
Ήξερες ότι:

ΣΤΟΧΟΣ 13 
ΔΡΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
 
 

 

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις των αερίων του

θερμοκηπίου, οι οποίες προέρχονται κυρίως από

έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, προκαλούν

άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.

 

Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται μια αλλαγή

στο παγκόσμιο κλίμα της Γης.

 

 

 

Η κλιματική αλλαγή

είναι ένα παγκόσμιο

γεγονός με

σημαντικές

επιπτώσεις σε

διαφορετικές γωνιές

του πλανήτη.

 

 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η αλλαγή

στις καιρικές συνθήκες, η ξηρασία, οι πλημμμύρες

είναι ορισμένες από τις συνέπειες 

της κλιματικής αλλαγής.

 

 



 

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, αν δεν δράσουμε,

η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας του

πλανήτη προβλέπεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια

του 21ου αιώνα και είναι πιθανό να ξεπεράσει

ακόμα και τους 3 βαθμούς Κελσίου.
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Η άνοδος αυτή θα

επηρεάσει τα ωκεάνια

ρεύματα, με συνέπεια

αλλαγές στην

παγκόσμια κατανομή

των αλιευμάτων.

 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

(έως και 30 μ.), από το λιώσιμο των πολικών

πάγων θα δημιουργήσει προβλήματα 

σε πολλές παράκτιες περιοχές.
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το Φυσικό αέριο;

Ορυκτά καύσιμα            Λιγνίτες           Πρώτες ύλες

2. Μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι:

κυρίως σε:

4. Οι ωκεανοί απορροφούν:

Οξυγόνο             Διοξείδιο του άνθρακα          Ουράνιο

 

1.Πώς αλλιώς λέγονται ο Γαιάνθρακας, το Πετρέλαιο και 

Η ξηρασία         Η τρύπα του όζοντος        Η αποψίλωση των δασών                       

3. Η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης προκαλεί προβλήματα 

Αστικά κέντρα        Παράκτιες περιοχές       Βουνά και οροσειρές

Διοξείδιο του άνθρακα       Ανθρακικό αλάτι       Χλωριούχο Νάτριο

5. Τα ορυκτά καύσιμα είναι επιβλαβή για το περιβάλλον γιατί κατά

την καύση τους απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα:
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