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Υλικό για µαθητές
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
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Νερό και κλίµα
Πληροφορίες
Μήπως αναρωτιέστε: Τι σχέση µπορεί να έχει το νερό µε το κλίµα;
Κι όµως έχει! Και µάλιστα πολύ µεγάλη σχέση!
Το νερό καθορίζει το κλίµα κάθε περιοχής! Οι ωκεανοί παίζουν σηµαντικό ρόλο
στη διαµόρφωση του παγκόσµιου κλίµατος. Ακόµα, και σε µια µικρή περιοχή,
η ύπαρξη νερού επηρεάζει άµεσα το κλίµα, δροσίζοντας µας το καλοκαίρι και
κάνοντας πιο ήπιο το κρύο του χειµώνα. Αλλαγές στα υδάτινα οικοσυστήµατα,
όπως η αποξήρανση µιας λίµνης αλλάζουν πολύ το κλίµα µιας περιοχής.
Το νερό καθορίζεται από το κλίµα κάθε περιοχής!
Κάθε αλλαγή του κλίµατος επηρεάζει οπωσδήποτε και τα νερά
µιας περιοχής ή του πλανήτη…
Γιατί τίποτα στο περιβάλλον δεν υπάρχει από µόνο του,
καθετί συνδέεται µε τα πάντα! Όπως το φαινόµενο
του θερµοκηπίου… ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά
προβλήµατα … φέρνει µια τεράστια αλλαγή στο κλίµα,
που επηρεάζει δραµατικά τη συµπεριφορά του νερού
σε όλο τον κόσµο!

Το ξέρετε αυτό;
Οι άραβες αρχιτέκτονες από τον 6ο ή 7ο αιώνα
χρησιµοποιούσαν το νερό για να δροσίζουν τον αέρα
στο εσωτερικό των κτιρίων!

Έ
Έρευνα
Προσπαθήστε να οργανώσετε στην τάξη σας µια έρευνα για το φαινόµενο
του θερµοκηπίου: τι είναι, πώς προκαλείται, πώς εκδηλώνεται, τι συνέπειες έχει στη
Μεσόγειο και αλλού… Συγκροτήστε οµάδες και αναζητήστε υλικό από βιβλία,
περιοδικά, τηλεοπτικά ντοκυµαντέρ, το Διαδίκτυο..

Πληροφορίες
Το φαινόµενο του θερµοκηπίου
Πώς δουλεύουν τα θερµοκήπια; Το ηλιακό φως µπαίνει
στα θερµοκήπια και ζεσταίνει το χώρο και τα φυτά.
Ενώ, όµως, η ακτινοβολία του ήλιου µπαίνει εύκολα
µέσα στο θερµοκήπιο, µετά δεσµεύεται στο εσωτερικό
του και δεν βγαίνει έξω, µε αποτέλεσµα ο χώρος να
ζεσταίνεται πολύ περισσότερο.

Πληροφορίες
Αυτό µας επιτρέπει να καλλιεργούµε αγαθά, που χρειάζονται ζέστη,
για να µεγαλώσουν όλες τις εποχές του χρόνου. Το ίδιο συµβαίνει και
στη Γη. Τα αέρια που βρίσκονται στην ατµόσφαιρα επιτρέπουν
σε κάποιο µέρος της ακτινοβολίας του ήλιου να περάσει
και να φτάσει στην επιφάνεια της γης, εµποδίζοντάς την, όµως,
να επιστρέψει όλη στο διάστηµα. Με αυτόν τον τρόπο ο πλανήτης µας
είναι όσο ζεστός χρειάζεται για την ανάπτυξη της ζωής. Διαφορετικά, η
θερµοκρασία θα ήταν περίπου -18οC όσο δηλαδή και η κατάψυξη του σπιτιού µας.
Ποιο είναι το πρόβληµα;
Π
Το πρόβληµα είναι ότι τα βλαβερά αέρια (διοξείδιο του άνθρακα κά),που εκπέµπονται
µε τη χρήση (καύση) πετρελαίου, βενζίνης ή λιγνίτη, από τα αυτοκίνητα, τα εργοστάσια,
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συσσωρεύονται στην ατµόσφαιρα και κρατάνε
πολύ περισσότερη ζέστη κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη, µε αποτέλεσµα
να ανεβαίνει η θερµοκρασία.

Δραστηριότητες
Πώς επηρεάζει η άνοδος της θερµοκρασίας τον κύκλο του νερού; Αναζητήστε το σχέδιο
µε τον κύκλο του νερού ή φτιάξτε ένα δικό σας! Παρακολουθήστε τα βέλη που δείχνουν
τις κινήσεις του νερού και σηµειώστε πώς επηρεάζεται ολόκληρο το ταξίδι του νερού στη
φύση µε τη Γη θερµότερη!

Πληροφορίες
Ακραία καιρικά φαινόµενα!
Η αύξηση της θερµοκρασίας της Γης έχει σαν αποτέλεσµα να λιώνουν οι πάγοι στους
πόλους, να αυξάνονται οι βροχές µε έντονες πληµµύρες το χειµώνα και να µειώνονται
το καλοκαίρι, µε αποτέλεσµα να έχουµε έντονες ξηρασίες. Λόγω της τήξης των πάγων,
ανεβαίνει η στάθµη της θάλασσας, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν παράκτιες περιοχές.
Στην περιοχή της Μεσογείου προβλέπεται ότι αν συνεχίσει να ανεβαίνει η στάθµη της
θερµοκρασίας, θα αυξηθούν πολύ οι ξηρασίες. Επίσης, η αύξηση της θερµοκρασίας θα
οδηγήσει σε µεγάλη µείωση των αποθεµάτων νερού ή υφαλµύρωσή τους σε όλη τη
Μεσόγειο.

Ερωτήσεις
• Πώς συνδυάζεται το µπάζωµα των ρεµάτων και η καταστροφή των δασών
µε την αλλαγή του κλίµατος;
• Γιατί, ενώ παρατηρούµε όλο και περισσότερες πληµµύρες το χειµώνα,
µετά το καλοκαίρι δεν έχουµε νερό;
Eικόνα 2, Φωτογραφίες 1, 3: Δίκτυο Μεσόγειος SOS
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