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Βιοποικιλότητα 
Υψηλή βιοποικιλότητα: αποτέλεσμα της γεωγραφικής 
θέσης, της γεωλογίας, της τοπογραφίας, των 
υφιστάμενων κλιματικών συνθηκών και της 
μακρόχρονης ανθρώπινης παρουσίας 
Η Μεσόγειος αποτελεί μία από τις 200 οικολογικά πιο 
σημαντικές περιοχές στον κόσμο (Olson & Dinnerstein 
1998) και ένα από τα 34 πιο σημαντικά κέντρα 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως (biodiversity hotspot) 
(Mittermeier et al. 2004) 

Η βιοποικιλότητα Ελλάδας σε αριθμούς 
• 85 φυσικοί τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
• 6.620 φυτικά taxa (5.758 είδη & 1.970 υποείδη) 
• 1.459 ενδημικά taxa (Dimopoulos et al. 2016) 
• 23.130 είδη πανίδας χερσαίων οικοσυστημάτων 

(Λεγάκις 2004) 
• Το 13,4% των σπονδυλοζώων απειλείται (Λεγάκις & 

Μαραγκού 2009) 
• Περί τα 27.000 είδη ασπονδύλων, από τα οποία 

περίπου 4.000 είναι ενδημικά. 



Η κλιματική αλλαγή (climate change) αποτελεί μια από τις συνιστώσες της πλανητικής 
αλλαγής (global change), με σημαντικές επιπτώσεις στα πρότυπα βιοποικιλότητας & στις 
οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες (Root et al. 2003) 
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Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
Ανατολική Μεσόγειο σχετίζονται με: 

 την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας,  

 τη μείωση της βροχόπτωσης,  

 την αύξηση των ακραίων περιστατικών όπως οι δασικές 
πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι παρατεταμένες ξηρασίες,  

  την αύξηση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας (Moriondo et 
al. 2006, IPCC 2007, Giannakopoulos et al. 2009).  

Κλιματική αλλαγή 



Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (2006): η κλιματική αλλαγή 
έχει αναδειχθεί στις σημαντικότερες απειλές όσον αφορά την 
απώλεια της βιοποικιλότητας 

Κλιματική αλλαγή & Βιοποικιλότητα 

Στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο παρατηρούνται  ήδη οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζοντας 
  τη σύνθεση των ειδών (Peñuelas and Boada 2003) 
 την πρωτογενή παραγωγή (Ciais et al. 2005) & τα πρότυπα 
αύξησης των δένδρων (Andreu et al. 2007, Fyllas et al. 2017) 
 τους κύκλους ζωής (Peñuelas et al. 2002) και την κατανομή 
εξάπλωσης των ειδών (Kazakis et al. 2007, Lindner et al. 2014) 
 το καθεστώς της φωτιάς (Koutsias et al. 2012, Christopoulou et al. 
2013, 2014, Sarris et al. 2014) 



Αλλαγές στο καθεστώς της φωτιάς 

Ανασύσταση της ιστορίας της φωτιάς σε 
δάση Μαύρης πεύκης (Pinus nigra) στον 
Ταΰγετο 
• Δενδροχρονολόγηση 
• Ανάλυση των σημαδιών φωτιάς εντός 
των ετήσιων δακτυλίων αύξησης  
• Μέθοδος ευρέως εξαπλωμένη στην 
Αμερική 
• Στην Ελλάδα έχει χρησιμοποιηθεί μόνο 
σε 2 περιπτώσεις (Touchan et al. 2012, 
Christopoulou et al. 2013) 
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Αλλαγές στο καθεστώς της φωτιάς 

Christopoulou et al. 2013 
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Αλληλεπίδραση κλίματος- πυρκαγιών 

Sarris et al. 2014 
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Αλληλεπίδραση κλίματος- πυρκαγιών 

Sarris et al. 2014 
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Αλλαγές στα πρότυπα αύξησης & εξάπλωσης των ειδών 

• Ανταπόκριση δασικών ειδών 
στην προβλεπόμενη αύξηση 
της θερμοκρασίας & στη 
μείωση της βροχόπτωσης 

•GREFOS: μηχανιστικό 
μοντέλο της δυναμικής των 
Μεσογειακών δασικών 
οικοσυστημάτων & πρότυπες 
δακτυλιοχρονοσειρές 

• Σύγκριση & προσομοίωση 
της αύξησης των δένδρων στο 
παρόν & στο μέλλον (σενάριο 
A1B) σε διαφορετικά 
υψόμετρα 

Fyllas et al. 2017 
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Αλλαγές στα πρότυπα αύξησης & εξάπλωσης των ειδών 

Fyllas et al. 2017 
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Αλλαγές στα πρότυπα αύξησης & εξάπλωσης των ειδών 

• Ετήσιοι αυξητικοί δακτύλιοι 

• 7 δασικά είδη: Abies 
cephalonica, Abies borisii-regis, 
Picea abies, Pinus nigra, Pinus 
sylvestris, Fagus sylvatica, 
Quercus frainetto 

• 12 όρη 

 Προσδιορισμός της σχέσης 
αύξησης των κύριων δασικών 
ειδών με το κλίμα 

Fyllas et al. 2017 
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Αλλαγές στα πρότυπα κατανομής & εξάπλωσης των ειδών 

Fyllas et al. 2017 

Κλιματική αλλαγή & Βιοποικιλότητα 



Αλλαγές στα πρότυπα κατανομής & εξάπλωσης των ειδών 

Fyllas et al. 2017 

Κλιματική αλλαγή & Βιοποικιλότητα 

• Σημαντικότεροι 
κλιματικοί παράγοντες 
πρόβλεψης της ετήσιας 
αύξησης: 

• Βροχόπτωση Μαΐου- 
Αυγούστου (PSP) 

• Νεφοκάλυψη Μαΐου- 
Αυγούστου (CLDSP) 

 

 Εξαιρετικά σημαντική 
η διαθεσιμότητα νερού 
τη θερινή περίοδο 



Αλλαγές στα πρότυπα κατανομής & εξάπλωσης των ειδών 

Αλλαγές στην κατανομή ειδών & 
τύπων οικοτόπων  

Με βάση μοντέλα καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος για 26 τύπους οικοτόπων & 
52 είδη 

 
Αναλογία (Ratio) μελλοντικά 

δυνητικής κατάλληλης 
κλιματικής ζώνης 

προς την υφιστάμενη 

 
 

Βαθμός 
κινδύνου 

 
 

Score 

Ratio >1 No risk 0 

Ratio 0.7-1 Low risk 1 

Ratio 0.5-0.7 Moderate risk 2 

Ratio 0.3-0.5 High risk 3 

Ratio <0.3 Very high risk 4 

Cyprus CCRA  
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Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για 
τη Βιοποικιλότητα 

13 Στρατηγικοί Στόχοι 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 



Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή  

15 Τομεακές Πολιτικές Προσαρμογής 

Βιοποικιλότητα & οικοσυστήματα 

Δράση 1. Βελτίωση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας 
και της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε αυτή και στις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες 

Δράση 2. Ενίσχυση προσαρμογής στοιχείων της βιοποικιλότητας στις 
επιπτώσεις  της κλιματικής αλλαγής 

Δράση 3. Ενίσχυση οικοσυστημικών λειτουργιών 

Δράση 4. Ρυθμίσεις χρήσεων γης 

Δράση 5. Εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, 
ανάδειξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

Δράση 6. Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στα αναπτυξιακά 
σχέδια και στα εργαλεία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. 



Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή  

Αξιολόγηση τρωτότητας ανά Περιφέρεια 

 



Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή  

Αξιολόγηση τρωτότητας ανά Περιφέρεια 

 



Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή  

• Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής 

• Δύσκολο να εκτιμηθούν, καθώς 
δύσκολη είναι εν γένει η εκτίμηση 
της οικονομικής αξίας της 
βιοποικιλότητας 

Βιοποικιλότητα & οικοσυστήματα 

Συνολική οικονομική αξία περιοχών (TEV) του Δικτύου Natura 
2000 (Institute for European Environmental Policy 2011) 



Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή  

• 29 περιοχές στο Δίκτυο Natura 2000 

 13 ΕΖΔ 
 15 ΖΕΠ 
 1 ΕΖΔ-ΖΕΠ 

• Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 

• Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων 
Σποράδων 

• Περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου 
- Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου 

Βιοποικιλότητα & οικοσυστήματα Θεσσαλίας 



Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή  

Περιφερειακό Σχέδιο για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

• διερεύνηση και ιεράρχηση 
κύριων επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στη βιοποικιλότητα & τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες  

• πρόταση συγκεκριμένων μέτρων 
& δράσεων για την αύξηση της 
προσαρμοστικής ικανότητας των 
ίδιων των οικοσυστημάτων αλλά 
και των αρμόδιων φορέων.  



 
 

•CCRA 

•Βιοποικιλότητα &  

•οικοσυστημικές υπηρεσίες 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


