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Το πρόβλημα 



Το πρόβλημα 



Ποιές μετεωρολογικές παράμετροι 
καθορίζουν την καταλληλότητα μιας 

περιοχής για εγκατάσταση των IMS; 

Για το κουνούπι τίγρης 

Caminade et al., J. R. Soc. Interface 2012 
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Ετήσια βροχόπτωση (mm) Θερμοκρασία ψυχρότερου  
μήνα (°C) 

Θερμοκρασία καλοκαιριού (°C) 

100 



Παρούσα κατάσταση 

• Δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών 



Σταθμοί μέτρησης στην Ελλάδα 

Λάρισα (Θεσσαλία) 

Μεθώνη (ΝΔ Πελ/σος)  



Σταθμοί μέτρησης στην Ιταλία 

Κάλιαρι (Σαρδηνία) 

Μιλάνο (Β. Ιταλια)  



Τι αναμένεται στο μέλλον; 



Τι αναμένεται στο μέλλον; 
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Κλιματική Αλλαγή… 



Δεν είναι όλα τα φαινόμενα “ενδείξεις” 
της αλλαγής του κλίματος: 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να 
προκαλέσει αύξηση της έντασης ή της διάρκειας 
των φαινομένων (επιμήκυνση της θερμής 
περιόδου) 

 

 

Ο ερχομός νέων ειδών κουνουπιών ΔΕΝ είναι 
αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η 
μεταβολή των περιοχών που εγκαθίστανται 
είναι. 



Τι καθορίζει το κλίμα; 

 Ηλιακή ακτινοβολία Θερμότητα 

Το ενεργειακό ισοζύγιο της 
γης 



Η “φυσική” κατάσταση του κλίματος… 

235 W m-2 
Αέρια θερμοκηπίου (π. Χ. CO2, CH4) 

235 W m-2 



Τα ατμοσφαιρικά σωματίδια 
αυξάνουν τη νέφωση 

Η ανθρώπινη επίδραση στο κλίμα … 

Αέρια θερμοκηπίου (π.χ. CO2, CH4, CFC’s) 
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Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το κλίμα 
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Μοντέλα και Super-μοντέλα 







Μέση Θερμοκρασία περιόδου 1901-2000 

Παγκόσμιο Κλιματικό Μοντέλο 

Μέση  Ετήσια Θερμοκρασία 



Τι αναμένεται στο μέλλον; 

 Αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ 1.4°C 
και 5.8°C. 

 Μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας 
πάνω από την στεριά κυρίως στο βόρειο 
ημισφαίριο.  

 Αύξηση του ύψους της θάλασσας μεταξύ 
5cm και 1m.  

 Βροχοπτώσεις μεγαλύτερης έντασης σε 
πολλές περιοχές.  

 60-90% πιθανότητα: 
Αύξηση του κινδύνου ξηρασίας 
Αύξηση της έντασης των τυφώνων 



Γιατί το εύρος των 
μεταβολών είναι τόσο 
μεγάλο; 



Μελλοντικές συγκεντρώσεις GHGs 

• Όλα τα σενάρια λένε ότι θα αυξηθεί η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα 
• Το CO2 παραμένει στην ατμόσφαιρα για 100 χρόνια από τη στιγμή της 
εκπομπής του 
•Οι συγκεντρώσεις CO2 δεν θα μειωθούν σύντομα 



Μέση Θερμοκρασία περιόδου 1901-2000 

Από το παγκόσμιο κλιματικό μοντέλο στην περιοχή μελέτης 



Μεταβολή θερμοκρασίας καλοκαιριού 2009 - 2059 

 Αύξηση της θερμοκρασίας σχεδόν σε όλη την 
περιοχή ενδιαφέροντος με εξαίρεση τη Ν. 
Σαρδηνία όπου έχουμε μικρή μείωση. 



Συμπεράσματα 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επηρεάσει 

σημαντικά το κλιματικό σύστημα. 

Τα κλιματικά μοντέλα είναι το μόνο εργαλείο για την 
εκτίμηση των μελλοντικών συνθηκών.  

Μεταβολή των περιοχών που τα κουνούπια θα 
αποτελέσουν πρόβλημα: Περιοχές που σήμερα 
θεωρούνται ασφαλής κινδυνεύουν λόγω της μεταβολής 
του κλίματος. 

Η κοινωνία πρέπει έγκαιρα να προετοιμαστεί για τις 
επικείμενες επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος.  

 



Ευχαριστώ! 


