Κατανοώντας τα αέρια του θερµοκηπίου
Το κυριότερο αέριο του θερµοκηπίου είναι οι υδρατµοί (H2O), οι
οποίοι ευθύνονται για περίπου τα δύο τρίτα του φυσικού φαινοµένου του
θερµοκηπίου. Στην ατµόσφαιρα, τα µόρια νερού δεσµεύουν τη θερµότητα που
εκπέµπει η γη και έπειτα την εκπέµπουν εκ νέου προς όλες τις κατευθύνσεις,
θερµαίνοντας έτσι την επιφάνεια της γης πριν επιστρέψουν τελικά στο διάστηµα.
Υδρατµοί:

Οι υδρατµοί της ατµόσφαιρας αποτελούν τµήµα του υδρολογικού κύκλου, ενός
κλειστού συστήµατος κυκλοφορίας του νερού -το οποίο είναι διαθέσιµο σε
πεπερασµένες ποσότητες στη γη- από τους ωκεανούς και το έδαφος στην
ατµόσφαιρα και από εκεί πίσω στο έδαφος µέσω της εξάτµισης και της διαπνοής,
της συµπύκνωσης και της κατακρήµνισης.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν αυξάνουν τους υδρατµούς στην ατµόσφαιρα.
Ωστόσο, ο θερµότερος αέρας µπορεί να κατακρατήσει πολύ περισσότερη
υγρασία και, συνεπώς, οι αυξηµένες θερµοκρασίες εντείνουν περαιτέρω τις
κλιµατικές αλλαγές.
Ο κυριότερος συντελεστής οτ υ ενισχυµένου
(ανθρωπογενούς) φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα
(CO2). Ευθύνεται παγκοσµίως για τουλάχιστον το 60% του ενισχυµένου
φαινοµένου των αερίων θερµοκηπίου. Στις βιοµηχανικές χώρες, το διοξείδιο του
άνθρακα αποτελεί τουλάχιστον το 80% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.
∆ιοξείδιο του άνθρακα:

Στη γη υπάρχουν πεπερασµένες ποσότητες άνθρακα, οι οποίες, όπως και το
νερό, ανακυκλώνονται µε τον "κύκλο του άνθρακα". Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
πολύπλοκο σύστηµα στο οποίο ο άνθρακας κινείται µεταξύ της ατµόσφαιρας, της
επίγειας βιόσφαιρας και των ωκεανών. Τα φυτά απορροφούν CO2 από την
ατµόσφαιρα κατά τη φωτοσύνθεση. Χρησιµοποιούν τον άνθρακα για να
συνθέσουν τους ιστούς τους και τον απελευθερώνουν στην ατµόσφαιρα, όταν
ξεραίνονται και αποσυντίθενται. Ο οργανισµός των ζώων (και των ανθρώπων)
περιέχει κι αυτός άνθρακα, τον οποίο λαµβάνει από τα βρώσιµα φυτά ή από τα
ζώα που καταναλώνουν αυτά τα φυτά. Ο άνθρακας απελευθερώνεται ως CO2 µε
την αναπνοή, καθώς και µε το θάνατο και την αποσύνθεση.
Τα ορυκτά καύσιµα είναι τα απολιθωµένα υπολείµµατα νεκρών ζώων και φυτών,
τα οποία συντίθενται υπό συγκεκριµένες συνθήκες σε διάστηµα εκατοµµυρίων
ετών και, συνεπώς, έχουν µεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα. Με την ευρεία
έννοια, το κάρβουνο δεν είναι παρά υπολείµµατα καµένων δασών, ενώ το
πετρέλαιο προέρχεται από τη χλωρίδα των ωκεανών. (Οι ωκεανοί απορροφούν
CO2, που χρησιµοποιείται σε διαλυµένη µορφή για τη φωτοσύνθεση της
θαλάσσιας χλωρίδας).

Πολλά δισεκατοµµύρια τόνοι άνθρακα ανταλλάσσονται µε φυσικό τρόπο κάθε
χρόνο µεταξύ της ατµόσφαιρας, των ωκεανών και της επίγειας χλωρίδας. Τα
επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα παρουσίαζαν αποκλίσεις
µικρότερες από 10% κατά τη διάρκεια των 10.000 χρόνων που προηγήθηκαν της
βιοµηχανικής επανάστασης. Ωστόσο, από το 1800 η συγκέντρωσή του έχει
αυξηθεί κατά περίπου 30%, καθώς τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίµων
καίγονται για να παραχθεί ενέργεια, κυρίως στις ανεπτυγµένες χώρες. Σήµερα
εκπέµπουµε στην ατµόσφαιρα τουλάχιστον 25 δισεκατούρια τόνους CO2 το
χρόνο.
Πρόσφατα, Ευρωπαίοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι τρέχουσες συγκεντρώσεις
CO2 στην ατµόσφαιρα είναι τώρα υψηλότερες από ποτέ κατά τα τελευταία
650.000 χρόνια. Πραγµατοποιήθηκε πυρηνοληψία πάγου σε βάθος άνω των 3
χιλιοµέτρων στους πάγους της Ανταρκτικής οι οποίοι διαµορφώθηκαν
εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Ο πάγος περιέχει φυσαλίδες αέρα, οι οποίες
µας δίνουν πληροφορίες για την ατµοσφαιρική σύσταση σε διάφορες εποχές της
ιστορίας του πλανήτη.
Το CO2 µπορεί να παραµείνει στην ατµόσφαιρα για 50-200 χρόνια, ανάλογα µε
τον τρόπο ανακύκλωσης και επιστροφής του στο έδαφος και τους ωκεανούς.
Το δεύτερο σηµαντικότερο αέριο που ευθύνεται για το ενισχυµένο
φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι το µεθάνιο (CH4). Από τις απαρχές της
βιοµηχανικής επανάστασης, οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις µεθανίου έχουν
διπλασιαστεί και συµβάλλουν κατά περίπου 20% στην ενίσχυση του φαινοµένου
των αερίων θερµοκηπίου. Στις βιοµηχανικές χώρες, το µεθάνιο αποτελεί
συνήθως το 15% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.
Μεθάνιο:

Το µεθάνιο συντίθεται, κατά κύριο λόγο, από βακτήρια που ενισχύονται µε
οργανικές ύλες ελλείψει οξυγόνου. Συνεπώς, εκπέµπεται από διάφορες φυσικές
και πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, µε κυριότερες
τις ανθρωπογενείς εκποµπές. Οι φυσικές πηγές περιλαµβάνουν υγρότοπους,
τερµίτες και ωκεανούς. Οι πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα περιλαµβάνουν την εξόρυξη και την καύση ορυκτών καυσίµων,
την κτηνοτροφία (τα βοοειδή καταναλώνουν φυτά, τα οποία ζυµώνονται στο
πεπτικό τους σύστηµα και τα οποία εκπέµπουν µεθάνιο µέσω της εκπνοής και
των περιττωµάτων τους), τις ορυζοκαλλιέργειες (οι ορυζώνες παράγουν µεθάνιο
καθώς οι οργανικές ύλες του εδάφους αποσυντίθενται χωρίς αρκετό οξυγόνο) και
τους χώρους ταφής (κι εδώ τα οργανικά απόβλητα αποσυντίθενται χωρίς αρκετό
οξυγόνο).
Το µεθάνιο στην ατµόσφαιρα δεσµεύει θερµότητα 23 φορές πιο αποτελεσµατικά
από το CO2. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής του είναι µικρότερη και κυµαίνεται από 10
έως 15 χρόνια.
Το µονοξείδιο του αζώτου (N2O) απελευθερώνεται µε
φυσικό τρόπο από τους ωκεανούς και τα παρθένα δάση, καθώς και από τα
βακτήρια του εδάφους. Οι πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα περιλαµβάνουν τα αζωτούχα λιπάσµατα, την καύση ορυκτών
καυσίµων και τη βιοµηχανική χηµική παραγωγή µε χρήση αζώτου, όπως είναι η
επεξεργασία λυµάτων. Στις βιοηχανικές χώρες, το N2O αποτελεί το 6% των
Μονοξείδιο του αζώτου:

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Όπως το µ O2 και το µεθάνιο, έτσι και το
µονοξείδιο του αζώτου είναι ένα αέριο θερµοκηπίου, του οποίου τα µόρια
απορροφούν θερµότητα που προσπαθεί να διαφύγει στο διάστηµα. Το µ 2O είναι
310 φορές πιο αποτελεσµατικό από το CO2 στην απορρόφηση της θερµότητας.
Από τις απαρχές της βιοµηχανικής επανάστασης, οι συγκεντρώσεις υποξειδίου
του αζώτου στην ατµόσφαιρα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 16% και συµβάλλουν
κατά 4 έως 6% στην ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Είναι τα µόνα αέρια θερµοκηπίου που δεν
έχουν συντεθεί µε φυσικό τρόπο, αλλά έχουν δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο για
βιοµηχανικούς σκοπούς. Το µερίδιό τους στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
από τις βιοµηχανικές χώρες είναι περίπου 1,5%. Όµως, είναι εξαιρετικά ισχυρά µπορούν να δεσµεύσουν θερµότητα 22.000 φορές πιο αποτελεσµατικά από ό,τι
το CO2- και παραµένουν στην ατµόσφαιρα για χιλιάδες χρόνια.
Φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου:

Τα φθοριούχα αέρα θερµοκηπίου περιλαµβάνουν τους υδροφθοράνθρακες (H
µ ) που χρησιµοποιούνται για την ψύξη και την κατάψυξη,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων κλιµατισµού· το εξαφθοριούχο θείο
(SF6) που χρησιµοποιείται για παράδειγµα στην ηλεκτρονική βιοµηχανία· και τους
υπερφθοράνθρακες (PFC) που εκπέµπονται κατά την παραγωγή αλουµινίου και
χρησιµοποιούνται στην ηλεκτρονική βιοµηχανία. Αδιαµφισβήτητα, τα γνωστότερα
από αυτά τα αέρια είναι οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) που δεν είναι µόνον
φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, αλλά καταστρέφουν και το στρώµα του όζοντος.
Αποσύρονται σταδιακά από την κυκλοφορία σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος.
θερµοκηπίου στην Ε.Ε. κατά το 2003
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