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ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΦΥΤΑ)

Η ενέργεια είναι μία έννοια αφηρημένη και εμφανίζεται παντοιοτρόπως.
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Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στο:
http://www.prasino.gr/animals/energiakiroi.htm
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Στη φύση συμβαίνουν συνεχώς μετατροπές ενέργειας από
τη μια μορφή στην άλλη. Η ζωή και τα διάφορα φαινόμενά
της συνοδεύονται πάντοτε από μετατροπές ενέργειας, χωρίς κατά τις μετατροπές αυτές να παρατηρείται δημιουργία
ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια δεσμεύεται από τους αυτότροφους οργανισμούς (τα φυτά) και μετατρέπεται σε δυναμική
ενέργεια που χρησιμοποιείται παραπέρα για τις διάφορες
μεταβολικές διεργασίες των οργανισμών. Η προσπίπτουσα
ηλιακή ενέργεια τείνει να μετατραπεί σε θερμική ενέργεια.
Από την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια, ένα μόνο μικρό
μέρος μετατρέπεται σε δυναμική ή τροφική από τους αυτότροφους οργανισμούς. Η ενέργεια που δεσμεύουν οι αυτότροφοι οργανισμοί είναι εκείνη που χρησιμοποιείται στην
τροφική αλυσίδα. Η μετατροπή της ενέργειας από τον ένα
στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας συνεπάγεται οπωσδήποτε
απώλεια μέρους της δυναμικής ενέργειας με μορφή θερμότητας. Η ενέργεια συνεχώς χάνεται καθώς ρέει μέσα στο
οικοσύστημα, έως ότου να εξαφανιστεί τελείως. Γι αυτό νέα
ενέργεια πρέπει να μπαίνει στο οικοσύστημα απ’ έξω (ηλιακή
ενέργεια).

ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

τητ
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Σ’ ένα οικοσύστημα η ύλη εναλλάσσεται συνεχώς και
κυκλικά. Η ενέργεια “κινείται”, ρέει.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ρ
θε

Η ενέργεια είναι αυτή που μας ζεσταίνει και μας χαρίζει
το φως στα σπίτια μας, κινεί τα αυτοκίνητά μας, κάνει την
τροφή μας νόστιμη, μας τροφοδοτεί με εικόνες μέσω της
τηλεόρασης ή ήχους με τα αντίστοιχα μέσα αναπαραγωγής
του ήχου, κ.ο.κ.
Η πιο ισχυρή ενέργεια είναι η ηλιακή. Είναι αυτή που κάνει
τα φυτά να αναπτύσσονται μέσω της διαδικασίας της
φωτοσύνθεσης, μας χαρίζει το φως της μέρας και αυτή
η ενέργεια ή μέρος αυτής μεταφέρεται στα φυτοφάγα
ζώα κ.ο.κ. συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον κύκλο της
ζωής.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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ΑΠΟΚΟΔΟΜΗΤΕΣ

Η ροή ενέργειας είναι θεμελιώδης οικολογική έννοια, βασίζεται στις τροφικές σχέσεις
μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και αποτελεί την “κινητήρια δύναμη” για τη λειτουργία
του οικοσυστήματος. Η ροή ενέργειας δεν είναι κυκλική, αλλά γραμμική, με φορά από τα
κατώτερα προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα και με μετατροπή από φωτεινή σε χημική και
τελικά από χημική σε θερμότητα, δηλαδή σε υποβαθμισμένη μορφή ενέργειας. Η διακοπή
της ροής ενέργειας σ’ ένα οικοσύστημα συνεπάγεται την κατάρρευση της οργάνωσής του
και την σταδιακή αποσύνθεσή του σε ανόργανη ύλη.

Οτιδήποτε κάνουμε έχει σχέση
με την ενέργεια. Τρώμε και τα σώματά μας μετατρέπουν τις τροφές σε
ενέργεια δίνοντάς μας τη δυνατότητα
να κάνουμε κάποια εργασία, να τρέξουμε, να σκεφτούμε κ.λπ
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η πολύτιμη για τη ζωή μας Ενέργεια είναι δυνατόν είτε να
χρησιμοποιηθεί αμέσως καθώς έρχεται από τον ήλιο (π.χ.
θέρμανση νερού), είτε να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί
όταν μας χρειάζεται (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας), είτε να
αποθηκευτεί από τη φύση και να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους (π.χ. γαιάνθρακες, πετρέλαιο).
Αυτές τις “αποθήκες” ενέργειας τις ονομάζουμε συχνά και
πηγές ενέργειας, με κύρια και πρωταρχική βέβαια πηγή
ενέργειας τον ήλιο.
Οι γαιάνθρακες και το πετρέλαιο είναι δύο πηγές ενέργειας
που κυρίως χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σήμερα. Δυστυχώς,
αυτές οι πηγές ενέργειας δημιουργούνται από τη φύση με
πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ καταναλώνονται πολύ γρήγορα.
Έτσι, αυτές οι πηγές ενέργειας εξαντλούνται σιγά-σιγά και
τα αποθέματα τους δεν ανανεώνονται τόσο γρήγορα, όσο τα
χρειαζόμαστε. Τέτοιες πηγές ενέργειας τις ονομάζουμε μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αντίθετα, πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος, το νερό και ο άνεμος, παρόλο που μας δίνουν μικρότερα ποσοστά ενέργειας
απ’ αυτά που είναι δυνατόν να πάρουμε το ίδιο χρονικό διάστημα από την καύση των γαιανθράκων ή του πετρελαίου,
είναι πηγές που δεν εξαντλούνται, αφού ανανεώνονται συνεχώς. Τέτοιες πηγές ενέργειας τις ονομάζουμε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν την ηλιακή
ενέργεια, την αιολική ενέργεια, τη γεωθερμική, την υδραυλική,
την κυματική ενέργεια καθώς και την ενέργεια που προκύπτει
από τη βιομάζα.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
(πηγές ενέργειας)
ανανεώσιμοι

μη ανανεώσιμοι
ήλιος

πετρέλαιο

αέρας

φυσικό αέριο

νερό

στερεά καύσιμα
(γαιάνθρακες)

βιομάζα
γεωθερμία

ραδιενεργά
ορυκτά

Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι θεωρούσαν και χρησιμοποιούσαν τη φύση ως ένα αγαθό
ανεξάντλητο και δωρεάν προσφερόμενο. Την εκμεταλλεύτηκαν, διατάραξαν τις ισορροπίες
της και έτσι μόλις πρόσφατα κατάλαβαν ότι πρέπει στο εξής να θεωρούν τη φύση και να την
διαχειρίζονται σαν ένα αγαθό σπάνιο, ευαίσθητο, ακριβό και απειλούμενο με καταστροφή.

Οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός του
ότι είναι ανεξάντλητες, έχουν και ένα άλλο πλεονέκτημα: δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως δυστυχώς γίνεται με την καύση των
γαιανθράκων και του πετρελαίου ή όπως συμβαίνει με την πυρηνική
ενέργεια. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι καθαρές πηγές ενέργειας.
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Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στο:
http://www.energolab.gr/index.asp?c=18
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(Γ. Κουφός, Παλαιοντολογία σπονδιλωτών, Α.Π.Θ.)

Η Γη φαίνεται να είναι πολύ “γέρικη” και το ανθρώπινο είδος
πολύ νεαρό, σύμφωνα με το χρόνο που καταλαβαίνουμε.
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Γεγονότα που σημαδεύουν τις ζωές μας μετρούνται με δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, βδομάδες, μήνες, χρόνια ή δεκαετίες, ενώ η γνωστή σε μας ιστορία με αιώνες και χιλιετίες.
Εντούτοις, έχει προηγηθεί πολύς χρόνος που απλώνεται σε
μεγάλες περιόδους μέσα στο παρελθόν και για τον οποίο
ξέρουμε λίγα πράγματα αφού δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία
και γιατί έχουμε πραγματική δυσκολία στο να συλλάβουμε τη
μεγάλη διάρκεια των διαστημάτων που συμπεριλαμβάνει.

Τα πρώτα ίχνη ζωής στον πλανήτη μας
Από την περίοδο του καμβρίου και μετά - το κάμβριο είναι
η πρώτη περίοδος του παλαιοζωϊκού αιώνα, που άρχισε πριν
από 600 εκατομμύρια χρόνια - έχουμε ένα μεγάλο πλήθος
απολιθωμάτων, με τα οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε
τη γρήγορη οργανική εξέλιξη των ειδών.
Το προκάμβριο είναι η μεγαλύτερη, χρονικά, περίοδος της γεωλογικής ιστορίας της Γης, αρχίζει με τη στερεοποίηση του
φλοιού της (4,5 - 4,7 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου) και
φτάνει μέχρι το κάμβριο (600 εκατ. χρόνια), ξεπερνά δηλαδή
σε διάρκεια τα 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Προκαμβριανής
ηλικίας πετρώματα εμφανίζονται σε πολλές περιοχές της Γης
που είναι γνωστές με το όνομα ασπίδες (πλατφόρμες).

Πριν από 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου αρχίζει το ταξίδι της ιστορίας της ζωής πάνω στη Γη. Οι πρώτες γνωστές μορφές φυτών εμφανίστηκαν πριν 1,5 δισεκατομμύρια
χρόνια όπως ο φύκος Corycium enigmaticum (κορύκιον =
μακρός σάκος) ενώ τα πρώτα ασπόνυλα ζώα πριν 600 εκατομμύρια χρόνια.
Πρωτόγονα σπονδυλωτά ζώα (άγναθα), που ζούσαν στο νερό,
γίνονται γνωστά πριν 500 εκ.έτη (Γ. Κουφός Παλαιοντολογία
Σπονδυλωτών ΑΠΘ).
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corycium enigmaticum

http://www.fmnh.helsinki.fi/verkkonayttelyt/elamanhistoria/corycium.htm
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Εκατομμύρια χρόνια θα πρέπει να διήρκεσε η εποχή της
χημικής εξέλιξης, μέχρις ότου τυχαία οργανικά μόρια συγκεντρώθηκαν και δημιούργησαν ένα ζωντανό οργανισμό. Ο
πρώτος αυτός τύπος ζωής ονομάστηκε από το Ρώσο βιοχημικό A. Oparin “πρωτόβιο”. Απολιθώματα πρωτόβιων δεν
βρέθηκαν μέχρι σήμερα.
Η περίοδος κατά την οποία άρχισε η οργανική εξέλιξη προσδιορίζεται σε 3-4 δισεκατομμύρια χρόνια. Προσδιορίστηκε
οργανική ύλη που προήλθε από ζωντανούς οργανισμούς σε
πετρώματα ηλικίας μέχρι και 3,3 δισεκατομμύρια χρόνια.
Οι πρώτοι οργανισμοί του πλανήτη μας ήταν απλά κύτταρα,
χωρίς πυρήνα (προκαρυωτικά) και ετερότροφοι. Στην αρχή,
η εξέλιξη τους ακολούθησε έναν πάρα πολύ αργό ρυθμό.
Αυτό οφείλεται ίσως στην απουσία οξυγόνου. Χρειάστηκε να
περάσει πολύς χρόνος για να σχηματισθεί το ατμοσφαιρικό
οξυγόνο από την υδρόσφαιρα και τα πρώτα φωτοσυνθετικά
φυτά. Έτσι, δόθηκε η αποφασιστική ώθηση για τη γρήγορη
εξέλιξη του οργανικού κόσμου που ακολούθησε.
Τα πρώτα απολιθώματα βρέθηκαν σε ορισμένα ιζηματογενή πετρώματα της περιοχής Transvaal της Νότιας Αφρικής,
βρέθηκε ότι είναι 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια.
Το πρώτο απ’ αυτά είχε μήκος 0,5 - 0,75 μ (1μ = 0,000001
m), πλάτος 9,25μ. και μορφή βακτηρίου. Ονομάστηκε
Eobacterium isolatum και αποτελεί καινούργιο γένος και είδος. Ένα άλλο σφαιροειδές μικροαπολίθωμα που αναγνωρίστηκε, με μεγαλύτερες διαστάσεις (17-20 μ) ονομάστηκε
Archaeosphaeroides barbertonensis, επίσης καινούργιο γένος και είδος. Τα δύο αυτά είδη έζησαν στα νερά του πλανήτη μας, πριν από 3 και περισσότερα δισεκατομμύρια χρόνια
και θα πρέπει να βρίσκονται πολύ “κοντά” στη “στιγμή”, που
έγινε το πέρασμα από την αβιοτική χημική εξέλιξη στην οργανική. Αυτά, μαζί με ένα είδος κυανοφύκους ηλικίας 3,5 δισ.
χρόνων που βρέθηκε πρόσφατα, είναι τα αρχαιότερα γνωστά
απολιθώματα πάνω στη Γη.
Στο τέλος του προκαμβρίου, είχε συμπληρωθεί βαθμιαία η
ατμόσφαιρα με αρκετό οξυγόνο, για να σχηματισθεί και η
οζονόσφαιρα (Ο3), που σαν ασπίδα προστάτεψε τη ζωή από
την καταστρεπτική υπεριώδη ακτινοβολία. Οι δύο αυτοί παράγοντες συντέλεσαν ώστε να έχουμε μια γρήγορη εξέλιξη
και μια μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων σ’ όλα τα οικολογικά
περιβάλλοντα του πλανήτη μας τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια.
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Τα απολιθώματα, που βρέθηκαν στους πιο πάνω προκαμβριανούς γεωλογικούς σχηματισμούς, είναι τα αρχαιότερα που
έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στον πλανήτη μας, δεν πρέπει
όμως να είναι και τα μοναδικά. Οπωσδήποτε, μια πιο σχολαστική έρευνα σ’ όλους τους προκαμβριανούς σχηματισμούς
της Γης, θα φέρει στο φως καινούργια γένη και είδη που θα
συμπληρώσουν τα μέχρι σήμερα γνωστά, αλλά και θα δώσουν
αποδείξεις για ορισμένες βαθμίδες της εξέλιξης που παραμένουν σκοτεινές (Εισαγωγή στη Γεωλογία Σπ.Παυλίδης http://
www.geo.auth.gr/105/).
Η πιο παλιά μορφή γαιανθράκων, ο ανθρακίτης (ορυκτό), σχηματίστηκε πριν 410 εκατομμύρια χρόνια και τα πρώτα έντομα
εμφανίστηκαν πριν 300 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Ακολουθούν οι δεινόσαυροι πριν ~250 εκατομμύρια χρόνια και τα
πτηνά πριν ~150 εκατομμύρια χρόνια.
Στην Ελλάδα ο λιγνίτης, η άλλη μορφή γαιανθράκων άρχισε να
σχηματίζεται πριν 20 εκατομμύρια χρόνια. Ο σχηματισμός της
τύρφης χρονολογείται πριν από 30.000 χρόνια
Η εξαφάνιση των δεινοσαύρων τοποθετείται πριν 65 εκατομμύρια χρόνια πιθανότατα εξαιτίας της πτώσης κάποιου
αστεροειδούς πάνω στη Γη. Το γεγονός της εξαφάνισης των
δεινοσαύρων φαίνεται πως ευνόησε την εξάπλωση των θηλαστικών διότι απελευθερώθηκε οικολογικός χώρος. Ο άνθρωπος (Homo) εμφανίστηκε πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια (Γ.Κουφός Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, εκδόσεις ΖΗΤΗ
Θεσσαλονίκη).
Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τη φωτιά μόλις πριν από 400.000
χρόνια, ενώ πριν 2 χιλιετίες χρόνια γεννήθηκε ο Χριστός. Πριν
100-150 χρόνια χρονολογείται η βιομηχανική επανάσταση,
ενώ πριν 60 περίπου χρόνια καταγράφηκε η ρίψη ατομικής
βόμβας στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας.

Είναι φανερό ότι όσα συμβούν στη γεώσφαιρα θα
εξαρτηθούν τόσο από τις επιστημονικές γνώσεις όσο και
από τις περιβαλλοντικές αξίες που θα έχουν υιοθετηθεί.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

2

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Κόβω τις καρτέλλες και τις τοποθετώ στις αντίστοιχες χρονολογικές θέσεις της
μεγάλης σελίδας που ακολουθεί:

4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν

ΠΡΙΝ
4,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου
ο πλανήτης μας ήταν μια καυτή σφαίρα γεμάτη ηφαίστεια.

3,4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν

Όταν η γη άρχισε να κρυώνει (και για να συμβεί αυτό πέρασαν
πολλά εκατομμύρια χρόνια) άρχισε να αναπτύσσεται η ζωή. Οι
πρώτες μορφές ζωής έζησαν μέσα στο νερό και δεν έμοιαζαν
καθόλου με τα ζώα που μας είναι γνωστά .
Ήταν μικροσκοπικοί οργανισμοί ( πρωτόζωα, βακτήρια κ.α.)
που ζουν ακόμη και σήμερα και μπορούμε να τα δούμε μόνο
με μικροσκόπιο. Από αυτούς τους πρωτόγονους οργανισμούς
με τη διαδικασία της εξέλιξης προήλθαν όλοι οι οργανισμοί
που ξέρουμε. Αργότερα εμφανίστηκαν οι μέδουσες, οι τριλοβίτες κ.ά. που έγιναν γνωστά σε μας από τα απολιθώματα.
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500 εκατομμύρια χρόνια πριν

Τα πρώτα ψαράκια, όπως αυτό της εικόνας, κάνουν την
εμφάνισή τους στις θάλασσες γύρω στα 500 εκατομμύρια χρόνια πριν.
Τα ψάρια πληθαίνουν και εμφανίζονται μεγαλύτερα σε
μέγεθος είδη.
Στο Α.Καμβριο (~500 εκ. χρόνια) εμφανίστηκαν τα πρώτα ασπόνδυλα που μοιάζουν με τα ψάρια και ζούσαν
στα γλυκά νερά (anatolepsis). Ενώ τα πρώτα ψάρια
όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εμφανίστηκαν πριν ~400
εκ. χρόνια

410 εκατομμύρια χρόνια πριν

410 εκατομμύρια χρόνια πριν η ζωή μεταναστεύει έξω
απ΄ το νερό. Τα πρώτα φυτά εμφανίζονται στη στεριά.
Αρχίζουν να σχηματίζονται οι διάφορες μορφές του γαιάνθρακα (ανθρακίτης - 400 εκ. έτη).
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

300 εκατομμύρια χρόνια πριν

300 εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανίζονται μεγάλα
έντομα, όπως οι λιβελλούλες, ζούνε στα έλη αυτής
της εποχής.

65 εκατομμύρια χρόνια πριν

Γύρω στα 65 εκατομμύρια χρόνια πριν οι δεινόσαυροι εξαφανίζονται. Αρκετά εκατομμύρια χρόνια μετά
κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα τετράποδα που
μοιάζουν στα σημερινά ζώα.
31.000.000 χρόνια πριν ….
αρχίζει ο σχηματισμός της τύρφης

245 εκατομμύρια χρόνια πριν

Στις περιόδους αυτές που λέγονται Τριαδική και Ιουρασική εμφανίζονται τα ερπετά και όλοι οι μεγάλοι
δεινόσαυροι, οι οποίοι θα ζήσουν μέχρι 65 εκατομμύρια χρόνια πριν. Στην περίοδο αυτή κάνουν την εμφάνισή τους και οι ιπτάμενοι δεινόσαυροι, οι πρόγονοι
των πτηνών.

2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν

Πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια εμφανίζονται οι
προγονικές μορφές του ανθρώπου.

150.000.000 χρόνια πριν ….
αρχίζει ο σχηματισμός των λιγνιτών
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Πριν από...
• 260.000 χρόνια ανακαλύφθηκε η φωτιά
• 5.000 χρόνια αναπτύχθηκαν οι πρώτοι αρχαίοι
πολιτισμοί
• 2 χιλιετίες γεννήθηκε ο Χριστός
• 150 περίπου χρόνια άρχισε η βιομηχανική επανάσταση
• 45 έτη περίπου άνοιξαν οι δρόμοι για την κατάκτηση του διαστήματος

Σήμερα

απολιθώματα πάνω σε βράχο
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΑΚΑΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΠΑΝΔΩΡΑ D.T.W. - ΝΤΟΡΗ ΚΟΥΤΟΥΡΑΤΣΑ
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ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Στην κατηγορία των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ανήκουν τα ορυκτά καύσιμα. Τα ορυκτά καύσιμα είναι ένας
γενικός ορισμός που αποδίδεται σε καύσιμα που σχηματίζονται στη γη από υπολείμματα φυτικών και ζωϊκών οργανισμών. Τα κυριότερα ορυκτά καύσιμα είναι υδρογονάνθρακες. Όλες οι παγκόσμιες οικονομίες εξαρτώνται άμεσα ή
έμμεσα ενεργειακά από τα ορυκτά καύσιμα.
Αυτά είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και οι γαιάνθρακες.

ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Όμηροι των ορυκτών καυσίμων από την εποχή της βιομηχανικής
επανάστασης είναι σήμερα όλες οι ανεπτυγμένες χώρες

Φυσικό αέριο

άλλες πηγές

20,9%

0,5%
υδροηλεκτρικά
2,2%

πυρηνική

6,5%
πετρέλαιο

ΑΠΕ

34,3%

13,1%

μη ανανεώσιμα
απορρίμματα

ανανεώσιμα
καύσιμα
&
απορρίμματα
10,6%

παλιρροϊκή 0,004%
αιολική
0,064%
ηλιακή
0,039%

γεωθερμική
0,414%

στερεά καύσιμα

25,1%

0,2%
Συμμετοχή των καυσίμων στη Συνολική Διάθεση Πρωτογενούς Ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο,
2004 (Πηγή ΙΕΑ)
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Το πετρέλαιο (από το ελληνικο πέτρα και έλαιο, “λάδι της πέτρας” / λατινικά Oleum - έλαιο),
που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος χρυσός ή τσάι του
Τέξας, είναι ένα παχύρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό.
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ΑΝΘΡΑΚΑΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Το πετρέλαιο, όπως και οι γαιάνθρακες, όταν καίγεται εκλύει
μεγάλα ποσά θερμότητας. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε αυτή
την ενέργεια, ιδίως τα τελευταία εκατό χρόνια, για να θερμάνει και να φωτίσει την κατοικία του, να μαγειρέψει, να κινήσει
μηχανές (εργοστάσια, πλοία, τρένα, αυτοκίνητα), αλλά και για
να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Βέβαια, το πετρέλαιο σπάνια
χρησιμοποιείται όπως αντλείται.
Στην πρωτογενή μορφή του (ακάθαρτο ή αργό πετρέλαιο) καίγεται δύσκολα. Σε πολύπλοκες εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια,
το πετρέλαιο καθαρίζεται αρχικά με το διαχωρισμό μερικών
συστατικών του, όπως είναι η πίσσα. Στη συνέχεια, μετά από
διαδοχικές αποστάξεις, προκύπτει το γνωστό μας καθαρό πετρέλαιο, η βενζίνη και άλλα χρήσιμα προϊόντα του, τα πετροχημικά, όπως πλαστικά, πρώτες ύλες για την παρασκευή φαρμάκων, συνθετικού ελαστικού κ.λπ. (παράγωγα). Εκτός όμως
από τη θερμότητα που εκλύεται, κατά την καύση του πετρελαίου εκπέμπεται αιθάλη, παράγεται διοξείδιο του άνθρακα
και άλλα οξείδια.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου. Για το λόγο αυτό αναγκαζόμαστε να εισάγουμε τεράστιες
ποσότητες πετρελαίου από άλλες χώρες (π.χ. Μέση Ανατολή)
σε υψηλές τιμές, πράγμα που έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην οικονομία. Έτσι, το πετρέλαιο και τα παράγωγα του, όχι
μόνο είναι ακριβό και κινδυνεύει να εξαντληθεί σε μερικές
δεκάδες χρόνια αλλά και ρυπαίνει με πολλούς τρόπους το
περιβάλλον.

Η ενέργεια του πετρελαίου προέρχεται από την
ενέργεια που είχαν συγκεντρώσει από τον ήλιο
και την τροφή τους οι
μικροοργανισμοί που το
δημιούργησαν.
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Βρίσκεται στο υπέδαφος σε υγρή μορφή, μέσα σε κοιλότητες. Σχηματίστηκε εκεί από ζωικούς και φυτικούς μικροοργανισμούς, κυρίως θαλασσόβιους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν
από τα θαλάσσια ρεύματα στο βάθος λεκανών, όπου και καταπλακώθηκαν λόγω επιχωματώσεων ή άλλων διαδικασιών. Εκεί,
χωρίς την παρουσία αέρα, μετατράπηκαν σε πετρέλαιο κατά τη
διάρκεια χιλιάδων ετών.
Σήμερα αντλούμε το πετρέλαιο από τα υπόγεια κοιτάσματά του,
ακόμη και αν αυτά βρίσκονται κάτω από τον πυθμένα της
θάλασσας.

Η θαλάσσια ρύπανση
που προκαλείται από ατυχήματα κατά τη θαλάσσια μεταφορά
του πετρελαίου είναι επίσης ένα
σημαντικό περιβαλλοντικό
πρόβλημα.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σε πολλές υπόγειες κοιλότητες, όπου βρίσκεται πετρέλαιο, συναντάμε συχνά και ένα αέριο
ελαφρύτερο από τον αέρα, το λεγόμενο φυσικό αέριο. Κύριο συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο.

3

ΑΝΘΡΑΚΑΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Όπως και το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, όταν καίγεται αποδίδει μεγάλα ποσά ενέργειας και σήμερα χρησιμοποιείται όλο
και περισσότερο ως πηγή ενέργειας. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτή την πηγή ενέργειας για να θερμάνει το χώρο που
κατοικεί και εργάζεται, για να ζεστάνει το νερό που καταναλώνει και για να μαγειρέψει. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται
επίσης ως καύσιμο στη βιομηχανία, στις μεταφορές, αλλά και
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το φυσικό αέριο άλλοτε μεταφέρεται με ειδικά δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη
μορφή και άλλοτε μέσω αγωγών, που διατρέχουν χώρες, από
τους τόπους άντλησής του έως τους τόπους κατανάλωσής
του. Ένας τέτοιος αγωγός, που ολοκληρώθηκε το 1996, μεταφέρει και στη χώρα μας φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
Η αναμενόμενη διάρκεια εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου
είναι τουλάχιστον 50-60 χρόνια. Είναι, λοιπόν, το φυσικό αέριο μια περισσότερο καθαρή και αποδοτική πηγή ενέργειας,
σε σχέση με το πετρέλαιο, δεν είναι όμως ούτε αυτό ανεξάντλητο, αλλά ούτε και τελείως καθαρό.
Το φυσικό αέριο όταν καίγεται δεν εκπέμπει σκόνη ή καπνό,
ενώ τα μεγέθη των εκπεμπομένων ρύπων (διοξειδίου του άνθρακα CO2, οξειδίων του θείου SOx και οξειδίων του αζώτου
NOx) είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα (κάρβουνο, μαζούτ, ντίζελ).

Σε σχέση με τα άλλα συμβατικά
καύσιμα, το φυσικό αέριο έχει
πολλά πλεονεκτήματα:
1. προκαλεί μικρότερη ρύπανση
στο περιβάλλον όταν καίγεται,
2. έχει καλή απόδοση,
3. ευκολία στη χρήση του και είναι σχετικά οικονομικό.
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3

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Οι γαιάνθρακες (γαία = γη +άνθρακας C) ή ορυκτοί άνθρακες βρίσκονται στο υπέδαφος.
Σχηματίστηκαν εκεί, κατά τη διάρκεια πολλών εκατομμυρίων ετών, από φυτικές ουσίες
(δέντρα, φυτά, θάμνους, φύκια) που θάφτηκαν μετά από φυσικές καταστροφές (επιχωματώσεις, καθιζήσεις, σεισμούς, κατακρημνίσεις).

3

ΑΝΘΡΑΚΑΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Κάθε τόνος γαιάνθρακα που καίγεται και μας δίνει
ενέργεια για τις ανάγκες λίγων ωρών, χρειάστηκε
χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί...
Τα αποθέματα των γαιανθράκων δεν είναι ανεξάντλητα. Υπολογίζεται ότι, με τους σημερινούς ρυθμούς κατανάλωσής
τους, τα γνωστά αποθέματά τους θα εξαντληθούν σε μερικές
εκατοντάδες ή σε κάποιες περιπτώσεις, σε μερικές δεκάδες
χρόνια.
Δεν υπάρχουν γαιάνθρακες σε όλες τις χώρες. Σε μερικές
περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα
γαιανθράκων, κυρίως λιγνίτη και μάλιστα σε μικρό βάθος. Εκεί
λειτουργούν εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια
από την καύση τους (Α.Η.Σ.). Και αυτά όμως τα αποθέματα
κάποια στιγμή θα εξαντληθούν.
Εκτός όμως από το πρόβλημα της εξάντλησης τους, οι γαιάνθρακες όταν καίγονται δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και στην υγεία μας. Κατά την καύση τους, εκτός από τη
θερμότητα, παράγεται τέφρα, αιθάλη, διοξείδιο του άνθρακα
και άλλα οξείδια.

Οι γαιάνθρακες, όταν
καίγονται εκλύουν μεγάλα ποσά ενέργειας με
τη μορφή θερμότητας.
Αυτή τη θερμότητα χρησιμοποίησε ο άνθρωπος,
κυρίως τους τελευταίους
δύο αιώνες, για να θερμανθεί, να μαγειρέψει, να
λειτουργήσει εργοστάσια,
να κινήσει πλοία, τρένα.
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Η ηλιακή ενέργεια που είχε δεσμευτεί σ’ αυτές τις ουσίες κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, αποδίδεται από τους γαιάνθρακες, κατά την καύση τους με τη μορφή θερμότητας. Σήμερα, βρίσκουμε τα αποθέματα τους σε μεγάλα συνήθως βάθη,
κάτω από την επιφάνεια της γης (ορυχεία), αλλά και κοντά στην
επιφάνεια (επιφανειακά κοιτάσματα).
Σήμερα, η θερμότητα από την καύση γαιανθράκων χρησιμοποιείται
κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αιθάλη και η τέφρα επικάθονται παντού και τις εισπνέουμε, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα συγκεντρώνεται
στην ατμόσφαιρα και προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας, συμβάλλει δηλαδή στη δημιουργία
του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Ακόμα, τα διάφορα οξείδια μαζί με τους υδρατμούς της
ατμόσφαιρας σχηματίζουν τη γνωστή μας όξινη βροχή.

Οι γαιάνθρακες είναι μια σχετική φτηνή πηγή ενέργειας, που
δεν είναι όμως ούτε ανεξάντλητη, ούτε καθαρή.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΙΔΗ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ

ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ
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ΛΙΓΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ...

3

ΕΝΟΤΗΤΑ

περιέχει το μεγαλύτερο ποσό άνθρακα (9399%) και έχει τη μεγαλύτερη θερμαντική αξία
από όλους τους γαιάνθρακες

περιέχει 75-90% άνθρακα

μοιάζει με το ξύλο από το οποίο προήλθε και
είναι προϊόν νεότερων γεωλογικών περιόδων

ΤΥΡΦΗ

αρχικό στάδιο ενανθράκωσης

ΓΡΑΦΙΤΗΣ

συστατικό των μολυβιών κ.ά.

ΔΙΑΜΑΝΤΙ
(καθαρός άνθρακας)

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Σχηματισμός γαιανθράκων
Πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, σε πολλά μέρη
της γης που σήμερα είναι σχετικά ψυχρά, το κλίμα
ήταν υγρό και θερμό, όπως είναι το τροπικό κλίμα.
Υπήρχαν πολλές βαλτώδεις περιοχές με διάφορα
δέντρα και τεράστιες φτέρες. Μέσα στο νερό των
βάλτων συσσωρεύτηκαν μεγάλες ποσότητες νεκρής
φυτικής ύλης και σκεπάστηκαν από διάφορα υλικά
ιζηματογενούς προέλευσης. Η πίεση και η θερμοκρασία προξένησαν χημικές μεταβολές στα φυτικά υλικά
που ήταν βυθισμένα στη γη. Αυτή η διαδικασία λέγεται απανθράκωση.
Από τη βαθμιαία απανθράκωση των φυτικών υλικών
που έγινε και εξακολουθεί να γίνεται στο εσωτερικό
της γης, προέρχονται οι γαιάνθρακες.

συγγενής των παραπάνω, είναι ο αριστοκράτης των γαιανθράκων
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3

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ...

3

ΕΝΟΤΗΤΑ

Οι γαιάνθρακες ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα (4ος αι.
π.Χ.)
(Περί Λίθων: ο Θεόφραστος κάνει πλήρη περιγραφή των
λιθανθράκων)

Οι Κινέζοι τους χρησιμοποιούσαν για το τρίψιμο της
πορσελάνης (περιγραφές του Μάρκο Πόλο)
ΧΡΟΝΟΣ

Οι Ινδιάνοι τους χρησιμοποιούσαν για θερμαντική ύλη

ΠΙΕΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΤΥΡΦΗ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

Στην Ευρώπη τους χρησιμοποιούσαν στη θέρμανση και τη
μεταλλουργία
(12ος - 13ος αι. μ.Χ.)

ΑΝΘΡΑΚΑΣ
Τα πρώτα ατμόπλοια στο Μισσισιπή κινούνται με την καύση
των γαιανθράκων (19ος αι. μ.Χ.)

Στο σχηματισμό των γαιανθράκων συνετέλεσαν οι υψηλές θερμοκρασίες, η πίεση και διάφοροι μικροοργανισμοί.
Το βασικό χημικό στοιχείο των γαιανθράκων είναι ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ(C).
Βιομηχανική Επανάσταση (18ος - 19ος αι. μ.Χ.)
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ΑΝΘΡΑΚEΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ,
ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ;

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
TI EINAI O ΛΙΓΝΙΤΗΣ, ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ;

ΕΝΟΤΗΤΑ

Οι λιγνίτες ανήκουν στις στερεές ορυκτές καύσιμες ύλες με τη γενική ονομασία γαιάνθρακες και προήλθαν από φυτικά υπολείμματα μέσω μιας σειράς διεργασιών ενανθράκωσης.
Οι διεργασίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των φυτικών υπολειμμάτων
σε άνθρακα.
Η μετατροπή των φυτών σε τύρφη και η μετάβαση από την τύρφη (αρχικό στάδιο
ενανθράκωσης) στον ανθρακίτη (τελικό στάδιο ενανθράκωσης) είναι συνάρτηση της
επίδρασης του χρόνου, της θερμοκρασίας και της πίεσης.
Η αύξηση του βαθμού ενανθράκωσης επηρεάζει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των γαιανθράκων. Το θερμιδικό
περιεχόμενο των λιγνιτών είναι από 3 έως 7 φορές μικρότερο από το θερμιδικό περιεχόμενο του λιθάνθρακα και 5
έως 10 φορές μικρότερο από αυτό του πετρελαίου. Κατάλληλες συνθήκες για το σχηματισμό λιγνιτών στον ελλαδικό
χώρο συνέτρεξαν, κατά περιόδους και κατά περιοχές, από
τις αρχές του Καινοζωϊκού αιώνα μέχρι τους πρόσφατους
γεωλογικούς χρόνους.

Τα σημαντικότερα κοιτάσματα λιγνίτη αναπτύχθηκαν σε αβαθείς λίμνες και έλη κλειστών ενδοηπειρωτικών λεκανών.

Ο λιγνίτης είναι σκληρός, καστανόχρωμος, και εμφανίζει έντονα τη δομή και υφή του ξύλου, πρόκειται δηλαδή για ξυλιτικό λιθότυπο. Απαντάται στα ανατολικά περιθώρια των λεκανών Φλώρινας-Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας. Δεν σχηματίζει εκτεταμένα στρώματα, αλλά λόγω
τεκτονισμού έχει αποτεθεί σε πολλά μικρά τμήματα των λεκανών, γειτονικά μεταξύ τους.
Ο ξυλίτης προήλθε από δασοτυρφώνες με κωνοφόρα κυρίως δένδρα, που αναπτύσσονταν
σε ένα σχετικά πιο θερμό και υγρό κλίμα από το σημερινό.

3

ΑΡΧΑΙΟ ΔΑΣΟΣ - ΕΛΟΣ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ

ΝΕΡΟ
ΙΖΗΜΑΤΑ

ΤΥΡΦΗ

ΝΕΡΟ

ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

Για το σχηματισμό ενός κυβικού μέτρου λιγνίτη, έχει υπολογισθεί ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 1000 έως 4000 ετών.
Για το σχηματισμό ενός κυβικού μέτρου λιγνίτη, έχει υπολογισθεί ότι απαιτείται χρονικό
διάστημα 1000 έως 4000 ετών.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

3

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ
Τα συνολικά βεβαιωμένα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 5
δις τόνους. Τα κοιτάσματα αυτά παρουσιάζουν αξιοσημείωτη γεωγραφική εξάπλωση στον
ελληνικό χώρο.
Με τα σημερινά τεχνικο-οικονομικά δεδομένα τα κοιτάσματα που είναι κατάλληλα για ενεργειακή εκμετάλλευση, ανέρχονται σε περίπου 3,2 δις τόνους και ισοδυναμούν με 450 εκ.
τόνους πετρελαίου.
Τα κυριότερα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα
λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας με υπολογισμένο απόθεμα 1,9 δις τόνους, στην περιοχή
της Δράμας με απόθεμα 900 εκ. τόνους και
στην περιοχή Ελασσόνας με 150 εκ. τόνους.
Επίσης, στην Πελοπόννησο, στην περιοχή
Μεγαλόπολης, υπάρχει λιγνιτικό κοίτασμα με
απόθεμα περίπου 250 εκ. τόνους.
Με βάση τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη της χώρας και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον,
υπολογίζεται ότι τα αποθέματα αυτά επαρκούν για περισσότερο από 45 χρόνια. Μέχρι
σήμερα οι εξορυχθείσες ποσότητες λιγνίτη
φτάνουν περίπου στο 29% των συνολικών
αποθεμάτων. Εκτός από λιγνίτη, η Ελλάδα
διαθέτει και ένα μεγάλο κοίτασμα Τύρφης
στην περιοχή των Φιλίππων (Ανατολική Μακεδονία). Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στο
κοίτασμα αυτό εκτιμώνται σε 4 δις κυβικά μέτρα και ισοδυναμούν περίπου με 125
εκατ. τόνους πετρελαίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΜΑ
900 εκ.τον. ή 28,0%

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Πτολεμαϊδα, Αμύνταιο, Φλώρινα)

1.898 εκ.τον. ή 59,3%

ΕΛΛΑΣΟΝΑ
146 εκ.τον. ή 4,6%

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
257,5 εκ.τον. ή 8,1%

Γενικά, η ποιότητα των ελληνικών λιγνιτών είναι χαμηλή και ρυπογόνος.

Η θερμογόνος δύναμη των λιγνιτών κυμαίνεται από 900 - 1100 kcal/kg στις περιοχές
Μεγαλόπολης, Αμυνταίου και Δράμας, από 1250 - 1350 kcal/kg στην περιοχή Πτολεμαΐδας και 1800 -2300 kcal/kg στις περιοχές Φλώρινας και Ελασσόνας.
Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των λιγνιτών της χώρας μας είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε καύσιμο θείο.
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Αποθέματα που απομένουν =3,2 δισ.τόνοι
Ποσότητα που έχει καταναλωθεί =13 εκ.τόνοι
πηγή: ΔΕΗ Α.Ε.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ
ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Η χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας,
αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια εξοικονόμηση συναλλάγματος
(περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως).

Ο λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άμεσα ελέγξιμη
τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό
καυσίμου.
Συγχρόνως, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζουν μεγάλα
ποσοστά ανεργίας.

Στον πίνακα φαίνεται η εξέλιξη της Ελληνικής παραγωγής λιγνίτη

ετος

1896

1914

1930

1950

1975

1991

1997

παραγωγή
λιγνίτη
(σε τόνους)

14.000

20.000

129.600

163.000

18.000.000

50.600.000

60.000.000

3

ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο λιγνίτης Πτολεμαΐδας σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας
μεγάλης χρονικής περιόδου (10 εκατομμύρια χρόνια περίπου)
και εκτιμάται ότι οι διεργασίες τελείωσαν πριν 1 εκατομμύριο
χρόνια.
Η ευρύτερη λεκάνη Μοναστηρίου, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Σερβίων καλύπτονταν την εποχή εκείνη από αβαθείς λίμνες και έλη.
Οι κλιματολογικές συνθήκες ευνόησαν τη μεγάλη βλάστηση
υδροχαρών φυτών (βρύα, καλάμια κ.λπ.) σε διάφορες θέσεις
της λεκάνης.
Με το χρόνο, τα φυτά αυτά συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ποσότητες στον πυθμένα των λιμνών. Στη συνέχεια, η βλάστηση
καλύφθηκε από γαιώδη υλικά.
Έτσι, οι οργανικές ύλες των φυτών, βρισκόμενες υπό πίεση
και με την επίδραση διαφόρων μικροοργανισμών, μετατράπηκαν με το χρόνο σε στρώματα λιγνίτη. Αυτό επαναλήφθηκε
πολλές φορές και τέλος, πάνω από τα νεώτερα στρώματα
λιγνίτη επικάθισαν άλλα γαιώδη υλικά, τα λεγόμενα «υπερκείμενα».
Έτσι προέκυψαν λιγνιτικά κοιτάσματα μορφής Zebra.
Το πάχος των υπερκειμένων υλικών κυμαίνεται από 12 μέχρι
230 μέτρα για τα ορυχεία που βρίσκονται σε λειτουργία στην
περιοχή Πτολεμαΐδας.
Τα υλικά αυτά είναι, συνήθως άμμος, αμμοχάλικα, μαλακός
ασβεστόλιθος και άργιλος.
Αλλά και το κοίτασμα του λιγνίτη δεν είναι ενιαίο γιατί μέσα
στο κοίτασμα αυτό υπάρχουν λεπτά στρώματα από τα γαιώδη
υλικά και τα οποία επειδή βρίσκονται μεταξύ των λιγνιτικών
στρωμάτων, ονομάζονται «ενδιάμεσα».
Το μέσο πάχος των απολήψιμων στρωμάτων λιγνίτη ανέρχεται σε 2 μέτρα περίπου.
Το μεγαλύτερο λιγνιτικό δυναμικό της χώρας είναι συγκεντρωμένο σε τρεις περιοχές - λεκάνες κατά μήκος
του άξονα Φλώρινα - Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη
- Σέρβια.

Πηγή: Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Σταδιακά στην περιοχή Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα λιγνιτικά κέντρα στον κόσμο.
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Στο λιγνιτικό κέντρο Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου λειτουργούν
σήμερα τέσσερα λιγνιτωρυχεία:
1.
2.
3.
4.

το
το
το
το

ορυχείο
ορυχείο
ορυχείο
ορυχείο

Νοτίου Πεδίου,
Καρδιάς,
Κυρίου Πεδίου και
Αμυνταίου

Επίσης, στο λιγνιτικό κέντρο ανήκουν το εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων και ο ατμοηλεκτρικός σταθμός ΛΙΠΤΟΛ.

Αχλάδα
ΑΗΣ
ΜΕΛΙΤΗΣ

Η παραγωγή λιγνίτη ανήλθε το 2003 σε 54,58 εκ. τόνους.
Κλειδί

Για την επίτευξη του έργου αυτού χρησιμοποιούνται
1. 42 καδοφόροι εκσκαφείς,
2. 16 αποθέτες,
3. 225 km περίπου ταινιόδρομοι (με πλάτος 1,0 - 2,4μέτρα)
και
4. 1.000 περίπου ντιζελοκίνητα μηχανήματα.

Βεύη

Η μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη Πτολεμαΐδας ανέρχεται σε 1.300 kcal/kg και του Αμυνταίου σε 1.100
kcal/kg.
Στη λεκάνη της Φλώρινας κυριαρχεί ο ξυλιτικός λιγνίτης.
Από πλευράς βαθμού ενανθράκωσης ο ξυλίτης της Φλώρινας
κατατάσσεται στους μαλακούς λιγνίτες.
Είναι καλής ποιότητας με μέση υγρασία 30%, τέφρα (επί ξηρού) 27% και κατώτερη θερμαντική ικανότητα (σε φυσική
κατάσταση) 2.700 kcal/kg.
				

Τεταρτογενή κοιτάσματα
Λιγνίτης τύπου Πτολεμαϊδας
Ξυλίτης
Λιγνιτωρυχεία

Α.Η.Σ.
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ΠΗΓΗ: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
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ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΒΕΥΗΣ

Ιστορική αναδρομή
Η λιγνιτοφορία «ξυλώδους» τύπου της υπολεκάνης
Φλώρινας και ιδιαίτερα των ανατολικών περιθωρίων
είναι γνωστή από τον 19ο αιώνα. Οι κάτοικοι της Βεύης εξόρυσαν το λιγνίτη χωρίς σχετική άδεια, για οικιακή χρήση και για ανάγκες τοπικές πριν από το 1869.
Από το 1912, και επί τουρκοκρατίας ο χώρος είχε μεταλλευτικώς δηλωθεί και μετά από σχετική άδεια άρχισε ουσιαστικά η εκμετάλλευση κυρίως με υπόγεια
έργα. Στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο πραγματοποιήθηκε
συστηματικότερη εκμετάλλευση του μεταλλευτικού
δυναμικού από τη Γαλλική Επιμελητεία της Στρατιάς
της Ανατολής, κυρίως στις περιοχές της Αχλάδας και
της Βεύης.
Οι αρχικές εργασίες εξόρυξης γίνονταν με
υπόγεια έργα, αντίθετα με τις σημερινές εξορύξεις όπου έχουμε υπαίθρια εκμετάλλευση.
Αργότερα το λιγνιτωρυχείο Βεύης περιελήφθη στον Εθνικό μεταλλευτικό Χώρο και
εκμισθώθηκε από το κράτος σε διάφορους
επιχειρηματίες.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
Το λιγνιτωρυχείο Βεύης έχει έκταση 35.000 στρέμματα. Η
λιγνιτοφόρος περιοχή της Βεύης δεν αποτελεί αυτοτελή λεκάνη λιγνιτοφορίας, αλλά μέρος της υπολεκάνης Φλώρινας, η
οποία με τη σειρά της είναι τμήμα μιας ενιαίας και μεγάλου
μήκους λεκάνης που αρχίζει από το Μοναστήρι της Π.Γ.Δ.Μ.
και φτάνει μέχρι τα Σέρβια Κοζάνης.
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ,
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Ανήκει γεωλογικά στον ευρύτερο χώρο της Πελαγονικής γεωλογικής ζώνης, η οποία βασικά συγκροτείται από παλαιοζωικά και προπαλαιοζωικά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα που
συνιστούν μια συμπαγή μάζα, καθώς επίσης και το Μεσοζωικό της κάλυμμα. Τα πετρώματα της περιοχής είναι γνεύσιοι
σχιστόλιθοι και ημικρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι. Τα πετρώματα αυτά δίνουν εδάφη αμμοαργιλώδη, κυρίως ερυθρά εδάφη,
που περιέχουν σε μικρές ποσότητες χαλαζία, μαρμαρυγία και
καολινίτη.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΒΕΥΗΣ
Ο λιγνίτης της Βεύης χαρακτηρίζεται ως ξυλίτης-λιγνίτης «ξυλώδους» τύπου- μαζί με όλους τους λιγνίτες των ανατολικών
περιθωρίων της υπολεκάνης Φλώρινας. Μακροσκοπικά, είναι
εμφανής η παρουσία των πρωτογενών ξυλιτικών συστατικών
(κορμοί, κλαδιά και ρίζες αναμεμειγμένα με φλοιούς, φύλλα
κ.λπ). Ανεξάρτητα πάντως από το ποσοστό των σκληρών ή
μαλακών συστατικών που περιέχονται στο δείγμα, ο ξυλίτης
είναι σκληρός και για να κοπεί χρειάζεται πριόνι. Η παρουσία
της ανόργανης ύλης (άργιλοι, άμμοι κ.λπ.) μέσα στα φυλλώδη
και ξυλιτικά συστατικά είναι αυτή που καθορίζει και την ποιότητα του δείγματος. Το ποσοστό εξάλλου αυτών των συστατικών καθορίζει και τη διαβάθμιση του χρώματος (καστανό έως
καστανό σκούρο).
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Το λιγνιτικό κοίτασμα στην περιοχή του Λιγνιτωρυχείου Βεύης
εμφανίζεται σε δυο ορίζοντες. Ο τρόπος εκμετάλλευσης που
έχει επιλεγεί είναι η υπαίθρια εκμετάλλευση με τη μέθοδο
των ανοιχτών βαθμίδων. Η διαμόρφωση των βαθμίδων αρχίζει από τα υψηλότερα σημεία προς τα χαμηλότερα, δηλαδή η
πορεία της εκμετάλλευσης είναι εκ των άνω προς τα κάτω.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ο άνθρακας, και κατά συνέπεια, ο λιγνίτης θεωρείται μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, επειδή χρειάζεται εκατομμύρια χρόνια
για να πάρει αυτή τη μορφή. Η χρήση του ως καύσιμο υλικό
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί εθνικό πλούτο,
η υπερκατανάλωση όμως οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
Οι επιφανειακές εκμεταλλεύσεις λιγνίτη, εξαιτίας των τεράστιων εκσκαφών και των εκτεταμένων αποθέσεων που
συνεπάγονται, προκαλούν αλλοιώσεις στη γεωμορφολογία
του εδάφους και την αισθητική του φυσικού τοπίου, διαταραχές στην πανίδα και χλωρίδα και ανατροπή της ισορροπίας των επιφανειακών και υπογείων νερών.

Προβλήματα από την επιφανειακή εξόρυξη του λιγνίτη:
1.
2.
3.
4.

αλλαγές στην επιφάνεια της γης
αισθητική υποβάθμιση
αλλαγή χρήσης γης
μείωση αποθεμάτων και σταδιακή - εξάντληση του φυσικού
πόρου
5. ατμοσφαιρική ρύπανση
6. ρύπανση υδάτων της περιοχής

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Η ΔΕΗ και οι εταιρείες εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου είναι υποχρεωμένες στις περιοχές των λιγνιτωρυχείων
τους να αποκαθιστούν το περιβάλλον:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

με αναδασώσεις,
κατάλληλες διαμορφώσεις του ανάγλυφου,
φυτώρια,
δοκιμαστικές καλλιέργειες,
πειραματικούς σταθμούς και οπωρώνες,
οδικά και αρδευτικά έργα,
καθώς και έργα υποδομής, δημιουργία υγρότοπων και
χώρων αναψυχής, όχι μόνο μέσω της αισθητικής εναρμόνισης των τοπίων με την υπόλοιπη περιοχή αλλά και
με την αποκατάσταση του πλουτοπαραγωγικού και προσοδοφόρου χαρακτήρα της

ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ
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ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΓΝΙΤΗ
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Θεμέλιο λίθο της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελεί το άρθρο 24 του Συντάγματος που ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι:

Παρατηρώ ένα κομμάτι λιγνίτη και συμπληρώνω τα παρακάτω
κουτάκια με ν

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή, του το Κράτος έχει
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των
δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση
του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των
δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

υφή: μαλακός

(Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρo 24, 1)

οσμή: απαλή

επιφάνεια: λεία

χρώμα: μαύρο

σκληρός

τραχιά

πράσινό

μέτρια

ευχάριστη
Ο βασικός νόμος για το περιβάλλον είναι ο 1650/1986, ο οποίος ορίζει την προστασία
του περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση ‘ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον μέσα στο οποίο
προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του’ - αλλά και
ως ‘θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και
πολιτικής’. Εκτός από τον ν. 1650/1986, η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία απαρτίζεται
από πολλούς νόμους, υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα σε εθνικό επίπεδο.
Παράλληλα η κοινοτική νομοθεσία που δεσμεύει απόλυτα τη χώρα μας αποτελείται από
οδηγίες και κανονισμούς που διέπουν κρίσιμα ζητήματα όπως το δικαίωμα πρόσβασης στην
περιβαλλοντική πληροφόρηση, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ατμοσφαιρική
ρύπανση, οι υδατικοί πόροι, το φυσικό περιβάλλον, τα χημικά, ο θόρυβος, τα απόβλητα και
η βιομηχανική ρύπανση.
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γκρί

άλλο

έντονη
δυσάρεστη

ΕΡΩΤΗΣΗ
Τι σας θυμίζει ο λιγνίτης;

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
........................................................................................................
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ΣΥΝΤΑΓΗ... ΓΙΑ ΛΙΓΝΙΤΕΣ!

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υλικά:
γυάλινο δοχείο (βαζάκι), ψιλή άμμος, φύλλα, νερό,
κλαδάκια, σημειωματάριο

μικρά

Εκτέλεση:

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
Γράψε τις παρατηρήσεις σου παρακάτω.

1. Γεμίζουμε το πάτο με 4 εκ. ψιλής άμμου
2. Τοποθετούμε 8 εκ. νερό στο δοχείο
3. Ρίχνουμε μέσα μικρά φύλλα και κλαδάκια.
Τα αφήνουμε για ωρίμανση περί τις δύο εβδομάδες
και αρχίζουμε τις παρατηρήσεις (αλλαγή
χρώματος, μυρωδιά κ.λπ.)
4. Περιμένουμε άλλες δυο βδομάδες περίπου.
Μετά προσθέτουμε άλλα 4 εκ. άμμο πάνω από
την οργανική ύλη
Παρατηρούμε το στρώμα του «λιγνίτη».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν ξεχνάμε να σημειώσουμε την ημερομηνία έναρξης της «συνταγής».
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει 4 με 6 εβδομάδες.
Ωστόσο, εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όσο πιο θερμό
είναι, τόσο πιο γρήγορα γίνεται η αποσύνθεση της οργανικής ύλης.

Προσοχή
Η δραστηριότητα αυτή θα προκαλέσει δυσάρεστες μυρωδιές, γι’ αυτό καλύτερα
να τοποθετήσετε το δοχείο σε ένα μέρος όπου δε θα σας ενοχλεί.
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Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση

Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση
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Ο λιγνίτης σχηματίστηκε από την __________ φυτών που έζησαν
πριν εκατομμύρια χρόνια πάνω στη Γη.
Φυτά, που μεγάλωναν γύρω από βάλτους, βούλιαξαν μέσα τους
και σχημάτισαν την __________. Τα δέντρα που καταπλακώθηκαν
από χώματα και πέτρες, όπου αναπτύχθηκε υψηλή __________
και μεγάλη __________ μετατράπηκαν σε __________.

,

θερμική

(λιγνίτη, αποσύνθεση, τύρφη, θερμοκρασία, πίεση)
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ

Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση

Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση

Για να φτάσουμε στα στρώματα του λιγνίτη αποσύρουμε
Τα τέσσερα ε

ίδη του γαιάν

(από το νεότε

θρακα είναι

ρο στο πιο π

____________

τμήματα εδάφους με τη διαδικασία που λέγεται __________.

αλιό)

________ , __

____________

Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα του λιγνίτη είναι ότι προκαλεί

:

μεγάλες αλλαγές στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία

________ , __

____________

______ ,

____________

Συγγενείς το

υ λιγνίτη (της

είναι ο _____

_____και το

______ .

της __________ του, καθώς και ότι είναι πολύ __________.
Ζητούμενο είναι η __________ του τοπίου, που είναι
θεσμοθετημένη με νόμο του κράτους. Κανείς δεν αμφιβάλλει,

υψηλής κοιν

ωνίας)

ότι ένα ορυχείο παρέχει __________ σε πολλούς κατοίκους της

__________.

περιοχής.
(λιγνίτης, γρα

φίτης, τύρφη

, λιθάνθρακα

διαμάντι, αν
θρακίτης)
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ς,

(εργασία, ρυπογόνος, εξόρυξη, αποκατάσταση, αποκάλυψη)

49

ΣΕΛΙΔΑ

3

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

3

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ

Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης μου σε ένα λιγνιτωρυχείο παρατηρώ και συμπληρώνω

ε
όνια σ
ρ
χ
_
_
ικά
_____
αι σχετ ι
______
ν
ί
_
ε
_
_
α
_
ρ
ά
ίνα
λλ
με
πό πο
που σή ερμό όπως ε ις
θ
Πριν α ρη της γης,
ε
ι
γρό κα
βαλτώδ _
μέ
υ
ς
ά
ν
έ
λ
α
λ
λ
τ
λ
ο
ή
ο
π
α
αν π
στιες
το κλίμ
. Υπήρχ ____και τερά
_
_
_
ψυχρά,
_
_
______
______
το ____ με διάφορα
καν μεη
τ
ς
ύ
έ
ε
χ
ρ
ο
ι
περ
υσσω
κελτων σ ς ύλης και σ ά
.
β
_
_
ν
_
ω
_
τ
_
ο
ική
νούς πρ
το νερό
ής φυτ
Μέσα σ σότητες νεκρ λικά ιζηματογε
ο
υ
γάλες π από διάφορα
ν
α
πάστηκ
ς.
η
έλευσ

Η εξόρυξη είναι:
υπόγεια

επιφανειακή

Η έκταση της εξόρυξης είναι:
σχετικά μικρή

σχετικά μεγάλη

μεγάλη

πολύ μεγάλη

(πίεση, θερμοκρασία,
εκατομμύρια, τροπικό,
ανθρακίτης, λιγνίτης
κλίμα, δέντρα,
φτέρες, άνθρακας,
απανθράκωση,
γαιάνθρακες,
λιθάνθρακας,
μικροοργανισμοί)
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Η________ και _______________προξένησαν χημικές μεταβολές στα
φυτικά υλικά που ήταν βυθισμένα στη γη.
Αυτή η διαδικασία λέγεται________________. Από τη βαθμιαία
απανθράκωση των φυτικών υλικών που έγινε και εξακολουθεί να
γίνεται στο εσωτερικό της γης προέρχονται οι___________________.
Στο σχηματισμό των γαιανθράκων συνετέλεσαν οι υψηλές θερμοκρασίες,
η πίεση και διάφοροι________________________. Τα βασικά χημικά
στοιχεία των γαιανθράκων είναι ο______________ . Τα μέρη από τα
οποία εξάγονται οι γαιάνθρακες λέγονται ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ και
ανάλογα με το ποσό του άνθρακα που περιέχουν οι γαιάνθρακες
διακρίνονται σε διάφορα είδη.
Ο ______________περιέχει το μεγαλύτερο ποσό άνθρακα (93-99%) και
έχει τη μεγαλύτερη θερμαντική αξία από όλους τους γαιάνθρακες.
Ο ________________περιέχει 75-90% άνθρακα και όταν καεί
αφήνει ένα υπόλειμμα που το λένε κοκ. Αυτό χρησιμοποιείται στη
μεταλλουργία.
Ο ________________μοιάζει με το ξύλο από το οποίο προήλθε και
είναι προϊόν των νεότερων γεωλογικών περιόδων.

Ο ρυθμός εξόρυξης είναι:
πολύ γρήγορος

γρήγορος

αργός

πολύ αργός

Υπάρχει ρύπανση στο χώρο;
ναι

όχι

αν ναι, τι είδους;
ηχορύπανση

ατμοσφαιρική ρύπανση

άλλη

πως φαντάζεστε το τοπίο μετά την εξόρυξη;
βοσκοτόπια
λίμνη

χωράφια

δασωμένα βουνά

γυμνά

άλλο
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ελεύθερη έκφραση με λόγια.

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ζωγράφισε κάτι που σε εντυπωσίασε από την επίσκεψη σου σε
ένα λιγνιτωρυχείο

Τι σε εντυπωσίασε από την επίσκεψη σου σε ένα
λιγνιτωρυχείο
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ΛΙΓΝΙΤΟΣΤΟΙΧΙΔΑ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

3

ΕΝΕΡΓΟΛΕΞΟ
5
7
9

1

Γ__________

Έτσι ονομάζονται όλοι οι άνθρακες

Α______

Ανανεώσιμη μορφή ενέργειας

Ι________

Ο λιγνίτης έχει πολλές

Α___________

Σημαντικό για τα ορυχεία

Ν___

Συστατικό του λιγνίτη

Θ________

Απαραίτητη για τη δημιουργία των
γαιανθράκων

Ρ____

Ηλεκτρικό .....

Α__________

Φιλικές προς το περιβάλλον πηγές
ενέργειας

Κ_______

Ρυπογόνο καύσιμο

Ε_______

Όλοι χρειάζονται

Σ_______

Ο Νομός μας (αντίστροφα)

3

5

8

10
ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ
3. Κ.Π.Ε. ..............
5. ΟΡΥΚΤΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
8. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ...............
10. Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

3. ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
5. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΒΡΟΧΗ
7. ΕΙΔΟΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ
9. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: ΕΞΟΡΥΞΗ, ΜΕΛΙΤΗΣ, ΛΙΓΝΙΤΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΡΥΠΑΝΣΗ
ΚΑΘΕΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΞΙΝΗ, ΤΥΡΦΗ, ΗΛΙΑΚΗ
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ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΑΙΟΛΙΚΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΝΕΡΟ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΡΕΥΜΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
ΣΑΝΙΡΩΛΦ, ΚΑΡΒΟΥΝΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(Η ιδέα αυτής της δραστηριότητας προέρχεται από τους εκπαιδευτικούς της πολιτείας Indiana-USA (Indiana Council for Economic Education and Public Service of Indiana)
ΣΤΟΧΟΙ:
Να καταστήσουμε τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν ότι οι πόροι της γης είναι
περιορισμένοι και υπάρχει ανάγκη για την εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων
ΥΛΙΚΑ
Δυο φρυγανιές ολικής άλεσης, ένα πολύσπορο κριτσίνι ή μπισκότο
με εμφανή κομματάκια σοκολάτας και μια λεκάνη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
1ο Μέρος
1.

2.
3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1. Δ
 ίνουμε σε κάθε μαθητή μια φρυγανιά. Μόλις δοθεί το σύνθημα οι μαθητές αρχίζουν
να τρώνε τις φρυγανιές αυθόρμητα. Κάθε μαθητής που τελειώνει σηκώνει το χέρι.
Μετράμε τα χέρια κάθε 15 δευτερόλεπτα. Με την τελευταία μέτρηση θα πρέπει να
έχουν σηκώσει όλοι οι μαθητές τα χέρια. Προσοχή: α) Τονίζουμε ότι δεν πρόκειται για
αγώνα β) όσοι τελειώνουν κρατούν το χέρι σηκωμένο.
2. Δημιουργούμε ένα γράφημα στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός των μαθητών που
τελειώνουν τις φρυγανιές κάθε 15 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: μια φρυγανιά ισοδυναμεί με το φορτίο λιγνίτη που έχει μια νταλίκα.
Αναλύουμε και σχολιάζουμε το γράφημα με τους μαθητές. Πόσα κυβικά μέτρα λιγνίτη
καταναλώθηκαν από τους ΑΗΣ (ΑτμοΗλεκτρικούς Σταθμούς) μετά από 10 δ., 20 δ. κ.λπ.;
3. Μοιράζουμε τη δεύτερη φρυγανιά. Αυτή τη φορά δίνεται η οδηγία στους μαθητές να
φάνε αργά τη δεύτερη φρυγανιά-να δαγκώσουν μόνο μια φορά τη φρυγανιά με το
σύνθημα «δαγκώστε μια φορά». Το εφαρμόζουμε κάθε 15 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία
που ακολουθείται είναι η ίδια: σηκώνουν τα χέρια όταν τελειώνουν (καταγράφεται
σταδιακά ο αριθμός των μαθητών που τελειώνουν).
4. Δημιουργούμε ένα δεύτερο γράφημα. Αναλύουμε τα δεδομένα. Συνήθως αυτό δείχνει
ότι οι ποσότητες του λιγνίτη διαρκούν περισσότερο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να
χρησιμοποιηθούν οι ενεργειακοί πόροι (λιγνίτης);
5. Συγκρίνουμε τα δυο γραφήματα (αντιθέσεις-ομοιότητες).
6. Έπειτα, δίνουμε στους μαθητές ένα πολύσπορο κριτσίνι ή ένα μπισκότο με εμφανή
κομματάκια σοκολάτας πάνω του.
7. Οι μαθητές μπορούν να φάνε μόνο τους σπόρους ή τα κομματάκια σοκολάτας. Με τους
σπόρους και τα κομματάκια σοκολάτας παρομοιάζουμε τον εξορυσσόμενο λιγνίτη.
8. Στη συνέχεια, τους λέμε να τοποθετήσουν τα σκέτα κριτσίνια ή μπισκότα σε μια
λεκάνη. Τα σκέτα κριτσίνια ή μπισκότα συμβολίζουν τα υπερκείμενα χώματα, τα οποία
θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στην προηγούμενη θέση τους.
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3

 ερικοί άνθρωποι τρώνε πιο γρήγορα από ότι κάποιοι άλλοι, αλλά επειδή υπάρχει
Μ
περιορισμένος αριθμός φρυγανιών (μία για κάθε μαθητή), όλα τρώγονται μέσα
σε μια χρονική περίοδο και δεν περισσεύει τίποτε, όπως άλλωστε συμβαίνει με
την κατανάλωση των μη ανανεώσιμων πόρων.
Εξηγούμε στους μαθητές ότι μια φρυγανιά ισοδυναμεί με το φορτίο μιας νταλίκας
γεμάτη με λιγνίτη.
Αναλύουμε το γράφημα. Πόσες «νταλίκες» καταναλώνονται κάθε 15 δευτερόλεπτα,
30 δευτερόλεπτα κ.λπ.

2ο Μέρος
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 υζητάμε με τους μαθητές, αν η αργή διαδικασία για να φάνε τη φρυγανιά
Σ
επηρέασε το χρόνο κατανάλωσης των φρυγανιών (όπως έχει καταγραφεί στο
γράφημα);
Πώς συνδυάζεται αυτή η δραστηριότητα με την εξοικονόμηση του λιγνίτη;
Αν οι μαθητές δε φάνε αργά υπογραμμίζουμε τη δυσκολία της εθελοντικής
προσπάθειας για εξοικονόμηση;
Τι θα μπορούσε να συμβεί στις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη της Ελλάδας, αν δε
μειώσουμε την κατανάλωση του λιγνίτη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το ρυθμό κατανάλωσης του λιγνίτη;
Θα μπορούσε ο ρυθμός κατανάλωσης του λιγνίτη να επηρεάσει τη ζωή της
μελλοντικής γενιάς;
Με ποιες άλλες μορφές ενέργειας μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρισμό;
Γιατί ο λιγνίτης θεωρείται μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας;

3ο Μέρος
Αποκατάσταση επιφανειακών εξορύξεων λιγνίτη
Συζητάμε τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης του χώρου.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που παρατίθενται και μαθαίνω για το φυσικό αέριο

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σε πολλές υπόγειες κοιλότητες, συναντ

άμε συχνά και ένα αέριο, το ..................

....

αέριο. Κύριο συστατικό του φυσικού
αερίου είναι το ................. .Όπως και
το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο όταν καί
γεται αποδίδει μεγάλα ποσά................
..
Ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί για να
.................... το χώρο που κατοικεί και
εργάζεται, για να ....................... το νερό

που καταναλώνει και για να ..................

..

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται επί
σης ως ....................... στη βιομηχανία,
στις μεταφορές, αλλά και για την ............

........ .ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σχέση

με τα άλλα συμβατικά καύσιμα, το φυσ
ικό αέριο έχει πολλά πλεονεκτήματα:
προκαλεί μικρότερη .....................στο
περιβάλλον όταν καίγεται, έχει καλ
ή
απόδοση, ευκολία στη χρήση του και

είναι σχετικά .........................

(οικονομικό, μεθάνιο, ρύπανση, μαγειρέψει, καύσιμο, ενέργειας, παραγωγή, ζεστάνει, θερμάνει, φυσικό)
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ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ

ΟΞΕΙΔΩΣΗ
ΝΟ2 + Η2Ο = ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΗΝΟ3)
SO3 + H2O = ΘΕΪΚΟ ΟΞΥ (Η2SO4)

ΟΝ

Ι

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO2)
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟΧ)
SO2 & NOX

Η
ΙΝ
Η

ΟΧ

ΒΡ

ΣΕΛΙΔΑ

α) τα μάρμαρα, τους ασβεστόλιθους, τον βασάλτη και άλλα πετρώματα,
β) τα δάση,
γ) το δέρμα και τους πνεύμονες του ανθρώπου,
δ) τα ψάρια σε λίμνες και ποτάμια,
ε) τη γεωργία κ.λπ.

ΟΞ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον και την προσοχή,
τόσο της κοινής γνώμης, όσο και των επιστημόνων τις τελευταίες δεκαετίες. Για να το
ερμηνεύσουμε, ας σκεφτούμε πως η μεγάλη γήινη σφαίρα, περιβάλλεται από ένα στρώμα
διοξειδίου του άνθρακα. Οι ακτίνες του ήλιου περνούν το στρώμα αυτό και θερμαίνουν
τον εσωτερικό αέρα. Το στρώμα του διοξειδίου του άνθρακα εμποδίζει τη θερμότητα να
διαφύγει, ακριβώς όπως συμβαίνει και σε ένα θερμοκήπιο (όπου, αντί για το στρώμα του
διοξειδίου του άνθρακα, έχουμε διαφανές πλαστικό ή γυαλί).
Η διαδικασία αυτή είναι ως ένα βαθμό φυσική και είναι ο λόγος που η θερμοκρασία της
ατμόσφαιρας στη Γη διατηρείται, κατά
μέσο όρο, στους 14οC, ενώ, χωρίς
αυτήν την «ασπίδα» θα βρίσκονταν
γύρω στους -18ο C.
Καθώς όμως η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνει εξαιτίας
της υπερβολικής κατανάλωσης των
ορυκτών καυσίμων, το προστατευτικό στρώμα της Γης γίνεται πυκνότερο και συγκρατεί όλο και μεγαλύτερα
ποσά θερμότητας.
Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

Η όξινη βροχή προσβάλλει:

ΧΙ

Συγκεκριμένα έχουμε τις παρακάτω επιπτώσεις:
1. αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη (φαινόμενο θερμοκηπίου)
2. εκπομπή αιθάλης (η εισπνοή της σε μεγάλες ποσότητες
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία, ανθράκωση)
3. παραγωγή δηλητηριωδών οξειδίων που προκαλούν αιθαλομίχλη και δημιουργούν με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας
την όξινη βροχή
4. δημιουργία τέφρας

ΙΝ
Ο

Η αυξημένη κατανάλωση από την καύση ορυκτών καυσίμων
έχει αποτέλεσμα να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2), διοξειδίου του
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NΟx) και άλλων αερίων που
επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΕΝΟΤΗΤΑ

Η όξινη βροχή δημιουργείται από την αντίδραση του διοξειδίου του θείου (SO2) και των
οξειδίων του αζώτου με τους υδρογονάνθρακες στα σύννεφα.
Η αντίδραση αυτή δημιουργεί θειικό και νιτρικό οξύ. Το διοξείδιο του θείου απελευθερώνεται από τις καύσεις των καμίνων παραγωγής μετάλλων, των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής και των οχημάτων ντίζελ, ενώ τα οξείδια του αζώτου απελευθερώνονται από τις ίδιες
πηγές και τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.

ΟΞ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΥΣΗ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
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Καταγράφω τις επιπτώσεις από την καύση του λιγνίτη που ανακαλύπτω στα
παραπάνω άρθρα.

Πολλά ακραία
καιρικά
φαινόμενα

Η κρίση του κλίματος δεν εξαντλείται δυστυχώς σε μια αύξηση της μέσης
επιφανειακής θερμοκρασίας του πλανήτη. Η αποσταθεροποίηση της ατμόσφαιρας, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα την έξαρση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες, οι τυφώνες, οι
ξηρασίες κ.λπ.

Άνοδος
της στάθμης
της θάλασσας

Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και κατηγοριοποιείστε τις επιπτώσεις που πηγάζουν μέσα
από αυτά (επιπτώσεις από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την όξινη βροχή), στα σχεδιαγράμματα της επόμενης σελίδας (π.χ. στο φαινόμενο του θερμοκηπίου: ξηρασία, ενώ στην
όξινη βροχή: καταστροφή δασών)

Μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου αναμένεται να είναι και η αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας. Η αύξηση
αυτή οφείλεται στους εξής παράγοντες: διαστολή του θαλασσινού νερού λόγω
αύξησης της θερμοκρασίας, λιώσιμο των αλπικών παγετώνων, λιώσιμο των
πάγων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής. Παραλιακές ζώνες και μικρά νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σ’ αυτή την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ÊÁÕÓÇ ÔÏÕ ËÉÃÍÉÔÇ

ÖÁÉÍÏÌÅÍÏ
ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΞΙΝΗ
ΒΡΟΧΗ
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..........................................

π.χ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΩΝ

Επιπτώσεις
στην
υγεία

Η αποσταθεροποίηση του κλίματος μπορεί να επηρεάσει την υγεία με πολλούς τρόπους.
Σε ένα θερμότερο κλίμα με έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. συχνότερα κύματα
καύσωνα), αναμένεται να αυξηθούν π.χ. οι καρδιαγγειακές παθήσεις και τα
κρούσματα θερμοπληξίας.
Ακόμη, η αυξημένη θερμοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη και διάδοση μεταδοτικών νόσων όπως η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός και η δυσεντερία.

..........................................

Αυτά με τη σειρά τους θα επηρεάσουν την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό
των ειδών, τη βιοποικιλότητα, την εξάπλωση των ζιζανίων, διαμορφώνοντας
έτσι μια ολότελα διαφορετική κατάσταση στα διάφορα οικοσυστήματα.

..........................................

Οι αλλαγές στη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και η όξινη βροχή θα αλλάξουν
τις υδάτινες απορροές, την υγρασία του εδάφους, τους ρυθμούς διάβρωσης
και την ανακύκλωση της οργανικής ύλης και των θρεπτικών συστατικών.

π.χ. ÅÑÇΜΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι
για την
βιοποικιλότητα

Εκτιμάται ότι χιλιάδες ζωικά και φυτικά είδη απειλούνται ευθέως από την
αποσταθεροποίηση του κλίματος και την όξινη βροχή. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται είδη υπό εξαφάνιση, αποδημητικά πουλιά, απομονωμένοι πληθυσμοί, είδη
που περιορίζονται σε παράκτιες περιοχές
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“Υπάρχει μια ορατή ανθρώπινη επίδραση στο κλίμα του πλανήτη”
Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC )

Στις 2 Φεβρουαρίου του 2007, ο επικεφαλής του Προγράμματος του ΟΗΕ για το
Περιβάλλον Ακίμ Στάινερ δήλωσε, ότι αφαιρέθηκε οριστικά το ερωτηματικό από την
πρόταση «για τις κλιματικές αλλαγές ευθύνονται οι άνθρωποι» και αυτό θα μείνει στην
Ιστορία.

Η 4η έκθεση της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για τις κλιματικές αλλαγές
2007, αναφέρει πως η αύξηση της
θερμοκρασίας που καταγράφεται τα
τελευταία 50 χρόνια, έχει «τουλάχιστον 90%» πιθανότητες να οφείλεται
στις ανθρώπινες δραστηριότητες και
κυρίως στην καύση των ορυκτών καυσίμων.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλάζουν το κλίμα της Γης

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

5

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Τα 10 θερμότερα έτη από τότε που μετρώνται θερμοκρασίες (από το 1861) παρουσιάστηκαν την τελευταία δεκαετία. Το 1998
ήταν η θερμότερη χρονιά που καταγράφηκε
μέχρι σήμερα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης ανακοίνωναν
πως ο 20ος αιώνας ήταν ο θερμότερος τα
τελευταία 600 χρόνια. Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι σαφές ότι οι αλλαγές στη θερμοκρασία έχουν ανθρωπογενή
προέλευση.
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Η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές παρουσιάζει με μελανά χρώματα την κατάσταση για
τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν αναφέρονται οι οκτώ χειρότερες επιπτώσεις λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ορισμένες από τις
οποίες θα εκδηλωθούν κατά τα επόμενα 20 χρόνια, αν δεν ληφθούν
άμεσα δραστικά μέτρα.
Οι οκτώ επιπτώσεις-φόβοι των ειδικών της Διακυβερνητικής Επιτροπής είναι οι εξής:
1. Κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν αρκετό νερό για να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες τους. Μεταξύ αυτών θα είναι Αφρικανοί και Λατινοαμερικάνοι οι οποίοι τώρα διαθέτουν νερό.
2. Α
 πό το 2050, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοιο πρόβλημα στην Ασία.
Από το 2080 η έλλειψη νερού θα απειλήσει 1,1 έως 3,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
3. Οι θάνατοι στα φτωχά στρώματα του πληθυσμού από ασθένειες
που θα σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως διάρροια και υποσιτισμός, θα αυξηθούν από το 2030. Η ελονοσία
και ο δάγκειος πυρετός πιθανότατα να γνωρίσουν έξαρση.
4. Οι μικροί παγετώνες της Ευρώπης θα εξαφανισθούν, ενώ πολλοί
από τους μεγάλους θα συρρικνωθούν δραματικά, έως το 2050.
Το 50% της χλωρίδας της Ευρώπης θα κινδυνεύσει με εξαφάνιση ή θα αφανισθεί ως το 2100.
5. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα μένουν κάθε χρόνο
άστεγοι λόγω των πλημμύρων από το 2080 και μετά.
6. Περίπου 200 ως 600 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας ως στα τέλη του 21ου αιώνα.
7. Το νέφος στις αμερικανικές πόλεις θα διογκωθεί και οι θάνατοι
που θα σχετίζονται με την τρύπα του όζοντος θα αυξηθούν κατά
4,5% στα μέσα της δεκαετίας του 2050 σε σχέση με τα επίπεδα της δεκαετίας του 1990.
8. Από το 2050 και έπειτα, πολλά ζώα μπορεί να απαντώνται περισσότερο σε ζωολογικούς κήπους, αφού οι φυσικές κατοικίες
τους θα έχουν καταστραφεί.
Μακροπρόθεσμα τα προβλήματα θα επιδεινωθούν. Τις μεγαλύτερες
ζημιές θα υποστούν τα οικοσυστήματα των ωκεανών και των παράκτιων περιοχών, οι υδροφόρες περιοχές και οι παράκτιοι οικισμοί.
Χειρότερα αναμένεται να πληγούν από την αλλαγή του κλίματος η
Αφρική και η Ασία. Η Βόρειος Αμερική, η Ευρώπη και η Αυστραλία προβλέπεται να δεχθούν τις ηπιότερες των συνεπειών. Όπως
σημειώνουν, πάντως, οι επιστήμονες που συνέταξαν την έκθεση,
πολλές, αν όχι όλες, από τις επιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτήν,
μπορούν να αποτραπούν, αν μέσα σε χρονική περίοδο μιας γενεάς,
η διεθνής κοινότητα διακόψει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
και σταθεροποιηθεί η εκπομπή των ρυπογόνων αερίων.
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Επίσης, η βράβευση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και του Αλ Γκόρ με το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή τους στην προσπάθεια καταπολέμησης
της κλιματικής αλλαγής, δείχνει με τον πλέον κατηγορηματικό και συμβολικό τρόπο ότι η αλλαγή του κλίματος τείνει να
καταστεί το μείζον περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα
των επόμενων ετών.

Κάθε χρόνο με την καύση των ορυκτών καυσίμων ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα 6 δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου
του άνθρακα, δηλαδή αναλογεί παραγωγή 1000 κιλών στον
κάθε κάτοικο της γης κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα οι εκπομπές
αυτού του αερίου φτάνουν τα 100 εκατομμύρια τόνους το
χρόνο. Το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται το σημαντικότερο θερμοκηπιακό αέριο.

Οι αναπτυγμένες χώρες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την προσπάθεια, καθώς θα πρέπει να επενδύσουν άμεσα σε καθαρές μορφές ενέργειας, να βελτιώσουν
τον τρόπο που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια και να
βοηθήσουν τις φτωχές χώρες. Από την υποχρέωση αυτή δεν
ξεφεύγει η Ελλάδα, η οποία είναι όμηρος του λιγνίτη και του
πετρελαίου.

Η αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο και ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής απαιτεί όλο και περισσότερη
ενέργεια. Η αυξημένη ζήτηση και κατά συνέπεια παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος με την καύση λιγνίτη, των μεταφορικών μέσων κ.ά. είναι βέβαιο ότι συμβάλλει στις κλιματικές
αλλαγές εξαιτίας των προϊόντων καύσης.

Πέρα από τις κυβερνήσεις και τις εταιρίες όμως, ο καθένας
μας μπορεί να συμβάλει ενεργά στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με κάποιες απλές, καθημερινές ενέργειες.
Ας μη χάνουμε χρόνο λοιπόν!
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Κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα
Εκτιμάται ότι χιλιάδες ζωικά και φυτικά είδη απειλούνται ευθέως
από την αποσταθεροποίηση του κλίματος. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται
είδη υπό εξαφάνιση, αποδημητικά πουλιά, απομονωμένοι πληθυσμοί, είδη που περιορίζονται σε παράκτιες περιοχές Οι αλλαγές
στη θερμοκρασία και στις βροχοπτώσεις θα αλλάξουν τις υδάτινες
απορροές, την υγρασία του εδάφους, τους ρυθμούς διάβρωσης
και την ανακύκλωση της οργανικής ύλης και των θρεπτικών συστατικών. Αυτά με τη σειρά τους θα επηρεάσουν την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό των ειδών, τη βιοποικιλότητα, την εξάπλωση των ζιζανίων, διαμορφώνοντας έτσι μια ολότελα διαφορετική
κατάσταση στα διάφορα οικοσυστήματα.

Όξυνση των ακραίων καιρικών φαινομένων
Η κρίση του κλίματος δεν εξαντλείται δυστυχώς σε μια αύξηση της μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας του πλανήτη. Η
αποσταθεροποίηση της ατμόσφαιρας, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα την έξαρση των ακραίων
καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, τυφώνες, ξηρασίες
κ.λπ.

Επιπτώσεις στην υγεία
Η αποσταθεροποίηση του κλίματος μπορεί να επηρεάσει την
υγεία με πολλούς τρόπους. Σε ένα θερμότερο κλίμα με έντονα
καιρικά φαινόμενα (π.χ. συχνότερα κύματα καύσωνα), αναμένεται
να αυξηθούν π.χ. οι καρδιαγγειακές παθήσεις και τα κρούσματα θερμοπληξίας. Ακόμη, η αυξημένη θερμοκρασία ευνοεί την
ανάπτυξη και διάδοση μεταδοτικών νόσων όπως η ελονοσία, ο
κίτρινος πυρετός και η δυσεντερία.

Ερημοποίηση
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις του φαινομένου του
θερμοκηπίου αναμένεται να είναι και η αύξηση της μέσης
στάθμης της θάλασσας. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους εξής
παράγοντες: διαστολή του θαλασσινού νερού λόγω αύξησης
της θερμοκρασίας, λιώσιμο των αλπικών παγετώνων, λιώσιμο
των πάγων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής. Οι παραλιακές ζώνες και μικρά νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σ’ αυτή
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη,
επηρεάζει σημαντικά, τα αποθέματα πόσιμου νερού και την άρδευση. Προβλέπεται ότι οι θερμές περίοδοι του έτους θα είναι
ξηρότερες στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές μέσου γεωγραφικού πλάτους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η συχνότητα των
φαινομένων ξηρασίας και της υποβάθμισης του εδάφους.
Τα φαινόμενα αυτά θα προσλάβουν κρίσιμες διαστάσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης
του εδάφους, απερήμωσης και ξηρασίας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πληγούν ιδιαίτερα.

Λόγω ξηρασίας, εξαφανίζονται κάθε χρόνο 6.000.000 καλλιεργήσιμης γης.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

5

ΑΝΘΡΑΚEΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 2

Θέμα: Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα

Θέμα: Ενημερώνομαι και συμβάλλω μέσα από την καθημερινότητα μου

ΣΚΟΠΟΣ
Να βοηθήσουν τους μαθητές να καταλάβουν ότι, η μείωση της ατομικής
κατανάλωσης ενέργειας είναι ο απλούστερος και ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος, για να αλλάξουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα.
Να βοηθήσουν να αναπτύξουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και να
εξασκηθούν στον σχεδιασμό τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαβάζω τον παρακάτω ενημερωτικό πίνακα και δημιουργώ μια αφίσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Για κάθε μονάδα ενέργειας που εξοικονομούμε, «ελαφρύνουμε» την ατμόσφαιρα από ένα
κιλό διοξειδίου του άνθρακα:
•1 κιλό διοξείδιο του άνθρακα παράγεται με
•20 ώρες λειτουργίας του προσωπικού μας υπολογιστή ή
•25 ώρες λειτουργίας του ψυγείου μας
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 4.900 ΚΙΛΑ ΕΩΣ 8000 ΚΙΛΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ. ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑΝ (1) ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΠΛΑΝΗΤΕΣ.
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ΣΚΟΠΟΣ
Να βοηθήσουν τους μαθητές να καταλάβουν ότι, η μείωση της ατομικής κατανάλωσης
ενέργειας είναι ο απλούστερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, για να αλλάξουμε το
οικολογικό μας αποτύπωμα.
Να βοηθήσουν να αναπτύξουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και να εξασκηθούν
στον σχεδιασμό τους.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαβάζω τον παρακάτω ενημερωτικό πίνακα και δημιουργώ μια αφίσα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Μειώνοντας τη θερμοκρασία κατά 1°C μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό του νοικοκυριού σας κατά 5-10% και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 300kg ανά
νοικοκυριό και έτος.
Για κάθε μονάδα ενέργειας που εξοικονομούμε, «ελαφρύνουμε» την ατμόσφαιρα από ένα
κιλό διοξειδίου του άνθρακα:
Ένα σπίτι στην Ελλάδα παράγει 6.500 κιλά διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο ενώ 9,5
στρέμματα δάσους, απορροφούν 6.500 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή
κρέατος εκλύει μεγάλες ποσότητες CO2 και μεθανίου, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί μεγάλες
ποσότητες νερού.
Η Ελλάδα παράγει 140.000.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ενώ 210.000 τ.χλμ
δάσους - έκταση μεγαλύτερη από την Ελλάδα, απορροφούν 140.000.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Ο βασικός παράγοντας για την βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει ο άνθρωπος ως άτομο, τον
οποίον η κοινωνία της αφθονίας έχει μετατρέψει σε πειθήνιο καταναλωτή
ΕΠΙΣΚΕΨΟΥ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ttp://www.greenpeace.org/greece/campaigns/91303/91627
http://www.stopclimatechange.gr/index.php?option=content&task=view&id=82
http://www.ert.gr/afieromata/clima/changes.asp
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/theme_05_el.htm
http://www.bbc.co.uk/greek/specials/1727_environment/
http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3232&Itemid=85
http://www.kape.gr
http://climate.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=96
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ΑΝΘΡΑΚEΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 4

Θέμα: Τι μπορώ να κάνω σπίτι μου

Θέμα: Μειώνω την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

ΣΚΟΠΟΣ
Να βοηθήσουν τους μαθητές να καταλάβουν ότι, η μείωση της ατομικής κατανάλωσης
ενέργειας είναι ο απλούστερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, για να αλλάξουμε το
οικολογικό μας αποτύπωμα.
Να βοηθήσουν να αναπτύξουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και να εξασκηθούν
στον σχεδιασμό τους.

ΣΚΟΠΟΣ
Να βοηθήσουν τους μαθητές να καταλάβουν ότι, η μείωση της ατομικής κατανάλωσης
ενέργειας είναι ο απλούστερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, για να αλλάξουμε το
οικολογικό μας αποτύπωμα.
Να βοηθήσουν να αναπτύξουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και να εξασκηθούν
στον σχεδιασμό τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαβάζω τον παρακάτω ενημερωτικό πίνακα και δημιουργώ μια αφίσα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου.
Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ
•
Προτιμώ να κάνω ντους, παρά να γεμίζω την μπανιέρα
•
Τοποθετώ τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές στην κατάλληλη θέση π.χ το ψυγείο
και την ηλεκτρική κουζίνα μακριά από το καλοριφέρ
•
χρησιμοποιώ σωστά τις ηλεκτρικές συσκευές π.χ η πόρτα του ψυγείου ή του
φούρνου να είναι καλά κλεισμένες
•
Φροντίζω τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας
•
Την ημέρα ανοίγω τις κουρτίνες για να μπαίνει ο ήλιος
Τις νύχτες του χειμώνα κλείνω τα παραθυρόφυλλα και τις κουρτίνες για να μην
•
έχω απώλεια θερμότητας
•
Τοποθετώ διπλά τζάμια
•
Ρυθμίζω το θερμοστάτη κατά ένα βαθμό παρακάτω
•
Προγραμματίζω το θερμοστάτη σε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τις νυχτερινές ώρες
•
Μην αφήνετε τη θερμότητα να διαφεύγει από το σπίτι σας για μεγάλα διαστήματα
•
Επιλέγω προγράμματα χαμηλής θερμοκρασίας για το πλυντήριό μου
•
Πλένω τα ρούχα μου σε ώρες μη αιχμής χρησιμοποιώντας νυχτερινό ρεύμα
•
Κάνω τακτικά απόψυξη
•
Δεν αφήνω αναμμένες ηλεκτρικές συσκευές, όταν δεν είναι απαραίτητο
Προσθέτω κάτι δικό μου
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ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαβάζω τον παρακάτω ενημερωτικό πίνακα και δημιουργώ μια αφίσα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό
ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου.
Η κατανάλωση της ενέργειας, για όλα τα νοικοκυριά της Ελλάδας κοστίζει την ετήσια
έκλυση 200.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
Οι κοινές λάμπες πυρακτώσεως των 100W έχουν την ίδια απόδοση με τις οικολογικές
λάμπες των 20W, αλλά χαμηλότερη κατανάλωση. Αλλάζοντας λάμπες, εξοικονομούμε 60
ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως και αποφεύγουμε την έκλυση 800 κιλών διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ο φωτισμός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας
του κτιριακού τομέα. Με τη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου
και με την ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού και άλλων τεχνολογιών μπορεί να
έχουμε εξοικονόμηση 30-50%.
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ

•
•
•
•
•
•
•
•

 εν αφήνω την τηλεόραση, τον υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε
Δ
κατάσταση αναμονής (stand by)
Φροντίζω να μη μένουν αναμμένα φώτα σε δωμάτια, όταν δεν είναι απαραίτητο
Αγοράζω ηλεκτρικές συσκευές με ενεργειακή σήμανση Α
Ανακυκλώνω τις ηλεκτρικές συσκευές
Αντικαθιστώ τις κοινές λάμπες φωτισμού με οικολογικές
Φροντίζω να μη μένουν αναμμένα φώτα σε δωμάτια, όταν δεν είναι απαραίτητο
Ξεσκονίζω συχνά τους λαμπτήρες για να αποδίδουν περισσότερο φως
Δημιουργώ αίθριο στο σπίτι μου για να έχω περισσότερο φως

Προσθέτω κάτι δικό μου
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700

Για να πάω στο σχολείο μου
συνήθως χρησιμοποιούμε το
αυτοκίνητο.

Το σχολείο μας το χειμώνα
έχει θερμοκρασία γύρω στους
180 C.

400

Το σχολείο μας το χειμώνα
έχει συνήθως κανονική θερμοκρασία 20-220 C

Για να πάω στο σχολείο μου
συνήθως χρησιμοποιώ το μηχανάκι.

Το σχολείο μας το χειμώνα
έχει συνήθως υψηλή θερμοκρασία 24 -26 0 C

3500

Τις πολυήμερες εκδρομές μας
συνήθως τις κάνουμε σε μακρινές περιοχές

100

Τις πολυήμερες εκδρομές μας
συνήθως τις κάνουμε σε γειτονικούς νομούς.

300

Τις εκδρομές μας τις κάνουμε
συνήθως κοντά στο σχολείο
μας.

Για να πάω στο σχολείο μου
συνήθως χρησιμοποιώ τα μέσα
μαζικής μεταφοράς.

900

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για να πάω στο σχολείο μου
συνήθως περπατώ ή χρησιμοποιώ το ποδήλατο μου.

2700

ΕΝΟΤΗΤΑ

3500

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Οι μαθητές κόβουν και κατηγοριοποιούν τις κάρτες με βάση το
χρώμα και επιλέγουν μια κάρτα από κάθε ομάδα. Καταγράφουν
τους πόντους που βρίσκουν στην κάθε κάρτα και αθροίζουν.
Ελέγχουν το άθροισμα σύμφωνα με τον οδηγό που
βρίσκεται στη σελίδα 80.
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1400

ΣΤΟΧΟΣ:
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της
ατομικής συμβολής, αναφορικά με το οικολογικό
αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που
εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα εξαιτίας των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων

670

Υπολογίζω το οικολογικό μου αποτύπωμα.

750

Βγάζουμε συνήθως λίγα σκουπίδια.

Πάμε για ανακύκλωση
που ανακυκλώνονται

υλικά

500

Καταναλώνουμε κυρίως επεξεργασμένα τρόφιμα και με
συντηρητικά.

Βγάζουμε συνήθως πολλά
σκουπίδια.

2500

450

Καταναλώνουμε φρέσκα τρόφιμα κυρίως τοπικής παραγωγής.

Δεν ξεχωρίζουμε για ανακύκλωση υλικά που ανακυκλώνονται.

500

Συχνά καταναλώνουμε φρέσκα
τρόφιμα και σπάνια επεξεργασμένα και με συντηρητικά.

1500

600

Στο σχολείο μας δεν ακολουθούμε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας.

500

Στο σχολείο μας ακολουθούμε πρόγραμμα εξοικονόμησης
ενέργειας.

1200

1500

Η ηλεκτρική ενέργεια που
χρησιμοποιούμε στο σχολείο
μας προέρχεται από ανανεώσιμο πόρο.

250

Η ηλεκτρική ενέργεια που
χρησιμοποιούμε στο σχολείο
μας προέρχεται από μη ανανεώσιμο πόρο.

τούς αντί των κοινών μειώνουν το
CO2 κατά 500 κιλά το χρόνο)

1500

1000

Το σχολείο μας διαθέτει λαμπτήρες φθορισμού. (3 από αυ-

Το σχολείο μας δεν διαθέτει
λαμπτήρες φθορισμού.

Αν συγκεντρώσατε από 4.900 έως 8.000
πόντους το χρόνο σημαίνει ότι για να ζήσουν
όλοι οι άνθρωποι της γης, με τον τρόπο που
ζείτε και εσείς, θα χρειαστούν πόρους και
από άλλον 1 πλανήτη

Αν συγκεντρώσατε από 8.000 έως 11.000
πόντους το χρόνο σημαίνει ότι για να ζήσουν
όλοι οι άνθρωποι της γης, με τον τρόπο που
ζείτε και εσείς, θα χρειαστούν πόρους και
από άλλους 2 πλανήτες

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Αν συγκεντρώσατε από 11.000 έως 14.500
πόντους το χρόνο σημαίνει ότι για να ζήσουν
όλοι οι άνθρωποι της γης, με τον τρόπο που
ζείτε και εσείς, θα χρειαστούν πόρους και
από άλλους 3 πλανήτες
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ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές που τροφοδοτούνται συνεχώς με ενέργεια από τον ήλιο με τέτοιους ρυθμούς, ώστε να θεωρούνται
πρακτικά ανεξάντλητες και ικανές να υποκαταστήσουν πολλές από τις συμβατικές πηγές
ενέργειας.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον είναι καθαρές πηγές
ενέργειας.

Φροντίζω για συνετή χρήση των φυσικών πόρων
Η χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
είναι επιβεβλημένη, γιατί
βοηθάμε στη σταθεροποίηση του κλίματος.
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ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η κύρια και πρωταρχική πηγή ενέργειας για τη γη είναι ο
Ήλιος μας. Υπάρχει τίποτα πάνω στη γη που θα μπορούσε
να υπάρχει, να ζει και να κινείται, χωρίς τη ζωογόνο ενέργεια
του ήλιου;
Η ηλιακή ακτινοβολία, έχει τροφοδοτήσει κι εξακολουθεί να
τροφοδοτεί με ενέργεια όλες σχεδόν τις ανανεώσιμες και μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενέργεια του Ήλιου είναι,
όμως, και από μόνη της μια σημαντική πηγή ενέργειας, την
οποία αξιοποίησε ο άνθρωπος από την αρχαία εποχή έως
σήμερα.
Για να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται πιο αποδοτικά την ηλιακή
ενέργεια, πρέπει να έχουμε στο νου μας πώς μεταβάλλεται
η θέση του ήλιου στη διάρκεια της ημέρας, του μήνα και του
έτους. Στις χώρες του βορείου ημισφαιρίου, όπως η Ελλάδα,
οι επιφάνειες που είναι προσανατολισμένες στο νότο δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, το καλοκαίρι, ο
ήλιος είναι ψηλά ως προς τον ορίζοντα, ενώ το χειμώνα είναι
χαμηλά.
Εκτός από την άμεση χρήση ή την αποθήκευση της ηλιακής
ενέργειας ως θερμικής, είναι δυνατόν να τη μετατρέψουμε
απευθείας σε ηλεκτρική. Αυτή η μετατροπή γίνεται με τη βοήθεια φωτοβολταϊκών στοιχείων.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι μετακινήσεις του αέρα, οι άνεμοι, προέρχονται από τις μεταβολές και τις διαφορετικές από τόπο σε τόπο τιμές της
ατμοσφαιρικής πίεσης.
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
αξιοποιείται στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο, σε περιοχές όπου συχνά φυσούν ισχυροί άνεμοι.

ΠΗΓΗ: Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
(τα παραπάνω κείμενα παραχωρήθηκαν με την ευγενή υποστήριξη του ΚΑΠΕ)
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα
του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.
Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε
από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. Η βιομάζα είναι η πιο
παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από
την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας.
‘Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται
από το φυτικό κόσμο, αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά απορρίμματα (υπολείμματα
τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων και των βιομηχανιών, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ενέργεια.
Ακόμη υπάρχουν και οι λεγόμενες ενεργειακές καλλιέργειες. Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι παραδοσιακές καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή
υγρών βιοκαυσίμων είτε φυτά που δεν καλλιεργούνται, προς
το παρόν, εμπορικά όπως ο μίσχανθος, η αγριoαγκινάρα και
το καλάμι που το τελικό προϊόν τους προορίζεται για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων.
Για να πάρουμε ενέργεια από τη βιομάζα την καίμε, είτε
απ’ ευθείας, είτε αφού προηγουμένως τη μετατρέψουμε σε
υγρό, αέριο ή στερεό καύσιμο με κατάλληλες τεχνολογίες.
Τα υγρά βιοκαύσιμα είναι υγρά καύσιμα που παράγονται από
βιομάζα. Τα πιο γνωστά και διαδεδομένα στο εμπόριο είναι
το βιοντήζελ (από φυτικά ή ζωικά λίπη και έλαια) και η βιοαιθανόλη (από σακχαρούχα ή αμυλούχα φυτά). Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία,
Αυστρία, Ιταλία κλπ.) και την Αμερική (ΗΠΑ, Βραζιλία), κυρίως
στα αυτοκίνητα.
Το βιοαέριο είναι ένα αέριο καύσιμο που παράγεται με την
διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, κυρίως από απόβλητα
και σκουπίδια. Μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο βιοαέριο στη χώρα μας υπάρχουν
εγκατεστημένες στο χώρο υγειονομικής ταφής στα Άνω Λιόσια Αττικής, στους βιολογικούς καθαρισμούς αποβλήτων της
Αθήνας, του Βόλου, των Χανίων και αλλού

Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τις θερμές
πηγές που αναβλύζουν από το εσωτερικό της γης για θερμά
λουτρά. Οι θερμές αυτές πηγές μαρτυρούν ότι το εσωτερικό
της γης είναι ζεστό, και περικλείει θερμότητα, η οποία ονομάζεται γεωθερμική ενέργεια ή απλά γεωθερμία.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία με την οποία φέρνει στην επιφάνεια τη γεωθερμική ενέργεια, ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί
για να παράγει ηλεκτρισμό (όταν η γεωθερμία εξάγεται με τη
μορφή βραστού νερού ή ατμού), για θέρμανση κτιρίων, για
θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών (επειδή τα φυτά μεγαλώνουν γρηγορότερα και γίνονται πιο μεγάλα με τη ζέστη), για
ιχθυοκαλλιέργειες και φυσικά για θερμά λουτρά.
Στην Ελλάδα, γεωθερμία κατάλληλη για παραγωγή ηλεκτρισμού βρίσκεται σε μικρά βάθη στα νησιά του ηφαιστειακού
τόξου του Αιγαίου (Μήλος, Σαντορίνη, Νίσυρος), αλλά και στη
Λέσβο, τη Σαμοθράκη και αλλού. Το πλεονέκτημα των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας είναι ότι το έδαφος έχει παντού σταθερή θερμοκρασία περίπου 15οC, όσο κρύο ή όση
ζέστη και αν κάνει έξω.
Η γεωθερμία αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δηλαδή
όσο εμείς την αξιοποιούμε, τόσο αυτή ανανεώνεται λόγω της
ροής θερμότητας από το εσωτερικό της γης.
Στην Ελλάδα, η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας γίνεται κυρίως για θερμά-ιαματικά λουτρά και για θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών, ενώ τα προσεχή χρόνια αναμένουμε
ανάπτυξη των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.

ΠΗΓΗ: Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
(τα παραπάνω κείμενα παραχωρήθηκαν με την ευγενή υποστήριξη του ΚΑΠΕ)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Όπως όλα τα σώματα που κινούνται, έτσι και τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των πάγων και του χιονιού ή τη βροχή που πέφτει σε μεγάλο υψόμετρο, έχουν ενέργεια καθώς
κατεβαίνουν προς χαμηλότερες περιοχές. Ακόμα και σήμερα
υπάρχουν παραδοσιακές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με
το νερό μικρών ταμιευτήρων ή και το νερό υδατορευμάτων,
που βρίσκονται σε κάποιο υψόμετρο.
Στις μέρες μας το νερό των ταμιευτήρων, που συνήθως δημιουργούνται με τεχνητά φράγματα, χρησιμοποιείται σχεδόν
αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (υδροηλεκτρικοί σταθμοί).

ΠΗΓΗ: Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
(τα παραπάνω κείμενα παραχωρήθηκαν με την ευγενή υποστήριξη του ΚΑΠΕ)

85

ΣΕΛΙΔΑ

6

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Στη χώρα μας λειτουργούν μερικοί μεγάλοι υδροηλεκτρικοί
σταθμοί και πολλοί μικρότεροι, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
εγκατάστασης και άλλων σε πολλές περιοχές της χώρας,
όπου υπάρχουν μεγάλα ή μικρά υδατορεύματα.
Το νερό, λοιπόν, των ταμιευτήρων είναι μια ανεκτίμητη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον,
είναι δηλαδή μια καθαρή πηγή ενέργειας.
ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Είναι η μορφή ενέργειας που προκύπτει από την κινητική
ενέργεια των κυμάτων. Το φαινόμενο των ανέμων έχει ως
συνέπεια το σχηματισμό κυμάτων τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανέμων και σε ακτές
ωκεανών.
Παραγωγή Υδρογόνου από ΑΠΕ
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
Το υδρογόνο αποτελεί το 90% του σύμπαντος και είναι το
ελαφρύτερο αέριο στην φύση. Στη Γη βρίσκεται κυρίως σε
ενώσεις όπως το νερό, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κ.α.
Για να παραχθεί υδρογόνο (να σπάσουν οι ενώσεις που αναφέραμε προηγουμένως) απαιτείται ενέργεια, άρα το υδρογόνο δεν είναι πηγή ενέργειας (μιας και δεν υπάρχει ελεύθερο στη φύση) αλλά είναι φορέας ενέργειας. Αν μάλιστα
παραχθεί από καθαρή ενεργειακή πηγή, τότε είναι καθαρός
φορέας ενέργειας.
Εκτιμάται ότι το υδρογόνο θα αποτελέσει ένα νέο καύσιμο
που θα χρησιμοποιούμε στο μέλλον, τόσο στα σπίτια όσο και
στα αυτοκίνητα μας. Έχει το πλεονέκτημα όταν “καίγεται” να
μη ρυπαίνει την ατμόσφαιρα, αφού παράγει μόνο θερμότητα
και νερό.
Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλα τροποποιημένους καυστήρες, λέβητες και κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ιδανική ενεργειακή του εφαρμογή είναι όμως
οι κυψέλες καυσίμου, που αποτελούν μια νέα τεχνολογία η
οποία επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρισμού από την ένωση
υδρογόνου και οξυγόνου που υπάρχει στον αέρα. Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σπίτια για
την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, αλλά και στην
κίνηση των αυτοκινήτων. Θα χρειαστεί ,όμως να περάσουν
κάποια χρόνια για να βελτιωθεί η απόδοσή τους και να πέσει
το κόστος τους, μέχρι να τις δούμε και στα δικά μας σπίτια
και αυτοκίνητα.
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ΣΧΑΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ - ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η σχάση πυρήνων είναι μια ενεργειακή πηγή που ανακαλύφθηκε και χρησιμοποιήθηκε μόλις τα τελευταία 50 περίπου
χρόνια, όταν παρατηρήθηκαν οι ιδιότητες και αξιοποιήθηκε η
σχάση των πυρήνων των ατόμων μερικών βαρέων στοιχείων
της φύσης, όπως του ουρανίου.
Διάσπαση πυρήνων γίνεται σ’αυτά τα υλικά με φυσικό τρόπο,
αλλά με αργούς ρυθμούς (φυσική διάσπαση). Όταν όμως επιτυγχάνεται τεχνητά σε πολλά άτομα συγχρόνως, είναι δυνατό
να μας δώσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Ταυτοχρόνως, όμως, εκλύεται και επικίνδυνη
ακτινοβολία γνωστή ως ραδιενέργεια.
Μια τέτοια μαζική (και ανεξέλεγκτη) διάσπαση πολλών πυρήνων μαζί λέγεται πυρηνική ή ατομική έκρηξη. Με αυτή τη
διαδικασία δημιουργήθηκε η ατομική βόμβα, με τα γνωστά
καταστρεπτικά αποτελέσματα (Χιροσίμα, Ναγκασάκι κ.λπ.)
Αντίθετα, όταν επιτυγχάνουμε αυτές τις διασπάσεις με ελεγχόμενους ρυθμούς, στους πυρηνικούς ή ατομικούς αντιδραστήρες σχάσης, τότε είναι δυνατό (απομονώνοντας τη ραδιενέργεια) να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια - θερμότητα που
εκλύεται.
Αυτό επιτυγχάνεται για επιστημονικούς σκοπούς στα ατομικά
εργαστήρια (όπως είναι ο “Δημόκριτος” στη χώρα μας) ή για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα πυρηνικά και ατομικά εργοστάσια. Οι ποσότητες ενέργειας που είναι δυνατό
να πάρουμε από τη σχάση πυρήνων, είναι πάρα πολύ μεγάλες
και τα “σχάσιμα” υλικά δε μας λείπουν ακόμα. Όμως, αυτή η
ενέργεια, η πυρηνική ή ατομική, δεν είναι καθαρή, αλλά ούτε
ακίνδυνη...
Η εγκατάσταση και λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων
έχει προβληματίσει τη διεθνή κοινότητα. Αυτά τα εργοστάσια
παρέχουν βέβαια μεγάλα ποσά ενέργειας, δημιουργούν όμως
σοβαρότατα προβλήματα, όπως είναι η διάθεση των επικίνδυνων για τη ζωή μας και το περιβάλλον ραδιενεργών “αποβλήτων” τους και οι κίνδυνοι από ενδεχόμενο ατύχημα. Γι’ αυτούς
τους λόγους η χώρα μας δεν έχει, αλλά ούτε και προγραμματίζει την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων εργοστασίων.
Η σχάση πυρήνων, λοιπόν, δεν είναι ανεξάντλητη πηγή ούτε
και καθαρή. Αντίθετα, είναι μια πολύ επικίνδυνη πηγή ενέργειας. Μια άλλη μορφή πυρηνικής ενέργειας, η σύντηξη πυρήνων, είναι υπεύθυνη για την ηλιακή ενέργεια. Πρόκειται
ΠΗΓΗ: Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
(τα παραπάνω κείμενα παραχωρήθηκαν με την ευγενή υποστήριξη του ΚΑΠΕ)
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για μια ακόμα διαδικασία του μικρόκοσμου, αντίστροφη της
σχάσης των πυρήνων ατόμων βαρέων στοιχείων (όπως το
ουράνιο). Η σύντηξη των ελαφρών πυρήνων υδρογόνου μας
δίνει πυρήνες του αερίου ηλίου (το όνομα δόθηκε προφανώς
από τον Ήλιο), απελευθερώνοντας συγχρόνως τεράστια ποσά
ενέργειας.
Αυτή η ενέργεια φτάνει στη γη μας ως ηλιακή ακτινοβολία,
που τροφοδοτεί με τη σειρά της τις άλλες πηγές ενέργειας. Σύντηξη πυρήνων υδρογόνου έχουμε επιτύχει και στη
γη, δυστυχώς όμως μόνο για μεγάλες ποσότητες υδρογόνου. Η διαδικασία αυτή καταλήγει σε θερμοπυρηνική έκρηξη
με καταστρεπτικά αποτελέσματα, αφού έτσι δημιουργείται η
θερμοπυρηνική βόμβα. Αντίθετα, οι πειραματικές προσπάθειες δεν έχουν κάνει δυνατή ακόμη την ελεγχόμενη σύντηξη.
Αν αυτή επιτυγχανόταν, θα επέτρεπε την παραγωγή άφθονης και καθαρής ενέργειας, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο το
νερό (πυρήνες υδρογόνου), το πιο άφθονο υλικό στον πλανήτη μας!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προστασία περιβάλλοντος
Όλες οι μορφές ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) είναι
καθαρές χωρίς ρύπους στο περιβάλλον και απόβλητα.
Σχεδόν μηδενικό κόστος λειτουργίας
Το μηδενικό κόστος πρώτης ύλης σε συνδυασμό με την
ελάχιστη συντήρηση των συστημάτων δίνει σαν αποτέλεσμα
πολύ μικρό κόστος λειτουργίας.
Μικρές απώλειες κατά τη μεταφορά ενέργειας
Τα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
μορφές εγκαθίστανται συνήθως κοντά στο τόπο της
κατανάλωσης. Έτσι έχουμε πολύ μικρές απώλειες στην
μεταφορά του ρεύματος και δεν είναι αναγκαία η δημιουργία
μεγάλου δικτύου.
Ανεξάντλητες πρώτες ύλες

Απεξάρτηση από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα

Ανεξαρτησία από κεντρικά δίκτυα διανομής και των συμφερόντων τους

Αδιάλειπτη παροχή ενέργειας
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ΠΗΓΗ: Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
(τα παραπάνω κείμενα παραχωρήθηκαν με την ευγενή υποστήριξη του ΚΑΠΕ)
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ΣΤΟΧΟΣ:
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα είδη των εναλλακτικών μορφών ενέργειας
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Κόβω τις καρτέλες και αντιστοιχίζω κείμενα με εικονίδια

.......... ονομάζονται τα κατάλοιπα διαφόρων διεργασιών που άμεσα ή έμμεσα
προέρχονται από το φυτικό κόσμο τα
οποία χρησιμοποιούνται για θέρμανση,
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά
και κίνηση

Όταν έχουμε ηλιοφάνεια θερμαίνονται τα κτίρια με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αλλά μπορεί να μετατρέπεται εύκολα με τα φωτοβολταϊκά
στοιχεία σε ηλεκτρική ενέργεια

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ενέργεια από την πτώση του
νερού μετατρέπεται σε ηλεκτρική
ενέργεια, με τη βοήθεια μιας τουρμπίνας

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΟΜΑΖΑ

.......... .ονομάζεται η ενέργεια που
προέρχεται από το εσωτερικό της
γης και εμφανίζεται στην επιφάνεια με τη μορφή θερμού νερού
ή ατμού

Είναι η μορφή ενέργειας που προκύπτει
από την κινητική ενέργεια των κυμάτων.
Το φαινόμενο των ανέμων έχει ως συνέπεια το σχηματισμό κυμάτων τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα σε περιοχές με υψηλό
δείκτη ανέμων και σε ακτές ωκεανών

Είναι η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που παρέχει τη δυνατότητα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
σε μεγάλη κλίμακα, με τη χρήση
ανεμογεννητριών χωρίς σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

ΗΛΙΑΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ:
Διαβάζω το παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο του Στρατή Μυριβήλη «Η λάμπα
του Παλαμά» και γράφω τις σκέψεις μου για τις αλλαγές που έφερε ο εξηλεκτρισμός
στην καθημερινή ζωή.

Ζωγραφίζω έναν ανεμόμυλο και γράφω σε κάθε φτερωτή του ένα σύνθημα σχετικά με την
ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Η λάμπα του Παλαμά»
...Εκεί πίσω από τις γρίλιες ενός στενού παραθυριού άναβε ένα
κοκκινωπό φωσάκι: η λάμπα του Παλαμά. Ήταν ένα φωσάκι
που έκαιγε ήσυχα μέσα στη νυχτωμένη και ξάστερη πολιτεία.
Μας παρηγορούσε. Ήταν η άγρυπνη καρδιά τα Αθήνας που
χτυπούσε εκεί πάνου.
...Μέσα σε κείνο το κελί γράφτηκε όλο το έργο του ποιητή,
σαράντα χρόνια αράδα, χρόνο στο χρόνο, μήνα στο μήνα,
μέρα στη μέρα, ώρα στην ώρα. Και πάω σ’ αυτά τα χρόνια
κείνη η λάμπα, της Αθήνας το αγιοκάντηλο. Ήτανε μια φτωχική
λάμπα του πετρελαίου, και είδε, έναν έναν, όλους τους παλαμικούς στίχους, να
γεννιούνται μέσα στο φωτερό περίγυρό της.
...Την πρώτη φορά που πήγα να δω τον Παλαμά στο καινούριο σπίτι που αναγκάστηκε
να κουβαλήσει, εκεί στην Πλάκα, τόνε βρήκα σ’ ένα περιβάλλον άγνωστο κι αλλότριο.
Όλα γύρω του ήτανε γυαλιστερά, ανάπνεαν τον αέρα του
μοντέρνου, του καινούριου και του περίκομψου.Πάνω
στο γραφείο άναβε μια ηλεκτρική λάμπα με γλυκόχρωμο
αμπαζούρ. Όλα αυτά ήταν ωραία, μορφοσυγυρισμένα και
άνετα. Όμως δε βάσταξα να μην του πω τη λύπη μου,
που δεν έβλεπα κείνη την αγαπημένη λάμπα που φώτιζε
την Ελλάδα ολάκερη, και φαινόταν η φέξη της κι από
την Ευρώπη, κι από την Αμερική, κι από την άκρη του
κόσμου.
Κοίταζα τ’ ωραίο μπρούτζινο πολύφωτο στο ταβάνι, κοίταζα
και την κομψή λάμπα του γραφείου του, κοίταζα και το
χέρι του ποιητή, που ήταν άρρωστο πια, και σερνότανε στο
γόνατό του σαν τσακισμένη φτερούγα αϊτού, που κρέμασε.
Αυτό το χέρι δεν μπορούσε πια ν’ αραδιάσει τους στίχους
του κάτω από τόσο φως..
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Σημειώνω (Σ) Σωστό ή (Λ) Λάθος

1.

Μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από σκουπίδια.

2.	Τη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα
παράγουν τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

3.

Βρίσκω τις κρυμμένες λέξεις, που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ρυπαίνουν το περιβάλλον.

4.	Οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την κινητική σε ηλεκτρική
ενέργεια.

5.

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια.

6.

Η βιομάζα παράγεται από ανόργανα υλικά.
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Λέξεις:
υδραυλική, ηλιακή, αιολική, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια, βιομάζα, ανανεώσιμες,
εναλλακτικές, γεωθερμική
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Aειφόρος ανάπτυξη

μορφή οικονομικής ανάπτυξης που δεν μειώνει ούτε υποβαθμίζει τους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η παρούσα, αλλά και η μελλοντική ζωή.

Αέρια θερμοκηπίου

αέρια, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4)
και οξείδια του αζώτου (ΝΟx) που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας.

Αιολική Ενέργεια

Η αιολική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
η οποία παρέχει δυναμικό για μεγάλης κλίμακας παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ανεμογεννητριών χωρίς σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αιολικό πάρκο

περιοχή όπου έχουν εγκατασταθεί πολλές ανεμογεννήτριες (συνήθως σε νησιά του Αιγαίου).

Ακραία καιρικά και
κλιματικά φαινόμενα

είναι τα φαινόμενα εκείνα τα οποία αποκλίνουν σημαντικά
από τη φυσιολογική κατάσταση των καιρικών και κλιματικών συστημάτων σε μια περιοχή. Τέτοια φαινόμενα είναι
οι μεγάλες πλημμύρες, οι πολύμηνες ξηρασίες, οι πολυήμεροι καύσωνες, οι έντονες χιονοπτώσεις κ.ά. Τα έντονα
και ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να αποτελούν τις
πρώτες ενδείξεις περί κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμια
κλίμακα.

Ακτινοβολία

Μετάδοση ενέργειας μέσω κυμάτων: ο ήλιος εκλύει ενέργεια διαφόρων μηκών κύματος όπως φως, ραδιοκύματα,
ακτίνες Χ, υπεριώδη ακτινοβολία κλπ

Αλλαγή παγκόσμιου
κλίματος

Τα επίπεδα CO2 έχουν αυξηθεί παγκοσμίως κατά 25% σε
σχέση με την τιμή που είχαν πριν από τη Βιομηχανική
επανάσταση το 1800. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατου συνεδρίου, η αύξηση των τιμών του CO2 ή άλλων
ισοδύναμων αερίων θερμοκηπίου θα οδηγήσει στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 1,5 έως 4,5οC
. Παράλληλα, η τρύπα του όζοντος διαρκώς μεγαλώνει,
καθώς επίσης και η κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως.
Αν ο άνθρωπος δεν περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του, τα αποτελέσματα της
εντεινόμενης ρύπανσης θα είναι καταστροφικά για όλον
τον πλανήτη.
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Αλληλεπίδραση

Η αμοιβαία επίδραση μεταξύ παραγόντων βιοτικών, αβιοτικών ή βιοτικών-αβιοτικών.

Ανακύκλωση

Η διαδικασία ανάκτησης προϊόντων και υλικών από τα
αστικά σκουπίδια, τις συσκευασίες, τα υποπροϊόντα της
βιομηχανίας καθώς και από τα κατεστραμμένα προϊόντα
και η επαναχρησιμοποίησή τους από τη βιομηχανία για την
παραγωγή καινούργιων. Η ανακύκλωση συμβάλλει στην
εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και σ’ ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες που πολλές από αυτές θέλουν πολλά
- πολλά χρόνια για να “διασπαστούν”. Ενώ προσφέρει και
πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας. Στην ανακύκλωση
μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μας κυρίως με τη χρησιμοποίηση προϊόντων που ανακυκλώνονται, αλλά και την
απόρριψή τους σε ειδικά διαμορφωμένους κάδους, για
κάθε ανακυκλώσιμο υλικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.

Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

Είναι οι φυσικοί διαθέσιμοι πόροι - πηγές ενέργειας, που
υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον, που
δεν εξαντλούνται αλλά διαρκώς ανανεώνονται και που δύνανται να μετατρέπονται σε ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια,
όπως είναι ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, η γεωθερμία, οι
υδατοπτώσεις, η θαλάσσια κίνηση.

Ανθρωπογενές περιβάλλον

Οτιδήποτε έχει δημιουργήσει και προσθέσει ο άνθρωπος
στο φυσικό περιβάλλον. Λέγεται και τεχνητό περιβάλλον.

Ασπίδα όζοντος

Στρώμα όζοντος στην τροπόσφαιρα πάχους περίπου είκοσι χιλιομέτρων που ευθύνεται για την απορρόφηση του
μεγαλύτερου τμήματος της υπεριώδους ακτινοβολίας του
ήλιου που φτάνει στη Γη.
ο αέρας που περιβάλλει τη Γη και κάθε άλλο ουράνιο
σώμα και συγκρατείται από το βαρυτικό πεδίο του.

Ατμόσφαιρα
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Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Είναι ο αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός κτιρίων και οικιστικών συνόλων αντίστοιχα, που επιδιώκει
την προσαρμογή του κτιρίου και του οικιστικού συνόλου
στο τοπικό κλίμα και το φυσικό περιβάλλον και στοχεύει
στην αξιοποίηση θετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων
ώστε να ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες του όλο
το χρόνο και να επιτυγχάνει περιορισμό στην κατανάλωση
συμβατικής ενέργειας.

Βιοκοινότητα

το σύνολο των ζωικών και φυτικών οργανισμών που ζουν
“αρμονικά” (με καθορισμένες σχέσεις) μεταξύ τους σ’ ένα
βιότοπο.

Βιομάζα

Βιομάζα ονομάζονται τα κατάλοιπα διαφόρων διεργασιών
που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο
τα οποία χρησιμοποιούνται για θέρμανση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και κίνηση. Τα κατάλοιπα αυτά
μπορεί να είναι από αστικά σκουπίδια, από την αγροτική
παραγωγή (υπολείμματα ξυλείας, σοδειάς, ζωικά απόβλητα) καθώς επίσης και υποπροϊόντα της βιομηχανίας (από
επεξεργασία τροφίμων ή οργανικών υλών). Με κατάλληλη
επεξεργασία, η βιομάζα μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο

Γεωθερμία

η θερμότητα που προέρχεται από τον πυρήνα της γης
και μεταφέρεται στην επιφάνεια μέσω του θερμού νερού
(γεωθερμικό κοίτασμα).

Γεωθερμική Ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια παράγεται με τη μετατροπή ζεστού νερού ή υδρατμού που βρίσκεται σε αρκετό βάθος
από την επιφάνεια της γης σε ηλεκτρική ενέργεια. Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να έχει τιμές από 25 οC μέχρι
350 οC. ‘Οταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρμανση κατοικιών
και άλλων κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών μονάδων, ιχθυοκαλλιεργειών κ.λ.π.
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Ιδιαίτερα τοξικές ουσίες οι οποίες εκλύονται κατά την
καύση των πλαστικών και κατά την αποτέφρωση των
απορριμμάτων. Από τις πιο δηλητηριώδεις ουσίες πάνω
στη Γη.

Διοξίνες

Ενεργειακό δυναμικό

Ενεργειακός
κτιρίων

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ

σχεδιασμός

εκφράζει τη θεωρητικά διαθέσιμη ενέργεια μιας περιοχής, π.χ. το αιολικό δυναμικό ή το δυναμικό των υδατοπτώσεων, εκφράζει τη θεωρητικά διαθέσιμη ενέργεια του
ανέμου ή του νερού, αντίστοιχα, της περιοχής. Πρακτικά,
η ενέργεια που αξιοποιούμε είναι πάντοτε μικρότερη της
θεωρητικής.

Οι αλόγιστες δραστηριότητες του ανθρώπου πάνω στο
έδαφος και η εξάντληση του νερού μετατρέπουν γόνιμα
εδάφη σε άγονα και αυτά με την πάροδο του χρόνου γίνονται έρημοι.

Ηλιακή Ενέργεια

Η ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται τόσο για την θέρμανση των κτιρίων με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και με τη
χρήση ενεργητικών ή και παθητικών συστημάτων, όσο
και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με δύο τρόπους: α) με τη
χρησιμοποίηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία μετατρέπουν απευθείας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική
και β) τα ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούν
την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνουν.
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Άνθρωπος ο όρθιος. Είδος στο οποίο ταξινομούνται σκελετικά ευρήματα ανθρώπινων μορφών από τις οποίες
προήλθε εξελικτικά ο σύγχρονος άνθρωπος.

Homo habilis

Το είδος στο οποίο ταξινομείται ο πρώτος άνθρωπος του
γένους των Homo που εμφανίσθηκε στη Γη. Έζησε πριν
από 2-2,5 εκατομμύρια χρόνια.

Homo sapiens
neanderthalensis

Υποείδος του Ηomo sapiens. Το όνομά του το οφείλει στο
ότι τα πρώτα σκελετικά ευρήματα ατόμων που ανήκαν
στους πληθυσμούς του βρέθηκαν στην κοιλάδα Neander
της Γερμανίας. Τα χαρακτηριστικά του οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν περισσότερο εξελιγμένος από τον Homo
erectus τον οποίο και διαδέχτηκε. Έζησε στην Ευρώπη
και στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των τελευταίων
παγετώνων πριν από 100.000 - 35.000 χρόνια.

Homo sapiens sapiens

Το υποείδος στο οποίο ταξινομείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Θεωρείται ότι 35.000 χρόνια πριν οι πληθυσμοί του
είχαν ήδη αντικαταστήσει πλήρως τους ανθρώπους του
Νεάντερταλ και όλους τους υπόλοιπους αρχαϊκούς Homo
sapiens. Οι πρώτες ανθρώπινες μορφές που ταξινομήθηκαν στους sapiens sapiens βρέθηκαν στο σπήλαιο Λεσκώ
της Γαλλίας και πήραν το όνομα άνθρωποι του Κρο Μανιόν.

Θερμοκηπίου φαινόμενο

είναι κατ’ αρχήν φυσικό κλιματικό φαινόμενο που είχε
στο παρελθόν ευεργετικά αποτελέσματα για το κλίμα. Η
σημερινή απειλή προέρχεται από την υπερβολική εμφάνιση του φαινομένου (αύξηση των θερμοκηπικών αερίων),
η οποία οφείλεται στις ανθρώπινες εκπομπές ρύπων (π.χ.
στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα). Έτσι για
παράδειγμα, το αυξανόμενο στρώμα του διοξειδίου του
άνθρακα, εμποδίζει τη διάχυση της θερμικής ακτινοβολίας
που προέρχεται από τη γη, ενώ εγκλωβίζεται η θερμική
της ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Θερμοκρασία

φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει το βαθμό θερμότητας
ενός αντικειμένου, μετριέται με θερμόμετρα.

εφαρμογή τεχνικών, στρατηγικών και σχεδιαστικών λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες των ενοίκων εξασφαλίζοντας συνθήκες άνεσης, ενώ αξιοποιούν τις περιβαλλοντικές πηγές ενέργειας με τη μικρότερη ενεργειακή
εξάρτηση του κτιρίου από συμβατικά καύσιμα.

Ερημοποίηση

Ηλιακός θερμοσίφωνας

Homo erectus

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι το πλέον διαδεδομένο σύστημα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Αποτελείται
από μια μαύρη επιφάνεια που περιέχει αγωγούς και καλύπτεται από γυαλί (collector), και μια μικρή δεξαμενή στην
κορυφή όπου αποθηκεύεται η θερμότητα.
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Θερμότητα

μορφή ενέργειας που οφείλεται στην αύξηση της κινητικότητας των στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης. Είναι
η ενέργεια που μεταφέρεται, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα μέχρι οι
θερμοκρασίες να εξισωθούν.

Οικολογία

Κλάδος των βιολογικών επιστημών που έχει ως αντικείμενο μελέτης τους πληθυσμούς των οργανισμών και τις
αλληλεξαρτήσεις που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ τους
όσο και με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Θερμοχωρητικότητα

είναι η ικανότητα ενός σώματος να αποθηκεύει θερμότητα κατά τη θέρμανσή του και φανερώνει πόσο εύκολα
θερμαίνεται ή ψύχεται το σώμα αυτό.

Οικοσύστημα

Σύστημα μελέτης που περιλαμβάνει το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μιας περιοχής που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση.

Όξινη βροχή

Οι κατακρημνίσεις με αυξημένη οξύτητα, λόγω της παρουσίας στον ατμοσφαιρικό αέρα οξειδίων του θείου και
του αζώτου, προερχόμενων από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Παγγαία

Η υπερήπειρος που ένωνε όλες τις σχηματισμένες χερσαίες επιφάνειες της Γης. Ο κατακερματισμός της οδήγησε στο σχηματισμό των σημερινών ηπείρων.

Παθητικά ηλιακά συστήματα (Π.Η.Σ.)
θέρμανσης ή δροσισμού

Είναι οι τεχνικές και κατασκευές που εμπεριέχονται στο
σχεδιασμό του κτιρίού και προσαρμόζονται κατάλληλα στο
κέλυφός του.

Παλιρροϊκή ενέργεια

Είναι η μορφή ενέργειας που προκύπτει από την βαρυτική
έλξη της σελήνης και του γης και η οποία είναι εκμεταλλεύσιμη κατά την διαφορά του ύψους της επιφάνειας της
στάθμης των νερών-άμπωτη και πλημμυρίδα.

Ρύπανση

Κάθε μεταβολή στα ποιοτικά ή στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του αέρα, των νερών ή του εδάφους.

στοιχείο που προκύπτει από το οξυγόνο και αποτελεί βασικό συστατικό της οζονόσφαιρας (τμήμα της ατμόσφαιρας)

Ρυπαντές

Παράγοντες που διοχετεύονται στο περιβάλλον και ευθύνονται για τη ρύπανση. Σχετίζονται με ορισμένες χημικές
ουσίες ή με ακτινοβολίες.

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος στην τροπόσφαιρα που
καταγράφεται τα τελευταία χρόνια κυρίως πάνω από τους
πόλους.

Τηλεθέρμανση

η παροχή θέρμανσης με ειδικό δίκτυο αγωγών που μεταφέρουν νερό το οποίο θερμαίνεται σε λέβητες, συνήθως
σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, μακριά από το χώρο κατανάλωσης.

Κυματική Ενέργεια

Mεθάνιο (CH4)

Είναι η μορφή ενέργειας που προκύπτει από την κινητική
ενέργεια των κυμάτων. Το φαινόμενο των ανέμων έχει
ως συνέπεια το σχηματισμό κυμάτων τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανέμων και σε
ακτές ωκεανών.
αέριο άχρωμο, άοσμο και πολύ ελαφρύ, το πρώτο μέλος
της σειράς των κορεσμένων υδρογονανθράκων. Βρίσκεται στη φύση σε πηγές φυσικού αερίου, στα αέρια των
πετρελαιοπηγών κ.λπ. και έχει πολλές εφαρμογές είτε ως
καύσιμο, είτε ως πρώτη ύλη σύνθεσης άλλων οργανικών
ενώσεων.

Μονοξείδιο του άνθρακα

Όζον

Τρύπα του όζοντος
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Το μονοξείδιο του άνθρακα (χημικός τύπος CO) είναι ένα
άχρωμο και άοσμο δηλητηριώδες αέριο που παράγεται
κατά την ατελή καύση του άνθρακα που περιλαμβάνεται
σε όλα τα καύσιμα. Το μεγαλύτερο μέρος του CO προέρχεται από τις μεταφορές.
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Τρύπα του όζοντος

Υβριδικά συστήματα

ΑΝΘΡΑΚΕΣ... Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος στην τροπόσφαιρα που
καταγράφεται τα τελευταία χρόνια κυρίως πάνω από τους
πόλους
Είναι τα παθητικά συστήματα που κάνουν χρήση και μηχανικών μέσων των οποίων η λειτουργία απαιτεί συμβατική
ενέργεια πολύ μικρότερη από αυτή που εξοικονομεί το
ίδιο το υβριδικό σύστημα (πχ. ηλιακή καμινάδα με ανεμιστήρα κλπ.).

Υδρόσφαιρα

Το τμήμα της Γης που καλύπτεται από νερό κάθε μορφής.

Φωτοχημικό νέφος

Ο θερμός και γεμάτος από αέριους ρυπαντές και στερεά
σωματίδια αέρας που εγκλωβίζεται πάνω από μια περιοχή.
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