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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η κλιματική αλλαγή αφορά αλλαγές του παγκόσμιου κλίματος

Η κλιματική αλλαγή, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη -η οποία αφορά τη μέση αύξηση 

της θερμοκρασίας του πλανήτη- έχει γίνει μια τεράστια τάση που θα οδηγήσει σε σημαντικές παγκόσμιες 

αλλαγές στο μέλλον.

1

από φυσικούς παράγοντες (όπως η τροχιά 
κίνησης της Γης γύρω από τον εαυτό της, οι 

ηφαιστειακές δραστηριότητες και οι 
κινήσεις του φλοιού της γης)

όσο και από τεχνητούς παράγοντες (όπως η 
αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του 

θερμοκηπίου και του αερολύματος).



ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH
Η Ευρώπη είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο παραγωγικούς προμηθευτές τροφίμων και ινών

στον κόσμο.

1

Σε πολλές, όμως, περιοχές του κόσμου η γεωργική παραγωγή περιορίζεται ακόμα και σήμερα από το 

κλίμα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του περιορισμού αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι ανεπαρκείς βροχοπτώσεις είναι το κύριο κλιματικό όριο σε αυτές τις περιοχές, περιορίζοντας την 

περίοδο ανάπτυξης που διατίθεται για τις καλλιέργειες. 

Η κλιματική αλλαγή διαταράσσει το αγροτικό οικοσύστημα:

αλλαγή αγροτικών κλιματολογικών στοιχείων - θερμοκρασία, 

βροχοπτώσεις, φως του ήλιου-, επηρεάζοντας τους τομείς της 

καλλιέργειας, της κτηνοτροφίας και της υδρολογίας.



Ο επιταχυνόμενος ρυθμός της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τον παγκόσμιο πληθυσμό και την

αύξηση του εισοδήματος, απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια (εξασφάλιση τροφής) παντού.
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Η κλιματική αλλαγή θέτει νέες και πιο δύσκολες απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγικότητα. 

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα ποικίλλουν ανάλογα με τις σχετικές 

μεταβλητές, είναι δύσκολο να γενικευτούν ορισμένα αναλυτικά αποτελέσματα. 

Επομένως, αυτό που επιχειρείται εδώ, είναι να ταξινομήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

σε θετικές και αρνητικές, βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν συγκεντρωθεί από έρευνες μέχρι τώρα. 

Οι σχετικοί τομείς  φαίνονται στην Εικόνα 1 της επόμενης διαφάνειας.



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ2

Εικόνα 1



Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει το αγροτικό οικοσύστημα, αυξάνοντας καταστροφές και παράσιτα, 

προκαλώντας τη μετακίνηση πληθυσμού και αλλαγή της βιοποικιλότητας. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της καλλιέργειας και της κτηνοτροφίας γίνονται φανερές 

μέσω των βιολογικών αλλαγών, όπως η αλλαγή της εποχής της ανθοφορίας και της συγκομιδής, η αλλαγή 

ποιότητας και η μεταβολή των κατάλληλων εκτάσεων για καλλιέργεια. 
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Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα 
απεικονίζονται στην Εικόνα 2 της επόμενης διαφάνειας.
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Εικόνα 2



ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ03
Στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης, η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει μερικές θετικές επιπτώσεις στη

γεωργία (εισαγωγή νέων ειδών και ποικιλιών καλλιεργειών, μεγαλύτερη φυτική παραγωγή και επέκταση 

περιοχών κατάλληλων για καλλιέργεια).

Στις νότιες περιοχές, η πιθανή αύξηση της λειψυδρίας και των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να 

προκαλέσει χαμηλότερες αποδόσεις συγκομιδής, μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην απόδοση των 

καλλιεργειών και μείωση των κατάλληλων εκτάσεων για παραδοσιακές καλλιέργειες. 



ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ3
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης την υδρολογία: την στάθμη των υπόγειων υδάτων, τη θερμοκρασία

του νερού, τη ροή των ποταμών και την ποιότητα των λιμνών και των ελών.

❖ Κάποιες από τις επιπτώσεις της είναι: οι βροχοπτώσεις, η εξάτμιση και η υγρασία του εδάφους.

Ειδικότερα, η αύξηση των βροχοπτώσεων (λόγω της κλιματικής αλλαγής) οδηγεί σε αύξηση της

εκροής, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την εξάτμιση, με αποτέλεσμα τη μείωση της

εκροής.



ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΖΩΑ3
✓ Η κτηνοτροφική παραγωγή ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά τους καλοκαιρινούς μήνες στις θερμές 

περιοχές της Ευρώπης. 

✓ Από την άλλη, η θέρμανση κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου για τις βορειότερες περιοχές μπορεί 

να είναι επωφελής λόγω των μειωμένων απαιτήσεων ζωοτροφών, της αυξημένης επιβίωσης και του 

χαμηλότερου ενεργειακού κόστους. 

Οι επιπτώσεις πιθανότατα θα είναι μικρές για συστήματας εντατικής κτηνοτροφίας, καθώς το σε κάποια 

βαθμό ελέγχεται.



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ 

Μελέτες για βιολογική γεωργία σε 
προστατευόμενες περιοχές και ζώνες 

προστασίας, FAO

http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm

ΒΙΝΤΕΟ 1

ΒΙΝΤΕΟ 2

https://www.youtube.com/embed/2whtUGvTV0E?feature=oembed
http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm
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