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ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 1860 

 

Annual Air Temperature at NOA since 1858
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Αριθµός ηµερών/έτος στην Αθήνα µε θερµοκρασία
µεγαλύτερη των 37o και 40oC
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Σταδιακή µείωση τoυ αριθµού βροχερών ηµερών (wet 
days)/έτος στην Αθήνα κατά τα τελευταία 70 έτη
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Πηγή: Nastos & Zerefos, 2007

Αλλά αύξηση των ηµερών/έτος µε
βροχή>20χιλιοστά

αύξηση των ηµερών/έτος µε
βροχή>30χιλιοστά



ΚλιµατικάΚλιµατικά µοντέλαµοντέλα

Τα κλιματικά μοντέλα είναι υπολογιστικά προγράμματα, που προσομοιώνουν τις

φυσικές διαδικασίες του κλίματος και αναπαράγουν την ατμοσφαιρική και

ωκεάνια κατάσταση

Τα κλιματικά μοντέλα

χρησιμοποιούν μαθηματικές

εξισώσεις για να περιγράψουν τη

συμπεριφορά των παραγόντων

που επηρεάζουν το κλίμα.

Οι παράγοντες είναι: ατμόσφαιρα, 

ωκεανοί, επιφάνεια ξηράς, 

βιόσφαιρα, πάγοι και ενέργεια

από τον ήλιο. 

Οι αλληλεπιδράσεις αυτών των

συνιστωσών δημιουργούν το

κλίμα



�� ΗΗ επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης γηςγης χωρίζεταιχωρίζεται
σεσε κόµβουςκόµβους

�� ΕφαρµόζονταιΕφαρµόζονται οιοι αρχικέςαρχικές
συνθήκεςσυνθήκες γιαγια κάθεκάθε κόµβοκόµβο σεσε
κάθεκάθε ατµοσφαιρικόατµοσφαιρικό//ωκεάνιοωκεάνιο
επίπεδοεπίπεδο

�� ΛύνονταιΛύνονται εξισώσειςεξισώσεις σεσε κάθεκάθε
κόµβοκόµβο γιαγια τοντον υπολογισµόυπολογισµό
µετεωρολογικώνµετεωρολογικών µεταβλητώνµεταβλητών
γιαγια κάθεκάθε χρονικόχρονικό βήµαβήµα
((θερµοκρασίαθερµοκρασία, , πίεσηπίεση, , 

βροχόπτωσηβροχόπτωση, , κλπκλπ))

∆οµή∆οµή ΚλιµατικούΚλιµατικού µοντέλουµοντέλου



ΠεριοχικάΠεριοχικά κλιµατικάκλιµατικά µοντέλαµοντέλα



Περιοχικά Κλιµατικά Μοντέλα

� Χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα εξόδου του περιοχικού κλιµατικού
µοντέλου RACMO2-ΚΝΜΙ

�Το µοντέλο αναπτύχθηκε από το Royal Netherlands Meteorological 
Institute (KNMI), στο πλαίσιο του EU FP7-ENSEMBLES project 
(www.ensembles-eu.org)

�Οριζόντια χωρική ανάλυση 25km 

�Περίοδος αναφοράς: 1961-1990, χρησιµοποιείται ως βάση σύγκρισης
για τις µελλοντικές προβολές

�Μελλοντική περίοδος: 2021- 2050, 2071-2100

� Οι προσοµοιώσεις του µελλοντικού κλίµατος βασίζονται στο σενάριο
IPCC SRES A1B, το οποίο παρέχει µία µέση εκτίµηση για τις εκποµπές
του διοξειδίου και την οικονοµική ανάπτυξη



ΧειµερινήΧειµερινή ελάχιστηελάχιστη θερµοκρασίαθερµοκρασία

Μεταβολές κατά το 2071-2100

Η ελάχιστη χειµερινή θερµοκρασία αυξάνεται κατά 1.5οC το 2021-2050 και
κατά 3.5οC το 2071-2100. Αυτή η άνοδος είναι πιο έντονη στις ορεινές
περιοχές της Ελλάδας (2οC και 4οC αντίστοιχα). Μια τέτοια αύξηση είναι
ενδεχόµενο να επηρεάσει τα δάση που είναι συνηθισµένα σε ψυχρότερες
συνθήκες.



ΘερµέςΘερµές ηµέρεςηµέρες (Tmax> 35(Tmax> 35ooC )C )

Ο αριθµός την θερµών ηµερών µε θερµοκρασίες πάνω από 35oC αυξάνεται
κυρίως στις ηπειρωτικές πεδινές περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές αναµένεται
αύξηση των θερµών ηµερών κατά 20 περίπου ηµέρες το 2021-2050 και
περισσότερες από 40 ηµέρες κατά την περίοδο 2071-2100. Τα νησιά του
Αιγαίου και του Ιονίου αναµένεται να έχουν µικρότερες αυξήσεις λόγω της
επίδρασης της θάλασσας.



ΘερµέςΘερµές νύχτεςνύχτες (Tmin> (Tmin> 2020ooC )C )

Ο αριθµός την θερµών νυκτών µε θερµοκρασίες πάνω από 20oC αυξάνεται
κυρίως στις παράκτιες και νησιωτικέ περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές
αναµένεται αύξηση των θερµών νυχτών κατά 1 µήνα το 2021-2050 και κατά 2 
µήνες την περίοδο 2071-2100. Οι ορεινές περιοχές αναµένεται να έχουν τις
µικρότερες αυξήσεις. 



ΧειµερινήΧειµερινή βροχόπτωσηβροχόπτωση

Τα δυτικά και βορειοδυτικά τµήµατα της χώρας παρουσιάζουν µια αύξηση στη
συνολική χειµερινή βροχόπτωση έως και 10% το 2021-2050. Αντίθετα στην
ανατολική και κυρίως στη νότια Ελλάδα έχουµε µειώσεις 5-10%. Μέχρι το τέλος
του αιώνα σε όλο τον ελλαδικό χώρο έχουµε µειώσεις στις χειµερινές
βροχοπτώσεις που ειδικά στην Πελοπόννησο και Κρήτη ξεπερνούν το 30%. 



Κλιµατική αλλαγή και συνέργειες



∆ιάρκεια∆ιάρκεια ξηρήςξηρής περιόδουπεριόδου

Οι ηπειρωτικές περιοχές της νότιας κεντρικής Ελλάδας, η Εύβοια και η
Κρήτη θα βιώσουν αυξήσεις της τάξης των 20 ηµερών κατά το 2021-2050 
και των 40 ηµερών κατά την περίοδο 2071-2100 όσον αφορά στη διάρκεια
της ξηρής περιόδου. Από την άλλη, οι δυτικές περιοχές θα έχουν τις µισές
από αυτές τις αυξήσεις.



ΗµέρεςΗµέρες µεµε έντονηέντονη δυσφορίαδυσφορία

Μια ηµέρα µε αίσθηµα δυσφορίας συνεπάγεται µία ηµέρα όπου συνδυάζει
υψηλές θερµοκρασίες και υγρασία. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
περισσότερο είναι οι παράκτιες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας καθώς και τα
νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Οι περιοχές αυτές ενδέχεται να έχουν 20 επιπλέον
ηµέρες µε αίσθηµα δυσφορίας κατά το 2021-2050 και 40 επιπλέον ηµέρες
κατά το 2071-2100. Οι πεδινές περιοχές και η Κρήτη θα έχουν µια αύξηση 15
ηµερών κατά το 2021-2050 και περίπου 25 επιπλέον ηµέρες κατά το 2071-
2100, ενώ οι ορεινές περιοχές δε φαίνεται να επηρεάζονται.



Η λεκάνη της

Μεσογείου

� Οι δασικές πυρκαγιές συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό περιβαλλοντικό και
κοινωνικο-οικονοµικό πρόβληµα στη Μεσόγειο. 

� Κατά µέσο όρο ξεσπούν 50,000 φωτιές ετησίως καταστρέφοντας εκτάσεις
6,000-8,000km2, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή, σοβαρές
ζηµιές στις υποδοµές και αρκετά συχνά απώλειες ανθρώπινων ζωών.

� Παρά το γεγονός ότι οι δασικές πυρκαγιές υπήρχαν πάντα στη Μεσόγειο και
τα µεσογειακά οικοσυστήµατα είναι εξαιρετικά επιρρεπή στη φωτιά, η
καταστροφική ικανότητα τους βρίσκεται σε άνοδο τις τελευταίες δεκαετίες.



Καναδικός ∆είκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς
Fire Weather Index - FWI

� ∆ηµιουργήθηκε για τα δάση του Καναδά (1987)

� Χρησιµοποιείται παγκόσµια (επιχειρησιακά- ερευνητικά) για την
εκτίµηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε ένα γενικευµένο τύπο καύσιµης
ύλης

� Πειράµατα σε πορτογαλικά δάση απέδειξαν την αξιοπιστία του δείκτη
και για τη Μεσόγειο (π.χ. Viegas et al., 1999)

� Μετά από περίοδο ελέγχου 5 χρόνων υιοθετήθηκε και στην Ευρώπη από
το EFFIS-European Forest Fire Information System 
(http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis)



Καναδικός ∆είκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς
Fire Weather Index - FWI

� Είναι ένας ηµερήσιος δείκτης

� Χρησιµοποιεί µόνο µετεωρολογικές παραµέτρους, λαµβάνοντας υπ’

όψη την επίδραση της υγρασίας της καύσιµης ύλης και του ανέµου

στη συµπεριφορά της πυρκαγιάς

� Για τον υπολογισµό του απαιτούνται µεσηµεριανές τιµές

θερµοκρασίας, σχ. υγρασίας, ταχύτητας ανέµου και 24ωρης

βροχόπτωσης.



Fire Weather Index - FWI

ΑποτελείταιΑποτελείται απόαπό 5 5 επιµέρουςεπιµέρους υποδείκτεςυποδείκτες πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε: : 



Fire Weather Index (FWI)

Μετεωρολογικά
∆εδοµένα

Θερµοκρασία, 
σχ. υγρασία, 

άνεµος, βροχή

Άνεµος Θερµοκρασία, 
σχ. υγρασία, 

βροχή

Θερµοκρασία,
βροχή

Fine Fuel 
Moisture 
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(DMC)

Drought 
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Initial Spread 
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Buildup 
Index
(BUI)

Fire Weather
Index
(FWI)

Υποδείκτες
υγρασίας της
καύσιµης ύλης

(van Wagner, 1987)

Υποδείκτες
συµπεριφοράς
της πυρκαγιάς



Για τα δάση του Καναδά

Ο FWI χωρίζεται στις κλάσεις :
Χαµηλός 0 – 7
Μέτριος 8 – 16
Υψηλός 17 – 31
Ακραίος > 32 

� Ο δείκτης χωρίζεται σε κατηγορίες κινδύνου, οι οποίες προσδιορίζονται
από µελέτες ευαισθησίας προσαρµοσµένες στην εκάστοτε περιοχή
ενδιαφέροντος

Για τα δάση της Ευρώπης
(EFFIS-European Forest Fire 

Information System)

Ο FWI χωρίζεται στις κλάσεις :
Πολύ Χαµηλός <5.2 
Χαµηλός 5.2– 11.2
Μέτριος 11.2 – 21.3
Υψηλός 21.3 – 38.0

Πολύ υψηλός 38.0-50.0
Ακραίος > 50

Fire Weather Index - FWI



Alexander and de Groot, 1988

Πειράµατα σε
δάση ελάτης στον
Καναδά



Μεθοδολογία

• Υπολογίστηκε ο
δείκτης και ο µέσος
αριθµός πυρκαγιών που
αντιστοιχούν στην τιµή
του δείκτη για κάθε
σταθµό. 

• Σαν τιµή κατωφλίου
ορίστηκε η τιµή του
δείκτη για την οποία
παρατηρείται µια
φωτιά την ηµέρα.



•∆υτική Ελλάδα � µία
φωτιά την ηµέρα για
FWI=15

• Βόρεια Ελλάδα � µία
φωτιά την ηµέρα για
FWI=30

• Ανατολική/Νότια
Ελλάδα � µία φωτιά την
ηµέρα για FWI=45



Έκθεση
� Οι ανατολικές περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο είναι πιο εκτεθειµένες
στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό σηµαίνει ότι παρουσιάζουν πολύ
υψηλό αριθµό ηµερών µε αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
� Οι δυτικές περιοχές είναι οι λιγότερο εκτεθειµένες.



ΑκραίοςΑκραίος κίνδυνοςκίνδυνος πυρκαγιάςπυρκαγιάς

Όλες οι πεδινές ηπειρωτικές περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας ενδέχεται
να αντιµετωπίσουν 20 πλέον ηµέρες το χρόνο κατά το 2021-2050 και 40
επιπλέον ηµέρες κατά το 2071-2100 µε αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης
πυρκαγιάς. Στα νησιά και τµήµατα της ∆υτικής Ελλάδας θα
παρατηρηθούν µικρότερες αυξήσεις.



� Ευαισθησία είναι οι ανθρωπογενείς και περιβαλλοντικές
συνθήκες που µπορεί να επιδεινώσουν τον κίνδυνο ή να
προκαλέσουν κάποιον αντίκτυπο.

� Για να υπολογιστεί η ευαισθησία των δασών παράγοντες όπως η
τοπογραφία και η βλάστηση χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του
χάρτη στατικού κινδύνου/ευαισθησίας.



Στατικός Κίνδυνος= Βλάστηση × Προσανατολισµός × Υψόµετρο

Κατηγορίες βλάστησης για το 2007 (WWF 
Ελλάς)

� Πόλεις/Υδάτινες επιφάνειες
� Καλλιέργειες
� Καµένες εκτάσεις
� Αραιή βλάστηση
� Πλατύφυλλα
� Κωνοφόρα
� Σκληρόφυλλη βλάστηση
� Θάµνοι

� Νότιος/δυτικός
προσανατολισµός µεγαλύτερος
κίνδυνος
� Μεγάλα υψόµετρα µικρότερη
πιθανότητα ανάφλεξης

DEM –NOAA ( 1km ανάλυση)



Ευαισθησία
� Περιοχές χαµηλού/µέτριου υψοµέτρου νότιου/δυτικού
προσανατολισµού χαρακτηρίζονται ως περιοχές υψηλής
ευαισθησίας.
� Καλλιεργήσιµες πεδινές εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως
περιοχές µικρής και µέτριας ευαισθησίας.



Η περίπτωση του καλοκαιριού του 2007

�Το 2007 ήταν το θερµότερο καλοκαίρι για την Ελλάδα.

� Τα διαδοχικά κύµατα καύσωνα που επηρέασαν την περιοχή µε

θερµοκρασίες άνω των 40oC σε συνδυασµό µε µακριές περιόδους
ανοµβρίας ήταν οι ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και

εξάπλωση µεγάλων δασικών πυρκαγιών που στην Πελοπόννησο

κατέληξαν σε εθνική τραγωδία µε 64 θανάτους και 280.000 
στρέµµατα καµένης γης

�Με τη χρήση περιοχικών κλιµατικών µοντέλων συγκρίνουµε τον

δείκτη πυρκαγιάς στον παρόν κλίµα µε το αυτόν του 2007 και στο
µελλοντικό κλίµα του 2020 και 2070 µε το 2007

�Σκοπός η ανάδειξη του ακραίου χαρακτήρα του καλοκαιριού 2007.



Καλοκαίρι 2007 στην Ελλάδα

�Μέγιστη θερµοκρασία στην Αθήνα (µπλέ) και απόκλιση από κανονικές
τιµές 1961-1990 (µπάρες)

�Θερµοκρασία ρεκόρ of 44.8oC on June 26th
�Αποκλίσεις έφθασαν και τους 13.0oC (στην ελάχιστη 8oC)



34FWI κατά τις πυρκαγιές του 2007

During

Before                              After



∆είκτης FWI – καλοκαίρι 2007- Αθήνα
Μετρήσεις (1961-1990)
prob(FWI>30)=60%, 
prob(FWI>60)=2% 

Μοντέλα 2071-2100 
prob(FWI>30)=95%, 
prob(FWI>60)=17%

Καλοκαίρι 2007 
prob(FWI>30)=99%, 
prob(FWI>60)=15% 

καλοκαίρι 2007 τιµές κοντά στο
2071-2100
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Αναφορές

�Μελέτη Τράπεζας Ελλάδας

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/results.aspx

Εφαρµογές Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

� ∆ιαδικτυακή πλατφόρµα για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στις δασικές
πυρκαγιές
http://www.meteo.noa.gr/oikoskopio/index.php?lng=el-GR

� Τριήµερη πρόβλεψη του δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς µε βάση τις προβλέψεις της
µετεωρολογικής οµάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
http://cirrus.meteo.noa.gr/forecast/bolam/index.htm




