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ΕΙΑΓΩΓΗ
Ζ έλλνηα «νηθνινγηθό απνηύπσκα» αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε παξαγσγηθήο γεο,
πόζηκνπ λεξνύ θαη ζάιαζζαο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ
θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ζε ελέξγεηα θαη λεξό, ζπλππνινγίδνληαο ηηο εθπνκπέο
ξύπσλ θαη ηελ έθηαζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απόζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Με ηνλ
όξν «νηθνινγηθό απνηύπσκα» εθθξάδεηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ηα αλζξώπηλα είδε
θαηαλαιώλνπλ ηνπο πόξνπο ηεο Γεο ζε εθηάξηα παξαγσγηθήο γεο. ε παγθόζκην
επίπεδν, ην κέζν νηθνινγηθό απνηύπσκα είλαη ζήκεξα 2,2 εθηάξηα θαηά θεθαιήλ,
παξόηη δελ ζα έπξεπε λα ππεξβαίλεη ηα 1,8 εθηάξηα πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη
εληόο ησλ νξίσλ ηεο βηνινγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Γεο. ε παγθόζκην επίπεδν,
ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003, ηα αλζξώπηλα όληα
ρξεζηκνπνηνύλ 25% πεξηζζόηεξν από ηελ εηήζηα παξαγσγή ηεο Γεο, κε άιια
ιόγηα, ε Γε ρξεηάδεηαη έλαλ ρξόλν θαη ηξεηο κήλεο γηα λα παξαγάγεη όηη εκείο
ρξεζηκνπνηήζακε ζε έλα θαη κόλν έηνο.
Πξέπεη λα γίλεηαη κηα δηάθξηζε σο πξνο ηη είλαη ην ελεξγεηαθό θαη ηη ην νηθνινγηθό
απνηύπσκα ελόο ηόπνπ.Mε ηνλ όξν νηθνινγηθό απνηύπσκα ζπλήζσο γίλεηαη
αλαθνξά ζε έθηαζε γήο, πόζηκνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε
αλαγθώλ. Ο όξνο ελεξγεηαθό απνηύπσκα αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ζύλνιν ησλ
εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαιεί έλαο νξγαληζκόο.
Πξαθηηθά, αλ δηαηξέζνπκε ηελ έθηαζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εδαθώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαζαξνύ λεξνύ - κε ηνλ πιεζπζκό ηεο γεο, ζα
δηαπηζηώζνπκε όηη ζε θάζε άλζξσπν αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ 20 ζηξέκκαηα.
Μπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην απνηύπσκα αλζξώπσλ, θηηξίσλ, πόιεσλ, ρσξώλ
θαη νιόθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ
Σα αίηηα γηα ηελ αύμεζε ηνπ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο είλαη πνιιά, κε θύξηα ηελ
ππεξθαηαλάισζε θαη ηελ ξύπαλζε πνπ πξνθαιεί ν άλζξσπνο κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ. Ζ ξύπαλζε δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: Σελ αηκνζθαηξηθή ,
ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο.

 ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ
Δίλαη ε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο, δειαδή ε πξνζζήθε νπζηώλ (ξύπσλ) ζηελ
αηκόζθαηξα πνπ ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δε ζα ππήξραλ. ηε ζύγρξνλε επνρή,
ζπρλά ε ξύπαλζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο.
Ζ αλζξσπνγελήο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πξνθαιείηαη θπξίσο από ηξεηο αλζξώπηλεο
δξαζηεξηόηεηεο, ηε βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο θαη ηα λνηθνθπξηά. ε κηα ηππηθή πόιε,
ε βηνκεραλία επζύλεηαη γηα ην 50% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηα κέζα
κεηαθνξάο γηα ην 35%, ελώ ηα λνηθνθπξηά γηα ην 15%.
Ζ ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο απνηειεί ζνβαξό πγεηνλνκηθό, πεξηβαιινληηθό,
θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πξόβιεκα, γηαηί ηα αέξηα πνπ ηε ξππαίλνπλ, όπσο ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο, όπσο ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο,
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη άιια πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ ηξύπα ηνπ όδνληνο
πξνθιήζεθε από ηε ρξήζε ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ, απαγνξεπκέλσλ ζήκεξα
ρεκηθώλ ελώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ ςπθηηθή θαη ηα ζπξέη.
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Ζ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε γίλεηαη θπξίσο από νμείδηα, όπσο νμείδηα ηνπ αδώηνπ, ηνπ
ζείνπ, ηνπ άλζξαθα θαη άιια, θαη από αηζάιε (άθαπζηνο άλζξαθαο ζε αέξηα κείγκα
αέξα). Σα νμείδηα ηνπ αδώηνπ πξνθαινύλ ην θσηνρεκηθό λέθνο, ζπλήζσο ζηα
θέληξα κεγαινππόιεσλ ή θαη ζηηο γύξσ πεξηνρέο. Σα νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ηνπ
άλζξαθα αληηδξνύλ κε ηνπο πδξαηκνύο ησλ λεθώλ δεκηνπξγώληαο όμηλε βξνρή, ε
νπνία πξνζβάιιεη ηα δάζε, ελώ ην ζεηηθό νμύ (ζπζηαηηθό ηεο όμηλεο βξνρήο)
πξνζβάιιεη ηα κάξκαξα κεηαηξέπνληάο ηα ζε γύςν. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αιιά
θαη άιια αέξηα πνπ παξάγνληαη από αηειείο θαύζεηο, όπσο άθαπζηνη
πδξνγνλάλζξαθεο, ζπκβάιινπλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηηο πόιεηο πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο όπνπ γίλεηαη θαύζε νξπθηώλ
θαπζίκσλ, όπσο ην πεηξέιαην ή ν ιηγλίηεο, ππάξρνπλ αξθεηά αλαπλεπζηηθά
πεξηζηαηηθά, ελώ ηα θξνύζκαηα θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα είλαη απμεκέλα.
 ΡΤΠΑΝΖ ΝΔΡΟΤ
Δίλαη θάζε νπζία πνπ εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ λεξνύ. Ζ ξύπαλζε κπνξεί λα
είλαη ρεκηθή κε ηελ εηζαγσγή επηθίλδπλσλ ηνμηθώλ νπζηώλ, ελεξγεηαθή, βηνινγηθή θηι.
Οη ζπνπδαηόηεξεο πεγέο ξύπαλζεο, νη νπνίεο επηβαξύλνπλ θαη΄ αξρήλ ηα
επηθαλεηαθά λεξά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππόγεηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο, κπνξεί
λα ηαμηλνκεζνύλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:

Αζηηθά ιύκαηα: Αθάζαξηα λεξά πόιεσλ θαη νηθηζκώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο
θαηνηθίεο θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, δεκόζηεο
επηρεηξήζεηο, ρώξνη εξγαζίαο, ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, λνζνθνκεία, εξγαζηήξηα θαη
ηαηξηθά θέληξα, βηνηερλίεο θά).
Βηνκεραληθά πγξά απόβιεηα, πνπ κπνξεί λα είλαη παξόκνηα κε ηα αζηηθά ιύκαηα ή
λα πεξηέρνπλ θαη επηθίλδπλα ή θαη ηνμηθά ζηνηρεία.
Γεσξγηθά πγξά απόβιεηα, ηα λεξά απνξξνήο εληαηηθά θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ
πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ιηπάζκαηα ή/θαη θπηνθάξκαθα.
Κηελνηξνθηθά πγξά απόβιεηα, ηα πγξά απόβιεηα πνπ πξνέξρνληαη από κεγάιεο ή
κηθξόηεξεο κνλάδεο εθηξνθήο δώσλ. Γηείζδπζε ζαιαζζηλνύ λεξνύ ιόγσ
ππεξάληιεζεο ησλ ππόγεησλ λεξώλ ή ιόγσ ηεο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο
εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηνπ παγθόζκηνπ θιίκαηνο (“θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ”).
Όμηλε βξνρή εμαηηίαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ή θαηαθξήκληζεο ησλ αέξησλ
ξύπσλ κε ηε βξνρή, ην ρηόλη, ηνλ άλεκν ή ιόγσ βαξύηεηαο.
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 ΡΤΠΑΝΖ ΔΓΑΦΟΤ
Ζ ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ζ’ απηό ξππνγόλσλ νπζηώλ ζε
πνζόηεηεο πνπ αιινηώλνπλ ηε ζύζηαζε ηνπ θαη ζπλεπώο πξνθαινύλ βιάβεο ζηνπο
νξγαληζκνύο θαη δηαηαξαρέο ζηα νηθνζπζηήκαηα.
Οη ξππνγόλεο νπζίεο ζπγθεληξώλνληαη απεπζείαο ζην έδαθνο ή θαηαιήγνπλ ζην
έδαθνο από ηνλ αέξα (αθνύ ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη δηαξθώο εθηεζεηκέλε
ζηνπο ξύπνπο πνπ πεξηέρεη ε αηκόζθαηξα) θαη ην λεξό (αθνύ κε ηελ θπθινθνξία
ησλ λεξώλ ζηα εδάθε νη ξύπνη δηαζθνξπίδνληαη ζηε βηόζθαηξα) Οη επηπηώζεηο από
ηε ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη πνιύ αξγόηεξα από ηε ζηηγκή ηεο
ξύπαλζεο αθνύ θάζε ξππνγόλνο νπζία πνπ δηαζθνξπίδεηαη ζην έδαθνο εηζρσξεί
ζηα ηξνθηθά δίθηπα ησλ νηθνζπζηεκάησλ όπνπ θαηά κήθνο ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ
δεκηνπξγνύληαη θαηλόκελα βηνινγηθήο ζπζζώξεπζεο ησλ νπζηώλ απηώλ. Οη
νξγαληζκνί δειαδή πνπ έρνπλ απνξξνθήζεη θάπνηα ξππνγόλν νπζία από ην
έδαθνο (π.ρ. ηα θπηά) ζα ρξεζηκεύζνπλ σο ηξνθή γηα άιινπο νξγαληζκνύο (π.ρ.
θπηνθάγα δώα) νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ζπζζσξεύζνπλ ηε ξππνγόλν νπζία
ζην ζώκα ηνπο ζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο (π.ρ. ζαξθνθάγα δώα) θαη ζηε ζπλέρεηα ε
ξππνγόλνο νπζία ζα ζπγθεληξσζεί ζε αθόκα κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ζηνπο
νξγαληζκνύο εθείλνπο πνπ ηξέθνληαη ζπγρξόλσο κε θπηά, θπηνθάγα θαη
ζαξθνθάγα δώα (π.ρ. άλζξσπνο).
Με ηνλ ηξόπν απηό, δειαδή κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, νη ξππνγόλεο νπζίεο
κεηαθέξνληαη από ηα θαηώηεξα ηξνθηθά επίπεδα ζηα αλώηεξα θαη ε ζηαδηαθή
ζπζζώξεπζε ηνπο είλαη ηόζν κεγαιύηεξε όζν ην ηξνθηθό επίπεδν είλαη πςειόηεξν.
Ζ ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο πξνέξρεηαη θπξίσο από ηα ιηπάζκαηα θαη ηα
θπηνθάξκαθα, από ηα ζηεξεά απόβιεηα (απνξξίκκαηα), ηα βηνκεραληθά απόβιεηα
θαη ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαζώο θαη από ηελ όμηλε βξνρή.
Οη κεγαιύηεξεο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζε ζρέζε κε ην νηθνινγηθό απνηύπσκα
 Σν ζύλλεθν δηνμίλεο πάλσ από ηε Seveso
ηηο 10 Ηνπιίνπ 1976, κηα έθξεμε ζε εξγνζηάζην ρεκηθώλ ηεο βόξεηαο Ηηαιίαο
απειεπζέξσζε έλα παρύ θαη ιεπθό ζύλλεθν δηνμίλεο, πνπ εγθαηαζηάζεθε γξήγνξα
πάλσ από ηελ πόιε Seveso, ζηα βόξεηα ηνπ Μηιάλνπ. Σα πξώηα ζύκαηα ήηαλ ηα
δώα, πνπ πέζαηλαλ αλεμήγεηα. Έπεηηα από 4 εκέξεο, ε αξξώζηηα ρηύπεζε θαη ηνπο
αλζξώπνπο, κε ηα ζύκαηα λα ππνθέξνπλ από λαπηία, ζπγθερπκέλε όξαζε, πιεγέο
ζην ζώκα θαη άιιεο ζνβαξέο δεξκαηνπάζεηεο. Ζ πόιε εθθελώζεθε άξνλ-άξνλ ηηο
επόκελεο εβδνκάδεο, γηα λα πεξηνξηζηνύλ νη ζπλέπεηεο. Οη θάηνηθνη επέζηξεςαλ
ηειηθά θάπνηα ζηηγκή πνιύ αξγόηεξα, θαη πιένλ έλα ηεξάζηην πάξθν κε δύν
θνινζζηαίεο δεμακελέο, κε ηα απνκεηλάξηα εθαηνληάδσλ δώσλ, ηα εξείπηα ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαη ην ρώκα πνπ έιαβε ηηο κεγαιύηεξεο δόζεηο δηνμίλεο, ζηήζεθε γηα λα
ζπκίδεη ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή.
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 Σν Three Mile Island
Ππξεληθό εθηάιηε ραξαθηήξηδαλ ηα ακεξηθαληθά πξσηνζέιηδα ηεο 9εο Απξηιίνπ
1979 ηα γεγνλόηα ζην λεζάθη Three Mile Island. ηηο 28 Μαξηίνπ, ν ππξεληθόο
αληηδξαζηήξαο ηνπ Three Mile Island, δίπια ζην Harrisburg ηεο Πελζηιβάληα, έιησλε
κέξα κε ηε κέξα, επηβεβαηώλνληαο κε δξακαηηθό ηξόπν ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ
ππξεληθή ελέξγεηα. Σν παξάδνμν ηεο ππόζεζεο είλαη όηη ελώ ην γεγνλόο έγηλε
γλσζηό σο έλα από ηα ρεηξόηεξα ππξεληθά ζπκβάληα ζηελ ηζηνξία ηεο Ακεξηθήο,
ηίπνηα ην θνβεξό δελ ζπλέβε: θαλείο δελ πέζαλε, θαλείο δελ εθηέζεθε ζε πςειά
επίπεδα ξαδηελέξγεηαο, ελώ ην εξγνζηάζην είλαη ιεηηνπξγηθό κέρξη θαη ζήκεξα. Σν
δηαθύβεπκα σζηόζν ηεο ππόζεζεο έκειιε λα αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ: ν «ππξεληθόο
εθηάιηεο» -πνπ δελ ήξζε σζηόζν πνηέ- ηνπ Three Mile Island ήηαλ ν βαζηθόηεξνο
ιόγνο πνπ θαλέλα θαηλνύξην ππξεληθό εξγνζηάζην δελ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ
Ακεξηθή ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα.
 Bhopal
Σα κεζάλπρηα ηεο 2 Γεθεκβξίνπ 1984, έλα ηξαγηθό αηύρεκα ζην εξγνζηάζην
παξαζθεπήο θπηνθαξκάθσλ Union Carbide ζηελ Bhopal ηεο Ηλδίαο ζα θαηέιεγε ζηε
δηαξξνή 45 ηόλσλ δειεηεξηώδνπο κεζπιίνπ. Υηιηάδεο άλζξσπνη πέζαλαλ κέζα ζε
ιίγεο ώξεο. Πεξηζζόηεξνη ζα αθνινπζνύζαλ ηνπο επόκελνπο κήλεο, εθηνμεύνληαο
ηνλ αξηζκό ησλ ζπκάησλ ζηνπο 15.000. Σν δπζηύρεκα ζηελ Bhopal παξακέλεη ε
ρεηξόηεξε βηνκεραληθή θαηαζηξνθή ηνπ θόζκνπ.

 Σζέξλνκπηι
Ζ ρεηξόηεξε έθξεμε ζε ππξεληθό εξγνζηάζην ζπλέβε ζηηο 26 Απξηιίνπ 1986, όηαλ
έλαο από ηνπο αληηδξαζηήξεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Οπθξαλίαο εμεξξάγε,
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θαηαιήγνληαο ζηελ απειεπζέξσζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ξαδηελέξγεηαο ζηελ
αηκόζθαηξα. Από ηελ ηξαγηθή εθείλε ζηηγκή, ρηιηάδεο παηδηά έκειιε λα είλαη ηα
ζύκαηα ηεο έθιπζεο ξαδηελέξγεηαο, κε ηηο ζπλέπεηεο λα θηάλνπλ κέρξη θαη ζηε ρώξα
καο. Ο δηαβόεηνο αληηδξαζηήξαο Νν 4 ζθξαγίζηεθε κέζα ζε κηα ηεξάζηηα
ηζηκεληέληα «ζαξθνθάγν».

 Σν ηάλθεξ Exxon Valdez
Σε λύρηα ηεο 24εο Μαξηίνπ 1989, ην ηάλθεξ Exxon Valdez πξνζέθξνπζε ζηνλ
ύθαιν Bligh ησλ παξζέλσλ λεξώλ ηεο Αιάζθαο: ην πεηξέιαην άξρηζε λα ρύλεηαη ζηε
ζάιαζζα ζρεκαηίδνληαο κηα πεηξειαηνθειίδα πνπ έκειιε λα θηάζεη ζηα 10,8
εθαηνκκύξηα γαιόληα θαη λα απισζεί ζε κηα αθηίλα πάλσ από 500 κίιηα, κνιύλνληαο
ηαπηόρξνλα θαη κεξηθέο ρηιηάδεο κηιίσλ αθηνγξακκήο. Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνπιηά,
ςάξηα, θώθηεο θαη άιια δώα ζα πέζαηλαλ σο απνηέιεζκα ησλ δνινθνληθώλ
ζπλεπεηώλ ηεο πεηξειαηνθειίδαο, παξά ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε 11.000 αλζξώπσλ
θαη 1.000 ζθαθώλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο. Ζ πεηξειαηνθειίδα ηνπ Exxon Valdez
ζεσξείηαη ε κεγαιύηεξε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ δεκηνύξγεζε πνηέ ν
άλζξσπνο ζε νιόθιεξε ηελ ακεξηθαληθή ηζηνξία.
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 Κνπβέηη
Ο αληάκ Υνπζεΐλ γλώξηδε όηη ν Πόιεκνο ηνπ Κόιπνπ είρε ηειεηώζεη. Αθνύ δελ
κπνξνύζε λα έρεη ην Κνπβέηη, θαλείο δελ ζα θαξπσλόηαλ ηνλ πινύην ηεο
πεηξειαηνπαξαγσγνύ ρώξαο! Ήηαλ ην 1991 ινηπόλ όηαλ ν αληάκ έζηειλε ηνπο
άληξεο ηνπ λα αλαηηλάμνπλ ηηο πεηξειαηνπεγέο ηνπ Κνπβέηη: πεξίπνπ 600
πεηξειαηνπεγέο ηπιίρζεθαλ ζηηο θιόγεο, κε ηηο θσηηέο πνπ έθηαλαλ θπξηνιεθηηθά
ζηνλ νπξαλό λα θαίλε γηα 7 κήλεο. Ζ επξύηεξε πεξηνρή κνιύλζεθε από ηνλ ηνμηθό
θαπλό θαη ηελ ηέθξα, ελώ καύξε βξνρή έπεθηε, ζρεκαηίδνληαο ιίκλεο πεηξειαίνπ. Ζ
θηελνηξνθία πέζαλε κνλνκηάο, ελώ θαη ε άγξηα δσή θαηέιεμε ηειηθά, εμαηηίαο ηεο
πεηξειατθήο νκίριεο πνπ καύξηδε ηνπο πλεύκνλεο ησλ δώσλ. Ζ πεξηβαιινληηθή
θαηαζηξνθή ήηαλ αλππνιόγηζηε.

 Ππξεληθό εξγνζηάζην Tokaimura
ηηο 30 επηεκβξίνπ 1999 ζπλέβαηλε ην ρεηξόηεξν ππξεληθό αηύρεκα ηεο Ηαπσλίαο
ζε εγθαηαζηάζεηο. Σξεηο εξγάηεο ηνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ηεο Tokaimura, ην
θέληξν ηόηε ηεο ππξεληθήο βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο, έθαλαλ ιάζνο ζην κείγκα
νπξαλίνπ. Γύν από ηνπο ηξεηο εξγάηεο πέζαλαλ, ελώ εθαηνληάδεο άιινη εθηέζεθαλ
ζε πςειά επίπεδα ξαδηελέξγεηαο

 Λίκλε Αξάιε
Σνλ Απξίιην ηνπ 2010, ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ , είδε έλα λεθξνηαθείν
πινίσλ. Ήηαλ ε ιίκλε Αξάιε! Ζ Αξάιε ήηαλ άιινηε ε ηέηαξηε κεγαιύηεξε ιίκλε ηνπ
πιαλήηε . Λόγσ αξδεπηηθώλ έξγσλ έρεη πιένλ ζπξξηθλσζεί θαηά 90% θαη ζήκεξα
είλαη κηα ηεξάζηηα έξεκνο ζαλάηνπ.

 Φνπθνπζίκα
Ο ππξεληθόο ζηαζκόο ηεο Φνπθνπζίκα ζηελ Ηαπσλία είλαη ην ηειεπηαίν κεγάιν
πεξηζηαηηθό πεξηβαιινληηθήο απεηιήο. Οη ζπλέπεηέο ηνπ έρνπλ ήδε δείμεη ην κειαλό
ηνπο πξόζσπν, κε ηα θύκαηα ξαδηελέξγεηαο πνπ εθιύζεθαλ, λα θξίλνληαη αθόκα θαη
ζήκεξα ηδηαίηεξα πςειά.
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ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

 Καηαλαιώλνπκε πεξηζζόηεξν από όζν παξάγνπκε
Από ην 1980, ε εηήζηα δήηεζε πξντόλησλ μεπεξλάεη ζε κέγεζνο ηελ πνζόηεηα ησλ
πόξσλ πνπ θπζηνινγηθά κπνξεί λα παξάγεη ε γε. Γειαδή, παίξλνπκε από ηελ γε
πεξηζζόηεξα από όζα κπνξεί λα καο δώζεη . Οη επόκελεο γεληέο ζα αληηκεησπίζνπλ
ην έιιεηκκα απηό.
Σν νηθνινγηθό απνηύπσκα ηεο αλζξσπόηεηαο έθηαζε ηνπο 1.3 πιαλήηεο . Απηό
ζεκαίλεη όηη ζήκεξα ν πιαλήηεο καο ρξεηάδεηαη έλα ρξόλν θαη 4 κήλεο γηα λα
παξάγεη ηνπο πόξνπο πνπ θαηαλαιώλνπκε θαη λα απνξξνθήζεη ηα απνξξίκκαηα
πνπ παξάγνπκε θάζε ρξόλν
Δάλ όινη δνύζαλ όπσο ν κέζνο Ακεξηθάλνο ζα ρξεηαδόκαζηαλ 5 πιαλήηεο γηα λα
ζπληεξεζνύκε! Δλώ άλ δνύζαλ ζαλ ηνλ κέζν Δπξσπαίν, ζα ρξεηαδόκαζηαλ 3…
Καιώο ή θαθώο, έρνπκε κόλν έλαλ.To oηθνινγηθό απνηύπσκα παγθνζκίσο (20,1
ζηξέκκαηα γεο δηαζέζηκα αλά θάηνηθν )

 Υώξεο κε ηα κεγαιύηεξα απνηππώκαηα
90,5 ζηξέκκαηα: Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (Νηνπκπάη), Κνπβέηη, Καηάξ,
Μπαρξέηλ, Ζ.Π.Α.
70,5 ζηξέκκαηα: Απζηξαιία, Καλαδάο
60 ζηξέκκαηα: Διιάδα, Ηζπαλία
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Υώξεο κε ηα κηθξόηεξα απνηππώκαηα
5 ζηξέκκαηα: Μαιάνπη, Αθγαληζηάλ, Μπαγθιαληέο
Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα λα κπνξνύλ νη πινύζηεο ρώξεο λα έρνπλ ηόζν κεγάια
νηθνινγηθά απνηππώκαηα, ζα πξέπεη νη θησρέο ρώξεο λα έρνπλ πνιύ κηθξά.
Σελ ζηηγκή πνπ ν θάζε Έιιελαο θαζεκεξηλά θαηαλαιώλεη θαη κνιύλεη γηα 3
αλζξώπνπο,1δηο άλζξσπνη πεγαίλνπλ ζην θξεβάηη ηνπο πεηλαζκέλνη.
Οπζηαζηηθά, θιέβνπκε ην κεξίδην θαηαλάισζεο θαη ξύπαλζεο ησλ θησρώλ ρσξώλ.

 Μεηαθνξέο
Σα κεηαθνξηθά κέζα (άιια πεξηζζόηεξν, άιια ιηγόηεξν) πξνθαινύλ αέξηα ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Σν πην ξππνγόλν κέζν είλαη ην αεξνπιάλν. Κάζε επηβάηεο κηαο ππεξαηιαληηθήο
πηήζεο εθπέκπεη ηόζα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ όζα απειεπζεξώλεη ζε έλαλ ρξόλν
κε ην απηνθίλεηό ηνπ. Αθνινπζνύλ ην απηνθίλεην, ην θαξάβη, ην ηξέλν θαη ηέινο ην
πνδήιαην θαη ην πεξπάηεκα, κε κεδεληθέο εθπνκπέο.
Αθόκε, ρξεηάδεηαη ελέξγεηα, γε, λεξό θαη άιινη πόξνη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
ζπληήξεζή όισλ ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ αιιά θαη ησλ δξόκσλ.

 Κηίξηα
Δλέξγεηα, γε θαη πνιινί αθόκε πόξνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ρηηζηεί, λα
ζπληεξεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα θηίξην.
Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαηαζθεπήο, έλα θηίξην θαηαλαιώλεη πεηξέιαην θαη λεξό,
ελώ παξάγεη απνξξίκκαηα, CO 2 θαη πξντόληα απνρέηεπζεο. Τπνινγίδεηαη όηη ηα
θηίξηα επζύλνληαη γηα ην 40% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξώπε.
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Σν κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ/δηακεξίζκαηνο απμάλεη ην απνηύπσκά ηνπ, αθνύ ρξεηάδεηαη
πεξηζζόηεξε ελέξγεηα γηα λα θαηαζθεπαζηεί, λα ζπληεξεζεί, λα δεζηαζεί, θαη λα
δξνζηζηεί.

 Φαγεηό
Γηα ηελ παξαγσγή 1 θηινύ ζηηαξηνύ ρξεζηκνπνηνύκε 750lt λεξνύ, ελώ γηα ηελ
παξαγσγή 1 θηινύ κνζραξίζηνπ θξέαηνο ρξεηάδνληαη 100.000 lt. ( δειαδή, 130
θνξέο πεξηζζόηεξν ) .
Σα εηζαγόκελα ηξόθηκα έρνπλ κεγαιύηεξν απνηύπσκα ιόγσ ηεο απόζηαζεο πνπ
πξέπεη λα δηαλπζεί.

 Καηαλάισζε
Ζ παξαγσγή θαη ε δηαλνκή ησλ αγαζώλ έρεη πνιύ ζεκαληηθό νηθνινγηθό αληίθηππν.
Όια ηα αγαζά ρξεηάδνληαη γε, λεξό θαη ελέξγεηα γηα λα παξαρζνύλ, ελώ ηαπηόρξνλα
δεκηνπξγνύλ απνξξίκκαηα θαη ξύπνπο.
Ζ παξαγσγή ελόο αγαζνύ εμαξηάηαη από ηηο θαηαλαισηηθέο καο επηινγέο. Δάλ δελ
θαηαλαιώλνπκε έλα αγαζό, θαλέλαο δελ ζα έρεη νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ θαη
ελδηαθέξνλ λα ην παξάγεη .
Ο κέζνο Ακεξηθάλνο θαη Απζηξαιόο ρξεζηκνπνηεί 600lt λεξνύ ηελ κέξα , ελώ ν
κέζνο Δπξσπαίνο 250lt θαη ν Αθξηθαλόο 30lt.
Αγνξάδνπκε πνιιά πξντόληα πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνύκε ή πνπ δελ ηα
ρξεηαδόκαζηε ππεξθαηαλάισζε νδεγεί ζηελ ππεξπαξαγσγή θαη ζπλεπώο, ζηελ
θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο .
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 Απνξξίκκαηα
Απνξξίκκαηα παξάγνληαη θαηά ηελ παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη θαηαλάισζε ησλ
πξντόλησλ.
Σα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπκε απνηεινύλ κέξνο ηνπ νηθνινγηθνύ καο
απνηππώκαηνο, αθνύ απαηηείηαη έλα κέξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γηα λα ηα
απνξξνθήζεη.
Ο κέζνο Έιιελαο παξάγεη 540kg απνξξηκκάησλ ηνλ ρξόλν. Απηό ζεκαίλεη πεξίπνπ
1,5 θηιό ηελ κέξα. (ν κέζνο Ακεξηθάλνο παξάγεη 2 θηιά εκεξεζίσο, ελώ ν Ηλδόο 270
γξακκάξηα) Σα απνξξίκκαηα κνιύλνπλ ην λεξό θαη ην έδαθνο, εηδηθά ζηηο
ρσκαηεξέο, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα πγείαο θαη θαηαζηξέθνληαο ην νηθνζύζηεκά
καο.

Οη θπξηόηεξεο κέζνδνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη:
 Οη ρσκαηεξέο
 Καύζε
 Κνκπνζηνπνίεζε
 Αλαθύθισζε
 Τγεηνλνκηθή ηαθή
 Ππξόιπζε
 Αλαεξόβηα ρώλεπζε
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ΤΝΕΠΕΙΕ

 Σα θαθά λέα
Ο δπηηθόο ηξόπνο δσήο έρεη αθήζεη αλεμίηειν ην ζεκάδη ηνπ ζηνλ πιαλήηε:
-θαηαζηξνθή ησλ ςαξόηνπσλ κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο (παξ. πεηξαηέο ηεο
νκαιίαο – πνπ έγηλαλ πεηξαηέο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζάιαζζάο ηνπο απ’ ηα
ηνμηθά καο απόβιεηα θαη ηελ ππεξαιίεπζε )
- απνςίισζε ησλ δαζώλ (παξ. ηξνπηθό δάζνο ηνπ Ακαδνλίνπ)
- εμάληιεζε ηνπ θαζαξνύ λεξνύ
- ζπζζώξεπζε κόιπλζεο θαη απνξξηκκάησλ
- θνηλσληθό-νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, όπσο πόιεκνη γηα ην πεηξέιαην
- πεξηβαιινληηθνί πξόζθπγεο θαη κεηαλαζηεύζεηο ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ
(ζηηο Μαιδίβεο - κε πιεζπζκό 800.000 - ν πξσζππνπξγόο έρεη αγνξάζεη γε γηα λα
κεηαθηλήζεη ηελ ρώξα ηνπ, όηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ θαιύςεη ηελ θαηνηθήζηκε
πεξηνρή).
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΟ

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ην νηθνινγηθό απνηύπσκα, καο αξθεί έλα απιό
εξσηεκαηνιόγην γηα παξάδεηγκα
1) Να πξνζδηνξίζνπκε πόζν ζπρλά θαηαλαιώλνπκε θξέαο(όισλ ησλ εηδώλ)
γαιαθηνθνκηθά , ζπζθεπαζκέλα πξντόληα θαη θξέζθα θξνύηα/ιαραληθά
2) λα πξνζδηνξίζνπκε πόζεο πνζόηεηεο απνξξηκκάησλ δεκηνπξγνύκε
3) ηνλ αξηζκό αηόκσλ ζε έλα ζπίηη
4) ηηο θαζεκεξηλέο καο δηαδξνκέο
5) θάλνληαο αλαθύθισζε
6) Πόζνπο ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο ρξεζηκνπνηνύκε
7) Ση πξνέιεπζεο είλαη ηα πξντόληα πνπ κπαίλνπλ ζην ηξαπέδη καο

Δθαξκνγέο νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο κέζσ δηαδηθηύνπ
www.wwf.gr/footprint/ εηθνληθό ζπίηη
Carbon footprint calculator ( ζπζθεπέο android-iphone )
My Carbon Footprint ( ζπζθεπέο android-iphone )

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Σα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ δείρλνπλ όηη ην 2030 ζα ρξεηαδόκαζηε 2
πιαλήηεο γηα λα ζπληεξεζνύκε. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο
απμάλεηαη ξαγδαία (9δηο. ην 2050) αιιά ε γε θαη νη θπζηθνί πόξνη είλαη δεδνκέλνη.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) http://www.econews.gr/
2) http://ecological--footprint.blogspot.gr/
3) http://www.wwf.gr/
4) http://energypress.gr/
5) www.google.com
6) WWF Living Planet Report 2010
7) Wikipedia
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