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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ

Η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για τη γεωργία. 

Η προσαρμογή των γεωργικών και δασικών τοπίων στην κλιματική αλλαγή παραμένει δύσκολη, λόγω της 

ανάγκης ενσωμάτωσης σημαντικού όγκου πληροφοριών.

↓

Οι πληροφορίες αυτές κυμαίνονται από κλιματικά σενάρια, πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας, 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και αρκετά πιθανά μέτρα προσαρμογής.
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Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά από τις

αλλαγές στις υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες, από τα συχνότερα ακραία κλιματολογικά

φαινόμενα και την ετήσια μεταβλητότητα του καιρού, με επιπτώσεις στις καθιερωμένες

πρακτικές διαχείρισης.



ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περμακουλτούρα σημαίνει νέες ευκαιρίες για την προστασία του εδάφους, την εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων και την εξασφάλιση μεγαλύτερης αυτάρκειας. 

 Ως σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για βιωσιμότητα, μας διδάσκει πώς να σχεδιάζουμε φυσικά

σπίτια και συστήματα παραγωγής τροφίμων, να αναδημιουργούμε υποβαθμισμένα τοπία ή

οικοσυστήματα κ.ά.

 Περιλαμβάνει τον συνδυασμό αποθήκευσης και παραγωγής τροφίμων, παροχής νερού και ενέργειας,

επεξεργασίας λυμάτων, με οικολογική αποκατάσταση και ενασχόληση με τα ζώα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ενσωμάτωση της περμακουλτούρας, ακόμη και σε μικρό βαθμό σε οποιαδήποτε γεωργική 

εκμετάλλευση, μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

 Ο πειραματισμός με τις τεχνικές περμακουλτούρας μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα,

διατηρώντας ταυτόχρονα τους περιορισμένους αγροτικούς πόρους.

 Η περμακουλτούρα διδάσκει διαφορετικούς τρόπους για να γίνει επαρκής και βιώσιμη η γεωργία, με

τρόπο ωφέλιμο για το περιβάλλον.
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Όσοι ακολουθούν αυτό τον τρόπο ζωής, παράγουν 

γεωργικά προϊόντα χρησιμοποιώντας μια αρμονική 

ενσωμάτωση ανθρώπινων κατοικιών, μικροκλίματος, 

φυτών, ζώων, εδάφους και νερού, με παραγωγικό και 

σταθερό τρόπο.



Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

 Ένας από τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους η περμακουλτούρα μπορεί να βοηθήσει στο 

ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αφορά την προστασία της ποικιλομορφίας, η οποία έχει σημαντική 

θέση στην περμακουλτούρα. 

Παραδείγματος χάριν, κατά τη φύτευση δέντρων, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι δεν είναι γνωστό

πώς ακριβώς θα είναι το κλίμα όταν τα δέντρα αναπτυχθούν. Έτσι, κατά το φύτεμα διαφορετικών ειδών και

ποικιλιών - μερικά από τα οποία προσαρμόζονται καλύτερα σε θερμότερα κλίματα και άλλα σε πιο δροσερά

- τότε αναμένεται ότι τουλάχιστον μερικά από αυτά θα ευδοκιμήσουν σε 50 ή 100 χρόνια.
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Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

«Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι τεχνικές της περμακουλτούρας υποστηρίζονται και αναγνωρίζονται με 

σκοπό να μπορούν να αναπαραχθούν σε κάθε περιοχή του κόσμου, με τεχνολογίες και τεχνικές 

προσαρμοσμένες στην κάθε περιοχή. 

Κάθε άτομο που εφαρμόζει την περμακουλτούρα γνωρίζει ότι όταν τα στοιχεία τοποθετούνται σε μια 

αμοιβαία επωφελή σχέση, τα οφέλη είναι εκθετικά. Φανταστείτε τις δυνατότητες, αν συνδυάσουμε όλες 

τις καλύτερες αναζωογονητικές αγροτικές λύσεις, τον καλύτερο σχεδιασμό της πόλης, τη θαλάσσια 

περμακουλτούρα, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση των οικοτόπων».

Maddy Harland, ειδικός περμακουλτούρας.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ 

Πώς μπορεί η περμακουλτούρα να βοηθήσει τους 
αγρότες να αντιμετωπίσουν την κλιματική 

αλλαγή; 

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/n
auka-o-klimacie/jak-permakultura-
moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-
zmian-klimatu

ΒΙΝΤΕΟ 1

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu
https://www.youtube.com/embed/zs148VNxCpw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zs148VNxCpw?feature=oembed
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