Σν 2014, ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην
Οξγαληζκό Μεηεσξνινγίαο, ήηαλ ην
ζεξκόηεξν έηνο, από ην 1880, έηνο
από ην νπνίν άξρηζαλ λα ππάξρνπλ
θαηαγεγξακκέλεο
κεηξήζεηο
ηεο
ζεξκνθξαζίαο.

Η Κύπξνο έρεη ήδε επεξεαζηεί από ηηο θιηκαηηθέο
αιιαγέο. Η ζεξκνθξαζία ηα ηειεπηαία 100 πεξίπνπ
ρξόληα, απμήζεθε θαηά κέζν όξν 0,01νC ην ρξόλν θαη ε
βξνρόπησζε κεηώζεθε πεξίπνπ 1 mm ην ρξόλν.
Σν Ιλζηηηνύην Κύπξνπ πξνβιέπεη όηη ε ζεξκνθξαζία ζα
απμεζεί θαηά 3-70C κέρξη ην ηέινο ηνπ αηώλα θαη ε
βξνρόπησζε ζα κεησζεί θαηά 10-50%. Απηό ζα νδεγήζεη
ζε ζνβαξή ιεηςπδξία κε απνηέιεζκα ηελ εξεκνπνίεζε
ηεο πεξηνρήο.

Η ππεξζέξκαλζε ηεο Γεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ
αηκόζθαηξα. Η αηκόζθαηξα ηεο Γεο ιεηηνπξγεί
ζαλ έλα ζεξκνθήπην θαη εκπνδίδεη ηελ ειηαθή
ζεξκόηεηα πνπ αλαθιάηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο
λα επηζηξέςεη πίζσ ζην δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα
ε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο λα απμάλεηαη.

Οη κέξεο κε θαύζσλα θαη κε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα,
ζα παξνπζηάδνληαη όιν θαη πην ζπρλά. Η αύμεζε ηεο
ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ηεο ζάιαζζαο ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο κε ρακειό πςόκεηξν. Θα ππάξμνπλ
επίζεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε γεσξγία, ζηα
απνζέκαηα λεξνύ, ζηε βηνπνηθηιόηεηα, ζηα δάζε, ζηνλ
ηνπξηζκό, ζηελ πγεία θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο καο.

Ο ρξόλνο πηέδεη ….
Πξέπεη λα δξάζνπκε άκεζα, ηόζν εκείο ζαλ πνιίηεο
όζν θαη νη θπβεξλήζεηο καο ... γηαηί ζύληνκα,
νη επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζα είλαη
κε αλαζηξέςηκεο.
Όινη καδί, αο μεράζνπκε ηελ αιόγηζηε ππεξθαηαλάισζε θαη αο μεθηλήζνπκε, λα
εμνηθνλνκνύκε ηελ ελέξγεηα, λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηα
κέζα καδηθήο ζπγθνηλσλίαο, ηα πνδήιαηα θαη ηα πόδηα καο, λα εμνηθνλνκνύκε ην λεξό,
λα πξνζηαηεύνπκε ηα δάζε θαη ην πξάζηλν θαη λα αλαθπθιώλνπκε.

Ελεκέξσζε-ζπλεληεύμεηο από Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία,
εθπξόζσπν Γξαθείνπ Επηηξόπνπ Πεξηβάιινληνο,
θαη Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο Αζαιάζζαο.

ΕΡΕΤΝΑ: «Δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπο»
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