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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο της 

βροχής σωματιδίων σκόνης και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο στα ζητήματα των 

κλιματικών αλλαγών. 
 

Αρχικά, καταγράφηκαν γενικές πληροφορίες για την Κύπρο, όπως γεωγραφική θέση, 

έκταση, μορφολογία εδάφους κ.ά., ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις κλιματικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί, καθώς και να γίνει διερεύνηση του φαινομένου 

της «βροχής» σωματιδίων σκόνης που παρατηρήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια.  

Έπειτα, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις ερήμους της Αφρικής και Μέσης Ανατολής, 

ενώ ταυτόχρονα μελετήθηκε το φαινόμενο της ερημοποίησης στις διάφορες περιοχές του 

πλανήτη. Διερευνήθηκαν, τέλος, οι επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στον ανθρώπινο 

οργανισμό. 
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Επιμέρους Ενότητες 

Καταγραφή γενικών παραγόντων που διαμορφώνουν  τις κλιματικές συνθήκες στην Κύπρο. 
 

Η Κύπρος βρίσκεται κατά μέσο όρο σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 35ο και ανατολικό γεωγραφικό μήκος 33ο. Είναι το ανατολικότερο νησί της Μεσογείου Θάλασσας, 

με έκταση 9.251 Km2. Η μορφολογία του εδάφους του νησιού χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο οροσειρών και μιας κεντρικής πεδιάδας. Η οροσειρά του 

Τροόδους εντοπίζεται στο κεντρο-νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, με ψηλότερη κορυφή τον Όλυμπο (1.953 m). Η οροσειρά του Πενταδακτύλου εκτείνεται βόρεια με 

ψηλότερη κορυφή το Κυπαρισσόβουνο (1.024 m). Τέλος, η κεντρική πεδιάδα της Μεσαορίας εκτείνεται μεταξύ των δύο οροσειρών. Παράλληλα, γύρω από την 

οροσειρά του Τροόδους υπάρχει λοφώδης περιοχή, ενώ εντοπίζονται παράκτιες πεδιάδες και ακτές. Στο νησί επικρατεί μεσογειακό κλίμα, με ζεστά και ξηρά 

καλοκαίρια (από τον Μάη μέχρι τον Σεπτέμβρη) και βροχερούς αλλά ήπιους χειμώνες (από τον Νοέμβριο ως τον Μάρτιο). 

Το φαινόμενο της «βροχής» σωματιδίων σκόνης 

στην Κύπρο. 
 

Το φαινόμενο της «βροχής» σωματιδίων σκόνης δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, αλλά 

εντοπίζονται αναφορές για τέτοια φαινόμενα από τα αρχαία χρόνια (π.χ. στα «Μετεωρολογικά» 

του Αριστοτέλη). Στην Κύπρο το φαινόμενο αυτό παρατηρείται για πάνω από 25 μέρες τον 

χρόνο, ιδιαιτέρως μεταξύ των περιόδων Φεβρουαρίου-Μαΐου. Η σκόνη που επηρεάζει το νησί 

προέρχεται κυρίως από την έρημο της Σαχάρας. Παρατηρούνται, όμως και επεισόδια σκόνης 

από τις ερήμους της Συρίας, της Ιορδανίας, του Ιράκ, της Αραβίας κ.λπ. 
 

Έτσι όταν παρατηρείται επεισόδιο σκόνης η μάζα σκόνης που μεταφέρεται είναι της τάξης των 

εκατομμυρίων τόνων, ενώ η σκόνη ξεκινά από την έρημο, ταξιδεύει αρκετές χιλιάδες 

χιλιόμετρα και εκτείνεται αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα 

φαινόμενα σκόνης είναι πιο έντονα, αφού η σκόνη αιωρείται όταν η θερμοκρασία του αέρα 

είναι πιο ψηλή, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας και όταν η θερμοκρασία του αέρα έχει 

χαμηλότερη τιμή, η αιώρηση σκόνης μειώνεται. 

Οι επιπτώσεις του φαινομένου της «βροχής» σωματιδίων 

σκόνης στην ανθρώπινη υγεία. 
 

Για να βρεθεί η σύσταση των σωματιδίων της σκόνης που αιωρείται στην ατμόσφαιρα, πρέπει 

να γίνει ανάλυση των μικροσωματιδίων. Τα σωματίδια που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 10μ 

φιλτράρονται από τη μύτη και αποβάλλονται με τις εκκρίσεις. Αντίθετα, τα σωματίδια που είναι 

διαμέτρου 10μ ή 5μ και κάτω, επικάθονται στις κυψελίδες των πνευμόνων, όπου γίνεται η 

ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής και έτσι παρατηρούνται αναπνευστικά προβλήματα. 
 

Όταν παρατηρείται σκόνη στην ατμόσφαιρα, τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου θα πρέπει να προφυλάσσονται ιδιαιτέρως και να αποφεύγουν την έκθεση στην σκόνη. 

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν άτομα με βρογχικό άσθμα, άτομα με αναπνευστική 

ανεπάρκεια, άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, παιδάκια, ηλικιωμένους.   


