζωολογικούς
κήπους στην ηπειρωτική Αυστραλία. Η παρακμή στον αριθμό των διαβόλων θεωρείται
επίσης ως οικολογικό πρόβλημα, καθώς η παρουσία του στο οικοσύστημα των
τασμανιακών δασών πιστεύεται ότι εμπόδιζε την εγκατάσταση της κόκκινης αλεπούς
που εισήχθη παράνομα στην Τασμανία το 2001.Οι αλεπούδες είναι προβληματικό
εισβάλλον είδος σε όλες τις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας και η εγκαθίδρυσή τους

στην Τασμανία θα δυσχεράνει την ανάκαμψη του πληθυσμού των τασμανιανών
διαβόλων.
Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ έδειξε ότι ο μολυσματικός καρκίνος
του προσώπου ενδέχεται να εξαπλώνεται εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής γενετικής
ποικιλομορφίας στα ανοσολογικά γονίδια, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο
εύκολα, μικροί και εν δυνάμει ενδογαμικοί πληθυσμοί ζώων είναι ικανοί να επιβιώσουν.

ΕΜΟΥ

Το εμού (Dromaius novaehollandiae) είναι πτηνό της τάξης των Καζουαριόμορφων και
της οικογένειας των Δρομεϊδών και το μεγαλύτερο ιθαγενές πουλί της Αυστραλίας
καθώς και το μόνο σωζόμενο μέλος του γένους Dromaius.
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πουλί στον κόσμο σε ύψος, μετά από την
στρουθοκάμηλο. Υπάρχουν τρία υποείδη εμού στην Αυστραλία. Το εμού απαντάται στο
μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Αυστραλίας, αν και αποφεύγει τις
πυκνοκατοικημένες περιοχές, τα πυκνά δάση, και τις άγονες περιοχές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το εμού είναι πουλί που δεν μπορεί να πετάξει, έχει μαλακά, καφέ φτερά και ύψος που
φθάνει μέχρι και 2 μέτρα. Έχει μακρύ λεπτό λαιμό και πόδια. Τα εμού μπορούν να
διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με έναν γρήγορο και οικονομικό τροχασμό και, σε
περίπτωση ανάγκης, μπορούν να φτάσουν την ταχύτητα των 50 χλμ/ώρα. Τα μακριά
πόδια τους επιτρέπουν να κάνουν διασκελισμούς μήκους μέχρι και 275 εκατοστών.

Ζουν όταν οι περιστάσεις το απαιτούν νομαδικά και μπορούν να διανύσουν μεγάλες
αποστάσεις για να βρουν τροφή.
Τρέφονται με ποικιλία φυτών και εντόμων, αλλά είναι γνωστό ότι επιβιώνουν
εβδομάδες χωρίς τροφή. Καταπίνουν πέτρες, θραύσματα γυαλιού και κομμάτια
μετάλλου για να αλέσουν την τροφή στο πεπτικό τους σύστημα. Πίνουν σπάνια, αλλά
λαμβάνουν άφθονα υγρά, όταν τους δίνεται η ευκαιρία.
Τα εμού μπορούν να καθίσουν στο νερό και έχουν επίσης την ικανότητα να κολυμπούν.
Είναι γεμάτα περιέργεια πτηνά που ακολουθούν και παρακολουθούν τα άλλα ζώα και
τους ανθρώπους.
Τα εμού χρησιμοποιούν τα ισχυρά πόδια τους ως μηχανισμό άμυνας. Τα πόδια τους
είναι μεταξύ των ισχυρότερων όλων των ζώων, και μπορούν να σχίσουν μεταλλικά
συρματοπλέγματα. Είναι προικισμένα με οξύτατη όραση και ακοή, που τους
επιτρέπουν να ανιχνεύουν τα αρπακτικά ζώα στην περιοχή. Το φτέρωμα ποικίλλει από
περιοχή σε περιοχή, ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον και να βελτιώσει το
καμουφλάζ. Η κατασκευή των φτερών αποτρέπει τη μεταφορά θερμότητας στο δέρμα,
επιτρέποντας στο εμού να είναι ενεργό ακόμα και κατά την κάψα του μεσημεριού.
Μπορούν να αντέξουν ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και να ρυθμίσουν την
θερμοκρασία τους αποτελεσματικά.
Τα αυγά εκκολάπτονται μετά από περίπου οκτώ εβδομάδες και οι νεοσσοί φροντίζονται
από τα αρσενικά. Είναι ενεργοί και μπορούν να αφήσουν τη φωλιά μετά από λίγες
μέρες εκκόλαψης. Φτάνουν μέχρι περίπου 12 εκατοστά σε ύψος αρχικά, ζυγίζουν 0.5
κιλά και έχουν ιδιαίτερες καφέ και κρεμ λωρίδες για καμουφλάζ, οι οποίες χάνονται μετά
από τρεις μήνες περίπου. Οι νεοσσοί εμού φθάνουν σε πλήρες μέγεθος μετά από
περίπου έξι μήνες, αλλά μπορούν να μείνουν με την οικογένειά τους, μέχρι την επόμενη
περίοδο αναπαραγωγής μισό χρόνο αργότερα. Μπορούν να ζήσουν μεταξύ 10 και 20
ετών στην άγρια φύση και είναι προγενέστερα από τα ντίγκο τους αετούς και τα
γεράκια. Μπορούν να πηδούν και να κλωτσούν για να αποφεύγουν τα ντίγκο, αλλά
εναντίον των αετών και των γερακιών, μπορούν μόνο να τρέχουν και να στρίβουν
απότομα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
•

Την πρώτη μέρα, ο καθηγητής μας έδωσε τον τίτλο ολόκληρου του project “Η
ΦΥΣΗ: Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ”.

•

Μετά μας ανέφερε ότι θα έπρεπε να φέρουμε 15-20 σελίδες πληροφοριών οι
οποίες θα αποτελέσουν το υλικό για την εργασία μας.

•

Είδαμε μία ταινία η οποία είχε θέμα την δημιουργία του κόσμου για να μας
βοηθήσει να διαλέξουμε το θέμα μας.

•

Φτιάξαμε ομάδες και ορίσαμε συντονιστές στην κάθε μία.

•

Μέσα σε αυτές τις ομάδες ορίσαμε ποιος θα αναλάβει τις διάφορες εργασίες με
βάση την τελική ομαδική.

•

Ο καθηγητής μας ζήτησε να κάνουμε μια ξεχωριστή εργασία (ρεπορτάζ) με
θέμα την τεχνολογία, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην τελική εργασία.

•

Παρουσιάσαμε τα ρεπορτάζ στην τάξη και με την βοήθεια του συντονιστή που
διάλεξε η τάξη ο καθηγητής βαθμολόγησε τις εργασίες μας.

•

Ο καθηγητής ζήτησε να δει τις πληροφορίες που είχαμε φέρει, έτσι ώστε να δει
ποιοι ήταν προετοιμασμένοι.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΟ Τ-SHIRT ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΚΕΔΕΣ

Αν είστε αδέξιοι και συνεχώς ρίχνετε τα τρόφιμα πάνω σας, ή απλά τεμπέληδες και δεν
σας αρέσει το πλύσιμο των ρούχων σας, ένας φοιτητής έχει εφεύρει την απάντηση στα
προβλήματά σας - ένα T-shirt που είναι αδύνατο να λεκιαστεί ή να βραχεί.
Το μπλουζάκι μπορεί να αντισταθεί σε οποιεσδήποτε ουσίες συμπεριλαμβανομένων
των Coca-Cola, κέτσαπ ντομάτας, μουστάρδα, μίλκσεϊκ, μπύρα, μελάνι, ακόμα και το
κόκκινο κρασί.
Το ύφασμα είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα, το οποίο έχει εγχυθεί με ένα
συνδυασμό χημικών ουσιών που καθιστούν ανθεκτικό στο νερό.

Πώς τα μπλουζάκια απωθούν το νερό;
Το υλικό στο πουκάμισο Silic έχει δισεκατομμύρια σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου
και συνδέεται με τις ίνες σε μικροσκοπικό επίπεδο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν ερεθίζουν το δέρμα.
Όταν υγρά με βάση το νερό πέσου πάνω στην επιφάνεια αυτού του υλικού
σχηματίζουν μία σφαίρα 150 μοιρών και λόγω του βάρους που αποκτά, κυλάει στο
πάτωμα.
Σύμφωνα με τη σελίδα Kickstarter Patel, υπάρχουν ορισμένα βήματα τα οποία οι
χρήστες πρέπει να λάβουν υπ όψην, για να βεβαιωθείτε ότι τα T-shirts παραμένουν
αδιάβροχα.
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