
Κλιματικές αλλαγές και οι 
επιπτώσεις τους στη ζωή 

του ανθρώπου 

Μπορεί ο άνθρωπος να 
ρυθμίσει τις δραστηριότητες 

του ώστε να επιφέρει 
επιθυμητές αλλαγές στο 

κλίμα; 



ΚΛΙΜΑ 

• Είναι ο μέσος όρος των καιρικών 
συνθηκών που επικρατούν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα 
τόπο. 



Ποιοι είναι οι ρυθμιστικοί 
παράγοντες του κλίματος πάνω 

στη Γη; 

• Ο Ήλιος 

•Η αστρονομική θέση της Γης 

•Η εναλλαγή ξηράς - θάλασσας 

•Οι εκρήξεις ηφαιστείων 

•Οι δραστηριότητες του ανθρώπου 



1. Η λόξωση αναφέρεται στην κλίση του άξονα της Γης. Με τον 
χρόνο, η γωνία της κλίσης της Γης μεταβάλλεται από 22.2 έως 24.5 

μοίρες (τώρα η κλίση είναι 23.5 και ελαττώνεται). Αυτές οι 
μεταβoλές οφείλονται στην βαρυτική έλξη των μεγάλων πλανητών, 

συμπεριλαμβανομένου του Δία.Η λόξωση της Γης μεταβάλλεται 
κυκλικά με μια περίοδο 41.000 ετών. 

 

Πως αλλάζει η αστρονομική θέση της Γης; 



Οι αλλαγές στη λόξωση ενισχύουν ή ελαττώνουν 
τις εποχές. Μια μεγαλύτερη κλίση σημαίνει ότι το 

καλοκαίρι θα λάβει περισσότερη ηλιακή 
ακτινοβολία, ενώ το χειμώνα λιγότερη. 

Ποιά είναι η επίδραση των μεταβολών στη λόξωση: 



2. Η τροχιά της Γης γύρω από τον ΄Ηλιο περιγράφεται από την 
εκκεντρότητα της. Η εκκεντρότητα εκφράζεται μαθηματικά από : 

e = (a2 - b2)1/2 / a 

όπου a και b είναι ο μεγάλος και ο μικρός άξονας της έλλειψης, αντίστοιχα.  
Η εκκεντρότητα της Γης έχει μεταβληθεί με τον χρόνο από τιμές 0,005 έως 

0.0607 ( τώρα η εκκεντρότητα είναι 0.0167). Η εκκεντρότητα έχει μια 
περίοδο περίπου 100.000 ετών. 



Αλλαγές στην εισερχόμενη ακτινοβολία του 
Ήλιου εξ αιτίας του κύκλου εκκεντρότητας είναι 
μηδαμινές, το πολύ 0.2%. Η εκκεντρότητα είναι 

σημαντική γιατί διαμορφώνει το πλάτος του 
κύκλου μετάπτωσης.  

 

        Γιατί είναι σημαντική η εκκεντρότητα; 



3. Μετάπτωση των ισημεριών 



Η θέση των ηλιοστασίων και των ισημεριών δεν είναι σταθερή. Αντίθετα, 
μετατοπίζονται σε σχέση με την ελλειπτική τροχιά της Γης και σε σχέση 
με το Αφήλιο ( το σημείο της τροχιάς της Γης που βρίσκεται μακρύτερα 
από τον Ήλιο) και το Περιήλιο (το σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα 

στον Ήλιο). 

Ο καλύτερος τρόπος να φανταστούμε την αξονική μετάπτωση είναι να 
σκεφτούμε τη Γη σαν μια σβούρα. Καθώς η σβούρα γίνεται περισσότερο 

αργή, αρχίζει να τρέμει. Παρόμοια, η Γη έχει μια αργή τρεμουλιαστή 
κίνηση, που ονομάζεται αξονική μετάπτωση. Αυτή η κίνηση δεν επηρεάζει 

την κλίση του άξονα της Γης, αλλά την διεύθυνση προς την οποία η Γη 
είναι κεκλιμένη ( δείτε το διάγραμμα παραπάνω). Η αξονική μετάπτωση 
δημιουργείται από την βαρυτική έλξη του Ήλιου και της Σελήνης πάνω 

στο ισημερινό κύρτωμα της Γης. 

 



Η αξονική μετάπτωση έχει σαν αποτέλεσμα να 
μετακινούνται τα ηλιοστάσια και οι ισημερίες γύρω 
από την τροχιά της Γης, ολοκληρώνοντας μια 
πλήρη τροχιά γύρω από τον Ήλιο κάθε 25700 έτη. 

 



Μια δεύτερη κίνηση επίσης επηρεάζει την θέση των 
ισημεριών και των ηλιοστασίων και είναι γνωστή ως η 
μετάπτωση της έλλειψης. Αυτή η κίνηση περιγράφει την 
περιστροφή της ελλειπτικής τροχιάς της Γης. Η κίνηση 
αυτή είναι ακόμη πιο αργή από την αξονική μετάπτωση.  



Η συνδυασμένη δράση της αξονικής μετάπτωσης και της 
μετάπτωσης της έλλειψης αναφέρεται σαν κύκλος 

μετάπτωσης με μια περιοδικότητα 23000 και 19000 ετών 
( κατά μέσο όρο 21700 έτη). Η πλήρης δράση της 

μετάπτωσης στην ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να λάβει 
υπόψη τόσο την εκκεντρότητα της τροχιάς της Γης, όσο 

και την μετάπτωση.  



Ο κύκλος μετάπτωσης καθορίζει που οι ισημερίες και 
τα ηλιοστάσια λαμβάνουν χώρα στη Γη, 
επηρεάζοντας τον εποχιακό κύκλο. Στην εποχή μας, 
ο άξονας της Γης δείχνει προς τον Πολικό Αστέρα. Σε 
12000 έτη, ο άξονας θα έχει κλίση προς τον Vega, 
και οι τροχιακές θέσεις όπου θα συμβαίνουν τα 
χειμερινά και θερινά ηλιοστάσια θα αντιστραφούν. 
Κατά συνέπεια, το Βόρειο Ημισφαίριο θα έχει χειμώνα 
κοντά στο Αφήλιο και καλοκαίρι κοντά στο Περιήλιο. 
Επομένως, οι εποχιακές διαφορές θα είναι 
μεγαλύτερες από ότι είναι σήμερα. 

  

Ποια είναι η δράση του κύκλου μετάπτωσης; 



Ένας άλλος σημαντικός κύκλος που επηρεάζει 
το κλίμα και τον καιρό στη Γη, είναι ο κύκλος 
των ηλιακών κηλίδων, που έχει διάρκεια 11 με 
12 έτη 

Ο κύκλος των ηλιακών κηλίδων 

Ο κύκλος αυτός επηρεάζει το ισχυρό 
μαγνητικό πεδίο του Ήλιου, που με τη σειρά 
του επηρεάζει την ποσότητα των κοσμικών 
σωματιδίων που εισέρχονται στην 
ατμόσφαιρα της Γης και τελικά επηρεάζουν 
το σχηματισμό των συννέφων. 



Ποια είναι τελικά η επίδραση στο 
κλίμα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων; 

Ποσοτικά δεν υπερβαίνει το 5% του 
συνόλου των επιδράσεων.Κατά 
συνέπεια μπορεί να έχει κάποια 

σημαντική επίδραση σε περιστάσεις 
ευαίσθητης ισορροπίας, όμως όσο και 
αν αυτό δεν ικανοποιεί την αίσθηση 

ελέγχου που θέλει να έχει ο άνθρωπος 
στη Φύση, οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες δεν μπορούν να 
θέσουν το κλίμα της Γης υπό έλεγχο! 


