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1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Η Ευρώπη είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο παραγωγικούς προμηθευτές 

τροφίμων και ινών στον κόσμο. Έτσι, το 1998, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

αντιπροσώπευαν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής δημητριακών και το 16% της 

παγκόσμιας παραγωγής κρέατος.1 Σε πολλές 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. Συνολικά, το 63% της εδαφικής έκτασης των αναπτυσσόμενων χωρών είναι 

κλιματολογικά κατάλληλο για καλλιέργεια που βασίζεται στο νερό της βροχής, με σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των περιοχών.2 

Η κλιματική αλλαγή διαταράσσει το αγροτικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την αλλαγή 

των αγροτικών κλιματολογικών στοιχείων -όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και το φως 

του ήλιου-, ενώ επηρεάζει περαιτέρω τους τομείς της καλλιέργειας, της κτηνοτροφίας και 

της υδρολογίας.3 Το μεταβαλλόμενο κλίμα καθιστά τις συνθήκες ανάπτυξης πιο δύσκολες. 

Υπάρχουν όμως πολλά που μπορούν να γίνουν για να βοηθηθούν αγρότες - το μυστικό 

βρίσκεται στο χώμα. Δείτε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα. 

 

Εικόνα 1 Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη γεωργία; Πηγή: YouTube, Syngenta Group 

 
1Olesen J. E., Bindi M. (2002) Consequences of climate change for European agricultural productivity, land use 
and policy, European Journal of Agronomy. Volume 16, Issue 4. 
2Parry, M. (2019). Climate Change and World Agriculture  
3Dr. Chang‐Gil K. (2008) The Impact of Climate Change on the Agricultural Sector: Implications of the Agro‐
Industry for Low Carbon, Green Growth Strategy and Roadmap for the East Asian Region. 
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1.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η κλιματική αλλαγή αφορά αλλαγές του παγκόσμιου κλίματος, που προκαλούνται τόσο 

από φυσικούς παράγοντες (όπως η τροχιά της περιστροφής της γης, οι ηφαιστειακές 

δραστηριότητες και οι κινήσεις του φλοιού), όσο και από τεχνητούς παράγοντες (όπως η 

αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου και του αερολύματος). 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.4 

1.2. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την αύξηση του  

παγκόσμιου πληθυσμού και του εισοδήματος, απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια παντού. Η 

κλιματική αλλαγή θέτει νέες και πιο δύσκολες απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγικότητα. 

Η έρευνα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και των ζώων, 

συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, θα είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν οι 

πιέσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής.5 Απαιτούνται καλλιέργειες και ζώα που 

προσαρμόζονται σε μια ποικιλία περιβαλλόντων παραγωγής, κι όχι αποκλειστικά σε ένα 

μικρό σύνολο κλιματικών συνθηκών. Είναι απαραίτητη η έρευνα σχετικά με τις διατροφικές 

αλλαγές των ζώων, αλλά και τις αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης της άρδευσης, ώστε να 

μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου. 

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα ποικίλλουν ανάλογα 

με τις σχετικές μεταβλητές, είναι δύσκολο να γενικευτούν ορισμένα αναλυτικά 

αποτελέσματα.6 Επομένως, αυτό που επιχειρείται εδώ είναι να ταξινομήσουμε τις 

 
4Dr. Chang‐Gil K. (2008) The Impact of Climate Change on the Agricultural Sector: Implications of the Agro‐
Industry for Low Carbon, Green Growth Strategy and Roadmap for the East Asian Region. 
5Nelson, G., Rosegrant, M., Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T., Ringler, C., Msangi, S., Palazzo, A., Batka, 
M., Magalhães, M., Santos, RA, Ewing, M., Lee, D. (2009). Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of 
Adaptation. 
6Dr. Chang‐Gil K. (2008) The Impact of Climate Change on the Agricultural Sector: Implications of the Agro‐
Industry for Low Carbon, Green Growth Strategy and Roadmap for the East Asian Region. 
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επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε θετικές και αρνητικές, βάσει των αποτελεσμάτων που 

έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα σε σχετικούς τομείς – βλ. εικόνα 2.7 

 

Εικόνα 2 Πιθανές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον αγροτικό τομέα. Πηγή: Chang-Gil, Κ. Και συν. (2009), 
σ.38. 

Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή θα έχει ποικίλες επιπτώσεις στις αποδόσεις των 

αρδευομένων εκτάσεων σε διάφορες περιοχές, με τις αποδόσεις των αρδευομένων 

εκτάσεων για όλες τις καλλιέργειες της Νότιας Ασίας να παρουσιάζουν μεγάλες μειώσεις.8 Η 

κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει επίσης σε πρόσθετες αυξήσεις τιμών στις σημαντικότερες 

γεωργικές καλλιέργειες - ρύζι, σιτάρι, καλαμπόκι και σόγια. Η αύξηση στις τιμές των 

ζωοτροφών θα έχουν ως αποτέλεσμα και υψηλότερες τιμές κρέατος. Ως αποτέλεσμα, η 

κλιματική αλλαγή θα μειώσει ελαφρώς την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος και θα 

προκαλέσει πιο ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης δημητριακών.9 Μέχρι το 2050, η 

μείωση στη διαθεσιμότητα τροφής θα αυξήσει τον υποσιτισμό των παιδιών κατά 20% (σε 

σύγκριση με έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή). Γίνεται έτσι φανερό πως η  κλιματική 

 
7 Potential impacts of global warming on the agricultural sector. Πηγή: Chang-Gil, Κ. Και συν. (2009), σ.38. 
8Nelson, G., Rosegrant, M., Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T., Ringler, C., Msangi, S., Palazzo, A., Batka, 
M., Magalhães, M., Santos, RA, Ewing, M., Lee, D. (2009). Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of 
Adaptation. 
9 Ibidem. 
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αλλαγή θέτει σε κίνδυνο υποσιτισμού μεγάλο μέρος των παιδιών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες.10 

 

 

1.3. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα φαίνονται στην εικόνα 3. 11 

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

γίνονται φανερές μέσα από τις βιολογικές αλλαγές, όπως η αλλαγή της εποχής ανθοφορίας 

και συγκομιδής, η αλλαγή της ποιότητας και η μεταβολή των κατάλληλων εκτάσεων για 

καλλιέργεια. Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει το αγροτικό οικοσύστημα, αυξάνοντας τις  

καταστροφές και παράσιτα, και προκαλώντας τη μετακίνηση πληθυσμού και αλλαγή της 

βιοποικιλότητας. Στον τομέα της κτηνοτροφίας, η κλιματική αλλαγή επιφέρει βιολογικές 

αλλαγές σε κλάδους όπως η γονιμοποίηση και η εκτροφή, επηρεάζοντας επίσης το 

αναπτυσσόμενο μοτίβο των βοσκοτόπων.12 

 
10Nelson, G., Rosegrant, M., Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T., Ringler, C., Msangi, S., Palazzo, A., Batka, 
M., Magalhães, M., Santos, RA, Ewing, M., Lee, D. (2009). Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of 
Adaptation. 
11 Flow of the climate change impact on the agricultural sector. Source: Chang-Gil K. and et al. (2009), p.36. 
12Dr. Chang‐Gil K. (2008) The Impact of Climate Change on the Agricultural Sector: Implications of the Agro‐
Industry for Low Carbon, Green Growth Strategy and Roadmap for the East Asian Region. 
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Εικόνα 3 Ροή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα. Πηγή: Chang-Gil, Κ. Και συν. (2009), σ.38. 

 

 

 

 

 

1.3.1. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης, η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει μερικές 

θετικές επιπτώσεις στη γεωργία, όπως η εισαγωγή νέων ειδών και ποικιλιών, η μεγαλύτερη 

φυτική παραγωγή καθώς και η επέκταση κατάλληλων περιοχών για καλλιέργεια. Κάποια από 

τα μειονεκτήματα μπορεί να είναι η αύξηση της ανάγκης για φυτοπροστασία, ο κίνδυνος 

έκπλυσης θρεπτικών συστατικών και η αλλαγή της οργανικής ύλης του εδάφους.13 Στις νότιες 

περιοχές θα κυριαρχήσουν τα μειονεκτήματα, όπως η πιθανή αύξηση της λειψυδρίας και 

των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν χαμηλότερες 

αποδόσεις συγκομιδής, μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην απόδοση, καθώς και μείωση των 

κατάλληλων εκτάσεων για παραδοσιακές καλλιέργειες. Οι παραπάνω επιπτώσεις ενδέχεται 

 
13Olesen J. E., Bindi M. (2002) Consequences of climate change for European agricultural productivity, land use 
and policy, European Journal of Agronomy. Volume 16, Issue 4. 
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να ενισχύσουν την ήδη τρέχουσα εντατικοποίηση της γεωργίας στη βόρεια και δυτική 

Ευρώπη, καθώς και την εντατικοποίηση στη Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά μέρη.14 

 

1.3.2. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την υδρολογία, συμπεριλαμβανομένης της στάθμης 

των υπόγειων υδάτων, τη θερμοκρασίας του νερού, της ροή των ποταμών και της ποιότητα 

των λιμνών και των ελών. Επιπλέον, κάποιες από τις επιπτώσεις της είναι οι έντονες 

βροχοπτώσεις, η εξάτμιση και η υγρασία του εδάφους.15 Ειδικότερα, η αύξηση των 

βροχοπτώσεων -λόγω της κλιματικής αλλαγής- οδηγεί σε  αύξηση της εκροής,  ενώ η αύξηση 

της θερμοκρασίας οδηγεί σε εντονότερη εξάτμιση, με αποτέλεσμα τη μείωση της εκροής. Για 

την κατανόηση των ποσοτικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους 

πόρους, χρησιμοποιείται ένα ντετερμινιστικό υδρολογικό μοντέλο, βασισμένο στο μοντέλο 

γενικής κυκλοφορίας.16 

 

 

1.3.3. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Η κτηνοτροφική παραγωγή ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά τους θερινούς μήνες 

στις θερμές περιοχές της Ευρώπης, όπως διαπιστώθηκε για κάποιες περιοχές στις ΗΠΑ. Στον 

αντίποδα, η θέρμανση των βορειότερων περιοχών, μπορεί να αποδειχθεί επωφελής, λόγω 

των μειωμένων απαιτήσεων ζωοτροφών, της αυξημένης επιβίωσης και του χαμηλότερου 

ενεργειακού κόστους. Οι επιπτώσεις πιθανότατα θα είναι μικρές για συστήματα εντατικής 

κτηνοτροφίας (π.χ. περιορισμένα συστήματα γαλακτοκομικών, πουλερικών και χοίρων), 

καθώς το κλίμα σε κάποιο βαθμό ελέγχεται.17 

 
14 Ibidem. 
15Dr. Chang‐Gil K. (2008) The Impact of Climate Change on the Agricultural Sector: Implications of the Agro‐
Industry for Low Carbon, Green Growth Strategy and Roadmap for the East Asian Region. 
16 Ibidem. 
17Olesen, J. E., Bindi, M. (2002) Consequences of climate change for European agricultural productivity, land 
use and policy, European Journal of Agronomy. Volume 16, Issue 4. 
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