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Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και 

Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση.  
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Η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές 

επιπτώσεις για πολλές από τις επιμέρους συνιστώσες της 

βιολογικής ποικιλότητας:  

 

 τα οικοσυστήματα 

 

 τα είδη 

 

 τη γενετική ποικιλότητα εντός των ειδών 

 

 τις οικολογικές αλληλεπιδράσεις 

4η έκθεση του Διακυβερνητικύ Σώματος για την Κλιματική 

Αλλαγή (IPCC) (Alcamo et al., 2007) 
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Η απώλεια βιοποικιλότητας προκαλεί 

προβληματισμό όχι μόνο λόγω της ιδιαίτερης εγγενούς αξίας 

της, αλλά και επειδή η βιοποικιλότητα αποτελεί στοιχείο του υποβάθρου 

επί του οποίου βασίζονται: 

 

 η ανάπτυξη και η απασχόληση 

 

 η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006 
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Υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα  

 

Ως υπηρεσίες των οικοσυστημάτων ορίζονται οι διεργασίες και 

λειτουργίες που παρέχονται από το φυσικό περιβάλλον και ωφελούν 

τον άνθρωπο: 

Τι συνεπάγεται η απώλεια της βιοποικιλότητας; 

 η παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, 

ινών και φαρμακευτικών ουσιών 

 η ρύθμιση των υδάτων, του αέρα 

και του κλίματος 

 η διατήρηση της γονιμότητας 

του εδάφους και του κύκλου των 

θρεπτικών στοιχείων 
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Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη 

βιοποικιλότητα είναι πολύπλευρες 
Η βιοποικιλότητα μπορεί να επηρεάζεται από έναν συνδυασμό:  
 

 άμεσων επιπτώσεων στους οργανισμούς: 
 η θερμοκρασία επηρεάζει: 

 τα ποσοστά επιβίωσης  

 την αναπαραγωγική επιτυχία 

 τα πρότυπα διασποράς και συμπεριφοράς 

 

 επιπτώσεων μέσω βιοτικών αλληλεπιδράσεων   

 παραχώρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 

 επιπτώσεων μέσω μεταβολής των αβιοτικών παραγόντων  
κατάκλυση με νερό  

μεταβολές ωκεάνιων ρευμάτων 
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Τα ενδημικά είδη εμφανίζονται πιο ευάλωτα στην 

κλιματική αλλαγή  
 

Acomys cahirinus minous  

Sciurus anomalus 

Με βάση την παραδοχή της μη 

μετανάστευσης απειλούνται στη χώρα τα 

είδη:  

 

 Acomys minous  

 Crocidura zimmermanni (ενδημικό της Κρήτης)  

 Myomimus roachi  

 Sciurus anomalus (εμφανίζεται μόνο στη Λέσβο, 

στην Ελλάδα βρίσκεται το όριο κατανομής του είδους)  

 

Levinsky, I., F. Skov, J. C. Svenning and C. Rahbek 

(2007), “Potential impacts of climate change on the 

distributions and diversity patterns of European 

mammals”, Biodiversity and Conservation, 16, 3803-16. 
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Sarcopoterium spinosum Σαρκοποτήριο 

το ακανθώδες Αστοιβή ή Κοκκιναστουβιά 

Genista acanthoclada Αφάνα 

 

 Genista acanthoclada (386%) 

 Sarcopoterium spinosum (198%)  

Εξαπλώνονται από τη Νοτιοδυτική, μέσω της 

Κεντρικής, στη Βόρεια Ευρώπη και κατά 

μήκος της Δυτικής Γαλλίας και της Ισπανίας. 

Ειδικά για το Sarcopoterium spinosum, η 

πρόβλεψη δείχνει εξάπλωση ακόμα πιο 

βόρεια, στη Σκανδιναβία.  

Harrison, P.A., P.M. Berry, N. Butt and M. New (2006), “Modelling climate 

change impacts on species’ distributions at the European scale: 

implications for conservation policy”, Environmental Science and Policy, 

9, 116-28. 

Είδη του οικοτόπου των φρυγάνων 

(5420) αναμένεται να εξαπλωθούν 
σύμφωνα με ένα κλιματικό σενάριο 
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Φυτικά και ζωϊκά είδη αναμένεται να 

παρουσιάσουν μείωση                                        
σύμφωνα με ένα κλιματικό σενάριο 

Sciurus anomalus 

Γαλιά ή Ασιατικός 

Σκίουρος 

Matricaria chamomilla 

Quercus ithaburensis sub. 

macrolepis 

Tρία είδη αναμένεται να αντιμετωπίσουν 

σημαντική μείωση στον προβλεπόμενο 

κλιματικό χώρο στην Ελλάδα:  

 Quercus ithaburensis sub. macrolepis (56%)  

 Matricaria chamomilla (88%)  

 Sciurus anomalus (98%) (έχει το όριο κατανομής του 

στην Ελλάδα) 
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Η συγκόμωση των δασών της χώρας αναμένεται 

συνολικά να μειωθεί και να συμβεί χωρική 

ανακατανομή των ειδών, εάν ακολουθηθεί η ίδια στρατηγική 

διαχείρισης και δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα. 

Νέκρωση ελάτης (Abies cephalonica)  

Όρος Ταϋγετος: νοτιότερο όριο εξάπλωσης στην Ελλάδα 
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Νέκρωση δασικής πεύκης (Pinus sylvestris)  

Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη ) 

Εισβολή κωνοφόρων ειδών (Ελάτη -Abies borissi 

regis, Μαύρη πεύκη -Pinus nigra) σε δάση 

πλατύφυλλων 

Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας 
Νέκρωση ελάτης (Abies cephalonica)  

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 

Τρία φαινόμενα 

μεταβολών στα 

ελληνικά δάση θα 

μπορούσαν να 

συνδεθούν με την 

αλλαγή του κλίματος 
(Ντάφης, προσ. επικ. 2009)  
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Σύνταξη Κατευθύνσεων 

Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή της 

Ελληνικής Δασικής 

Διαχείρισης 

Τα μέτρα στοχεύουν 

 στη μείωση της ευπάθειας των 

δασικών οικοσυστημάτων (π.χ υλοτομία 

προσβλημένων δέντρων) 

 στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητάς 

τους απέναντι στην αλλαγή του 

κλίματος (κατάλληλα δασοκομικές 

μεθόδους:περίτροπος χρόνος, υλοτομίες, 

ηλικιακή δομή δάσους, τύπος βλάστησης) 
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Ο αριθμός των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο 

και η συνολική καμένη έκταση αναμένεται να 

αυξηθούν (κατά 10% έως 20%.), με την άνοδο της θερμοκρασίας 

Καμμένο Δάσος Πάρνηθας 

Η πυρκαγιά του 2007 στην 

Πάρνηθα προκάλεσε κι άλλα 

προβλήματα: 

 

 109.950 m3 ξύλου παρέμειναν 

στο δάσος  

 

  επιδείνωσε το υφιστάμενο 

πρόβλημα της έξαρσης των 

φλοιοφάγων εντόμων 

 

 υποβάθμιση του εδάφους 
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Στη Μεσόγειο θάλασσα αναμένεται αύξηση της 

θερμοκρασίας και μείωση των απορροών 

EEA-JRC-WHO (2008), “Impacts of Europe’s changing climate – 2008 indicator-based assessment”, EEA No. 

4/2008, Copenhagen, Denmark. Gambaiani, D.D., P.Mayol, S.J. Isaac andM.P. Simmonds (2009), “Potential 

impacts of climate change and greenhouse gas emissions onMediterranean marine ecosystems and 

cetaceans”, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 89, 1, 179-201. 

Μεταβολές των βιοχημικών και 

φυσικών ιδιοτήτων του θαλασσινού 

νερού είναι πιθανό: 

 να έχουν επιπτώσεις στη θαλάσσια 

βιοποικιλότητα, την παραγωγικότητα 

και τα τροφικά πλέγματα  

 να δώσουν ώθηση σε εξάπλωση 

ασθενειών, άνθιση τοξικών φυκών 

και διάδοση θερμόφιλων ειδών  
Σπειρογράφος 
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Οι παράκτιοι λειμώνες του ενδημικού μεσογειακού 

Posidonia oceanica, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στα 

ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα (π.χ. καταιγίδες και 

πλημμύρες:μεγάλες ποσότητες χερσαίων αιωρούμενων στερεών και ρύπων 

φτάνουν στη θάλασσα) 

Bombace, G. (2001), “Influence of climatic changes on stocks, 

fish species and marine ecosystems in the Mediterranean Sea”, 

Archives of Oceanography and Limnology, 22, 67-72. 

 Αποτελούν τόπο ωοτοκίας και 

αναπαραγωγής για πολυάριθμα 

θαλάσσια είδη και διαδραματίζουν 

σημαντικό οικολογικό ρόλο  

Σπόγγοι σε λιβάδι ποσειδωνίας 
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(Nicholls, R.J. and R.J.T. Klein (2005), 

“Climate change and coastal management on 

Europe’s coast”, in Vermaat J.E. et al. (eds) 

Managing European coasts: Past, present and 

Future, Springer-Verlag Berlin, 199-225.). 

Αλυκές 

Μεσολογγίου 

Το 15% των παράκτιων υγροτόπων της Ελλάδος 

(1.000 τ. χλμ.) προβλέπεται να κατακλυσθεί εάν 

σημειωθεί άνοδος της στάθμης κατά 0,5 μ. έως το 

2100 (Πούλος 2011, προσωπική επικοινωνία) 

 

Οι παράκτιοι υγρότοποι που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι: 

 Δέλτα Έβρου,  

 Δέλτα Νέστου,  

 Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα 

 Δέλτα Αχελώου 

 Λμνοθάλασσα Μεσολογγίου  

 Λιμνοθάλασσα Κυλλήνης  

 Κόλποι Αμβρακικού και Παγασητικού 
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Η διαθεσιμότητα και ποιότητα νερού των 

μεσογειακών λιμνών, ενδέχεται να επηρεαστούν 

σημαντικά  
 

 Μείωση της επιφάνειας του νερού 

στη Χειμαδίτιδα από 20% έως 37%, 

και στη Κερκίνη από 5% έως 14% 

 

 Μείωση της στάθμης της 

Τριχωνίδας και αύξηση της 

συγκέντρωσης του ολικού αζώτου 

Δουλγέρης, Χ. και Δ. Παπαδήμος (2010), “Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής σε υγροτόπους της Ελλάδας”, 

ΕΚΒΥ, αδημοσίευτα δεδομένα. 

Dimitriou, E. and E. Moussoulis (2010), “Hydrological and nitrogen distributed catchment modeling to assess the 

impact of future climate change at Trichonis Lake, western Greece”, Hydrogeology Journal, 18, 441-54. 
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Τυχόν σημαντική μείωση των υγροτοπικών 

εκτάσεων αναμένεται να επηρεάσει τις διαδρομές 

των μεταναστευτικών πτηνών 

 Κατά την πορεία 

τους από το βορρά 

προς το νότο, 

εξαρτώνται κυρίως 

από τη διαθεσιμότητα 

κατάλληλων 

μεσογειακών 

ενδιαιτημάτων για 

διαχείμαση και 

ανάπαυση 
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Η αειφορική διαχείριση Υγροτόπων ισοδυναμεί με 

τη διαχείριση των... 

Λειτουργιών 

 Αποθήκευση νερού  

 Στήριξη τροφικών πλεγμάτων  

 Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων  

 Παγίδευση ιζημάτων & τοξικών ουσιών  

 Απομάκρυνση & μετασχηματισμός θρεπτ. στοιχείων 

 Σταθεροποίηση ακτών 
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 Διατήρηση και αποκατάσταση 

υγροτόπων και κοιτών ποταμών που θα 

δρουν ως φυσικά αντιπλημμυρικά 

συστήματα 

 Ενίσχυση της φυσικής ανθεκτικότητας 

με περιορισμό της υπερεκμετάλλευσης, 

του ευτροφισμού, της ρύπανσης, της 

εισβολής ξενικών ειδών κ.ά. 

 Δημιουργία υγροτοπικών πάρκων και 

ζωνών βιοποικιλότητας 

Οι υγρότοποι, (η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα 

γενικότερα) συμβάλλουν στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη 

Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο υγροτόπων 



Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω ! ! ! 


