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Κλίμα 

και 

κλιματική 
αλλαγή



Μ ε τ α β ο λ ή 

τ η ς μ έ σ η ς

θερμοκρασίας της 

Γης από το

1850 μέχρι το 

2017, συγκριτικά

με την περίοδο 

1850 - 1900.

Ένα 

αδιαμφισβήτητο 

γεγονός



Η Ελλάδα στο μεγαλύτερο μέρος της 

εντάσσεται στη Μεσογειακή κλιματική ζώνη

• C: Εύκρατο κλίμα • s: Ξηρά καλοκαίρια • a: Θερμά καλοκαίρια

Μεσογειακό Κλίμα Ευμετάβλητο σε 5 περιοχές του πλανήτη



Κλιματικό σύστημα – τι είναι κλιματική αλλαγή;





Μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, σε πλανητική κλίμακα, 

από το 1993 μέχρι σήμερα. Ο ρυθμός ανόδου υπολογίζεται 

σήμερα σε 3.2 mm κατ’ έτος.







στην περιοχή μας αναμένεται για την τριμηνία ΔΙΦ 

αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 3-4 βαθμούς 

σύμφωνα με το “κατά πως βαδίζουμε” σενάριο (κατά 

1 βαθμό λιγότερο για το “καλό” σενάριο) και μείωση 

των βροχοπτώσεων κατά 10-40%. 

ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας (5-6  ή 6-7 βαθμούς) αναμένεται για 

την τριμηνία ΙΙΑ, οπότε ανησυχητική είναι και η 

μείωση κατά 50-60% των βροχοπτώσεων τόσο στη 

Βόρειο Ελλάδα όσο και στη Βαλκανική γεγονός που 

αναμένεται να επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στο 

υδατικό ισοζύγιο.

Πιθανό σενάριο

Προσομοίωση ΕΑΑ 2070-2100



μείωση της διαθεσιμότητας νερού, και 

της δυνατότητας παραγωγής 

ενέργειας από υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια, αύξηση των επεισοδίων 

καύσωνα και της ξηρασίας, αύξηση 

της ζήτησης ενέργειας για ψύξη,  

ευτροφισμός και αυξημένη αλατότητα, 

συνέπειες στο θερινό τουρισμό και τη 

γεωργική  παραγωγή,  αύξηση 

κινδύνων στην υγεία λόγω των 

καυσώνων , αύξηση των δασικών 

πυρκαγιών, επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα



Με αυτά τα δεδομένα στην Ελλάδα και 

πιο ειδικά στην Κρήτη:

 Θα μου επιτρέψετε μια δική μου αίσθηση. Οι αριθμοί δεν θα λένε πάντα την 
αλήθεια, έχει σημασία τι μετράμε. Φέτος για παράδειγμα η υδρολογική 
χρονιά στην Κρήτη μετρώντας τα χιλιοστά βροχής είναι κοντά ή πάνω στους 
μέσους όρους. Όμως οι πολλές βροχές έπεσαν το φθινόπωρο και η 
τροφοδοσία των πηγών είναι πολύ διαφορετική στα νότια από ότι στα 
βόρεια. 

 Η συρρίκνωση των ημερών υετού και η αύξηση των θερμοκρασιών λοιπόν…

 Θα υπάρχει μείωση των επιφανειακών νερών σε πρώτη φάση…

 Και των υπόγειων σε δεύτερη

 Συρρίκνωση υγροτόπων, μετατροπή ποταμών σε χείμαρρους

 Υποχώρηση της δασικής βλάστησης σε υγρότερες και ψηλότερες θέσεις –
συρρίκνωση και της γεωργικής γης



Επιπτώσεις στη χλωρίδα:

 Μείωση ειδών που απαιτούν υψηλή υγρασία από πολλές θέσεις, 
εξαφάνιση πιθανή λίγων ειδών

 Έντονος ανταγωνισμός με άγνωστες συνέπειες σε υγρές 
“προνομιούχες” θέσεις.

 Περιορισμός φυσικής αναγέννησης και αυξημένη επιρροή 
δασικών πυρκαγιών

 Επέκταση ορισμένων ειδών αφρικάνικης προέλευσης 



Μείωση 

ειδών που 

εξαρτώνται 

άμεσα από 

το νερό σε 

τοπικό ή και 

περιφερειακό 

επίπεδο



Αύξηση 

πεύκου 

και… 

φωτιάς



Τρικουκιά: μείωση 

ορεινών φυλλοβόλων



Επιπτώσεις στην πανίδα, ασπόνδυλα:

Υγρόφιλα ασπόνδυλα περιορίζονται στο 
χώρο και ανταγωνίζονται με άλλα είδη

Εξάπλωση νέων ειδών από Αφρική, ειδικά 
εντόμων πολύ πιθανή (με επιπτώσεις στη 
γεωργική παραγωγή και απευθείας στον 
άνθρωπο)

Πιθανή συρρίκνωση ή και εξαφάνιση 
ορισμένων ειδών που έχουν άμεση σχέση 
με υγροτόπους και ρέματα (λιβελούλες, 
τριχόπτερα, πλεκόπτερα, εφημερόπτερα) 
κάποια από τα οποία είναι ενδημικά.



Ηelicodonta_gyria



Επιπτώσεις στην πανίδα:

Αμφίβια: περιορισμός, πιθανή συρρίκνωση ή και 
εξαφάνιση του ενδημικού Κρητικού 
Λιμνοβατράχου Pelophylax cretensis

Ψάρια γλυκού νερού… επικράτηση αλλόχθονων

Από τα ερπετά οι νεροχελώνες όπως η Mauremis
rivulata θα επηρεαστούν περισσότερο

Από τα θηλαστικά θα απειληθούν περισσότερο 
οι νυχτερίδες που τρέφονται σε υγροτόπους και 
ενδημικά είδη όπως η Κρητική μυγαλή Crocidura
zimmermani λόγω ανταγωνισμού με την κοινή C. 
suaveolens





Αθερίνα Atherina boyeri

Κουνουπόψαρο Gambusia affinis

Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα



Χρυσόψαρο Carassius auratus







Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα:

Υγροτοπικά είδη περιορίζονται στο χώρο 

και ίσως εξαφανίζονται οι 

αναπαραγωγικοί πληθυσμοί

Συρρίκνωση πληθυσμών ειδών που 

προτιμούν δασικές εκτάσεις

Μείωση αρπακτικών πουλιών

Εμφάνιση ημιερημικών ειδών από την 

Αφρική (όπως ήδη γίνεται σε Ισπανία, 

Τουρκία, Κύπρο)

Μεγάλο πρόβλημα στα μεταναστευτικά 

πουλιά… (και μαυροπετρίτης)



ΌΧΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΑΦΡΙΚΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΌΧΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΌΧΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ



ΕΙΔΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ 

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ: 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ



Φαλαρίδα Fulica atra, Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis



Ανταγωνισμοί (τσιροβάκοι)

περιορισμοί βιοτόπου (Κίσσα)





Όρνιο: εξάρτηση από 

κτηνοτροφία

Μαυροπετρίτης: 

εξάρτηση από το 

μελτέμι!



Η βιοποικιλότητα θα μειωθεί;

 Αν αντιμετωπίζουμε τη βιοποικιλότητα ως απλό άθροισμα ειδών 
τότε ίσως όχι σε περιφερειακό επίπεδο ή επίπεδο Κρήτης – αν και 
σίγουρα θα υπάρχουν επιπτώσεις σε μεγάλο τμήμα της κάθε 
περιφέρειας

 Αν την δούμε ως συστατικό στοιχείο για κάθε συγκεκριμένη 
περιοχή οι ορατές και μη επιπτώσεις θα είναι σημαντικές 

 Όμως..



Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο

 ... είναι σημαντικότερες

 Νερό υπό έλλειψη, αυξημένο κόστος ύδρευσης, απαγορευτικές 
συνθήκες για άρδευση σε μεγάλη κλίμακα λόγω υφαλμύρωσης

 Βοσκοϊκανότητα περιορισμένη άρα και η κτηνοτροφική παραγωγή 
θα βασίζεται ακόμη περισσότερο σε εισαγωγές ζωοτροφών... 

 Περιοχές με σημαντική οικολογική αξία και χρήση για αναψυχή 
περιορίζονται 

 Ας πάμε όμως στο θέμα υγρότοποι…



Αντιστοιχία με πεδινές ηπειρωτικές λίμνες

Συγκράτηση φερτών υλικών και άλλα

Δεν χάνεται όλο το χειμερινό νερό

Λίμνες = εσωτερικές νησίδες ανάμεσα σε 

καλλιέργειες ή χέρσες περιοχές

Αποστάσεις που «μικραίνουν»

LIFE 00/GR/000685Υδρο-Οικολογικές λειτουργίες

Δαμάνια

Αρμανώγεια

Νέο Πλακιώτισσας

Χαλαυριανός



Καλά τα μικρά και τα χαμηλού υψομέτρου 

φράγματα, όχι τα ορεινά... και τα βαθιά…



Το δίκτυο  μικρών νησιωτικών υγροτόπων



Κρυμμένα μυστικά και 

εκπλήξεις

Η σημασία των 

αλμυρόβαλτων (αυτών με 

τα κουνούπια!) στη 

μετανάστευση  των 

πουλιών.



Δεν τα πιάνει 

το «μάτι»



ΔΡΑΣΗ! Να κρατήσουμε 

νερό στους «νερόλακκους»

Που είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ



Περίπτωση 

Χιόνα

Ρόλος της 

αποφυγής 

οχημάτων 

στο  

βιότοπο

Πως «φτιάχνεται μια 

παραλία

Ενάντια στη διάβρωση…

(τα άχρηστα «φύκια»)



Πως «μεγαλώνει η αμμουδιά»

Πως φτιάχνεται μια νέα!





Μια φυσική παραλία

Αιγιαλός, αμμοθίνες, υγρές κοιλότητες, βλάστηση





 Μηδενικός χώρος που θα 

συρρικνωθεί ακόμα 

περισσότερο

  Αγία Πελαγία

 Κάτω Γούβες



Καταλυκή

Τυμπακίου

Θα γίνουν τα ίδια λάθη ;



Υποβάθμιση – Συρρίκνωση - Αποξήρανση

Έλλειψη Διαχείρισης και Προστασίας

Θεωρούνται πόροι κυρίως για τουριστική ανάπτυξη με το 

δεδομένο «μαζικό» μοντέλο της Κρήτης χωρίς μακρόπνοη 

προοπτική

Κατάσταση φυσικών υγροτόπων της Κρήτης



Αντιμετώπιση πλημμυρών… μια τεράστια παρανόηση













Κάτω Γούβες





Γούρνες







Τι κάνουμε;
 Κρατάμε την παρόχθια βλάστηση  που αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας για τις Κοινοτικές Οδηγίες - 2000/60/ΕΕ., κοινοτική οδηγία 

αναφέρεται στην παρόχθια βλάστηση ως στοιχείο εκτίμησης της καλής περιβαλλοντικής υγείας της «οδού του νερού», ενώ η πλειοψηφία των 
εθνικών νομοθεσιών προτάσσει την προστασία της.

 Από υδραυλικής σκοπιάς, η παρόχθια βλάστηση είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας καθόσον αυξάνει την τραχύτητα της κοίτης και, κατά 
συνέπεια, συμβάλλει στη συγκράτηση και στη σημαντική επιβράδυνση της ροής του νερού που, διαφορετικά, θα κατέκλυζε με την μορφή 
πλημμύρας. 

 Αφήνουμε τους ποταμούς να δημιουργούν τη φυσική τους κοίτη, μαιάνδρους, εποχικά πλημμυρίζοντα λιβάδια αντί να τους «διευθετούμε» σε 
ευθείες γραμμές.

 Συγκρατούμε το έδαφος ανάντη με πεζούλες και μικροφράγματα

που συγκρατούν νερό και το οδηγούν να καταστεί υπόγειο. 
Τα σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα συνοδεύονται από 

φαινόμενα έντονων διαβρώσεων και εκτεταμένων 

κατολισθήσεων πρανών που αποτελούν και την αιτία εκρίζωσης 

των παρόχθιων δένδρων, την παράσυρση τους κατάντη και το 

πιθανό φράξιμο των ανοιγμάτων γεφυρών και περασμάτων. Ο 

«καθαρισμός» και η διευθέτηση των «οδών του νερού» είναι 

άχρηστος και αντιπαραγωγικός, έτσι όπως γίνεται, καθόσον 

βασίζεται στην καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης που θα 

μπορούσε να συγκρατήσει τους όσους κορμούς εκριζώνονται 

λόγω των κατολισθήσεων. Η ορθολογική αντιμετώπιση του 

πλημμυρικού κινδύνου επιβάλλει την επιμελή ελευθέρωση των 

υδραυλικών στενώσεων των «οδών του νερού» - ανοίγματα 

γεφυρών, υπολείμματα παλαιών επεμβάσεων κ.λπ. – που 

αποτελούν και τη μοναδική αιτία μετατροπής της παρόχθιας 

βλάστησης από εργαλείο οικολογικής συνέχειας και υδραυλικής 

ασφάλειας σε παράγοντα υδραυλικού κινδύνου.



Οπότε...

 Ας αλλάξουμε...

 Ας διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού τις περιοχές του δικτύου 
Νατούρα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

 Το νερό πρέπει να διαχειρίζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο (ας 
ξεχάσουμε μεγάλες αντλήσεις, νέες γεωτρήσεις και γήπεδα γκολφ)

 γνωρίζοντας ότι η παραγωγή θα μειωθεί... ας στραφούμε σε 
ποιοτικότερα προϊόντα, οικολογικότερα, σε γεωργία και κτηνοτροφία

 Τα ρέματα και τα ποτάμια ας ξαναβρούν το χώρο τους

 Ο τουρισμός πρέπει να βοηθά τη βιώσιμη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων αντί να τα εξαντλεί. Ας ξεκινήσει η 
«αποτσιμεντοποίηση» των παραλιών μας.

 Ευχαριστώ !

Μαυροπετρίτης Falco  eleonorae


