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Παραδείγµατα από την Κυπριακή ΦύσηΠαραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Κλιµατικές ΑλλαγέςΚλιµατικές Αλλαγές
Επιπτώσεις Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωήστη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή
Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη 
τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. πλανήτη. 

Μερικές Μερικές από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει 
περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν::

-- Ενίσχυση των διαδικασιών ερηµοποίησης:Ενίσχυση των διαδικασιών ερηµοποίησης:
��Αύξηση θερµοκρασίας, παρατεταµένες περίοδοι Αύξηση θερµοκρασίας, παρατεταµένες περίοδοι 

ξηρασίας, έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες.ξηρασίας, έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες.
��Εκτεταµένες πυρκαγιέςΕκτεταµένες πυρκαγιές
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Κλιµατικές ΑλλαγέςΚλιµατικές Αλλαγές
Επιπτώσεις Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωήστη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή
Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη 
τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. πλανήτη. 

Μερικές Μερικές από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει 
περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν::

-- Καταστροφή ευαίσθητων Καταστροφή ευαίσθητων οικοτόπωνοικοτόπων (πχ υφάλων)(πχ υφάλων)
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Κλιµατικές ΑλλαγέςΚλιµατικές Αλλαγές
Επιπτώσεις Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωήστη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή
Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη 
τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. πλανήτη. 

Μερικές Μερικές από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει 
περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν::

-- καταστροφή παράκτιων καταστροφή παράκτιων οικοτόπωνοικοτόπων –– ειδώνειδών
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Κλιµατικές ΑλλαγέςΚλιµατικές Αλλαγές
Επιπτώσεις Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωήστη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή
Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη 
τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. πλανήτη. 

Μερικές Μερικές από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει από τις επιπτώσεις που αναµένεται να προκαλέσει 
περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν::

-- µετανάστευση ειδών που θα λειτουργούν ως «ξενικά» είδη µετανάστευση ειδών που θα λειτουργούν ως «ξενικά» είδη 
εκτοπίζοντας τα ιθαγενή και προκαλώντας αλυσιδωτές εκτοπίζοντας τα ιθαγενή και προκαλώντας αλυσιδωτές 
συνέπειες.συνέπειες.
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Φαινόµενο θερµοκηπίουΦαινόµενο θερµοκηπίου
Επιπτώσεις Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τη άγρια ζωήστη βιοποικιλότητα και τη άγρια ζωή

Ο ρυθµός της σηµερινής παγκόσµιας κλιµατικής µεταβολής Ο ρυθµός της σηµερινής παγκόσµιας κλιµατικής µεταβολής 
είναι τόσο γρήγορος που καθιστά αµφίβολη τη δυνατότητα είναι τόσο γρήγορος που καθιστά αµφίβολη τη δυνατότητα 
προσαρµογής των ειδών στις ραγδαία µεταβαλλόµενες προσαρµογής των ειδών στις ραγδαία µεταβαλλόµενες 
συνθήκεςσυνθήκες..

Πρόσφατες προβλέψεις για την επίδραση των κλιµατικών Πρόσφατες προβλέψεις για την επίδραση των κλιµατικών 
αλλαγών στην κατανοµή φυτικών ειδών επισηµαίνουν ότι αλλαγών στην κατανοµή φυτικών ειδών επισηµαίνουν ότι 
περισσότερα από τα µισά είδη της Ευρώπης αναµένεται να περισσότερα από τα µισά είδη της Ευρώπης αναµένεται να 
απειλούνται µε εξαφάνιση µέχρι το απειλούνται µε εξαφάνιση µέχρι το 20802080 ((ThuillerThuiller et al. et al. 
2005)2005). . 
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Φαινόµενο θερµοκηπίουΦαινόµενο θερµοκηπίου
Επιπτώσεις Επιπτώσεις στη άγρια ζωήστη άγρια ζωή

Ιδιαίτερα σηµαντικές αναµένεται να είναι οι επιπτώσεις στα 
είδη των ορεινών περιοχών, τα οποία εµφανίζονται πολύ 
ευαίσθητα στις κλιµατικές αλλαγές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εκτιµάται ότι θα κινδυνέψουν άµεσα µε εξαφάνιση µέχρι το 
2080, το 60% των ορεινών ειδών (ThuillerThuiller et al. 2005et al. 2005).
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Κλιµατικές ΑλλαγέςΚλιµατικές Αλλαγές
Τι γίνεται στην Κύπρο;Τι γίνεται στην Κύπρο;

Ερευνητικό Πρόγραµµα: «Μελέτη των ακραίων Ερευνητικό Πρόγραµµα: «Μελέτη των ακραίων 
µεταβολών του µελλοντικού κλίµατος στην περιοχή της µεταβολών του µελλοντικού κλίµατος στην περιοχή της 
Κύπρου» Κύπρου» 

Επικεντρώθηκε Επικεντρώθηκε στην πρόβλεψη των µεταβολών του στην πρόβλεψη των µεταβολών του 
µελλοντικού κλίµατος στην Κύπρο έδειξε ότι µέχρι το µελλοντικού κλίµατος στην Κύπρο έδειξε ότι µέχρι το 
τέλος του τέλος του αιώνααιώνα
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Μέγιστη Θερµοκρασία

ΑύξησηΑύξηση:: 3.5 3.5 οοCC σταστα παράλιαπαράλια, , 4.3 4.3 οοCC στοστο εσωτερικόεσωτερικό

Ελάχιστη Θερµοκρασία

ΑύξησηΑύξηση:: 3.5 3.5 οοCC σταστα παράλιαπαράλια, , 3.9 3.9 οοCC στοστο εσωτερικόεσωτερικό

Βροχόπτωση

Μείωση από 20% στα βόρεια παράλια έως και 40% στα νότια

Κλιµατικές Αλλαγές στην ΚύπροΚλιµατικές Αλλαγές στην Κύπρο –– ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις::

Σε δασικές περιοχές του Τροόδους και του Σε δασικές περιοχές του Τροόδους και του 
Πενταδακτύλου, σε περιόδους παρατεταµένης ξηρασίας, Πενταδακτύλου, σε περιόδους παρατεταµένης ξηρασίας, 
έχουν παρατηρηθεί αποξηράνσεις δασικών ειδών σε έχουν παρατηρηθεί αποξηράνσεις δασικών ειδών σε 
ποσοστό πέραν του 50 %.ποσοστό πέραν του 50 %.
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Κλιµατικές Αλλαγές στην ΚύπροΚλιµατικές Αλλαγές στην Κύπρο –– ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις::

Καταγεγραµµένες επιπτώσεις σε ενδηµικά, σπάνια και Καταγεγραµµένες επιπτώσεις σε ενδηµικά, σπάνια και 
απειλούµενα είδη:απειλούµενα είδη:
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20082008 20092009

SideritisSideritis cypriacypria

OnosmaOnosma caespitosacaespitosa

Salvia Salvia venerisveneris

TulipaTulipa cypriacypria

CedrusCedrus brevifoliabrevifolia
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Παραδείγµατα ερευνητικών έργων που επικεντρώνονται Παραδείγµατα ερευνητικών έργων που επικεντρώνονται 
στην κατανόηση και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της στην κατανόηση και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα της Κύπρου:κλιµατικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα της Κύπρου:

��Μελέτη πιθανών επιπτώσεων σε κρίσιµα στάδια του Μελέτη πιθανών επιπτώσεων σε κρίσιµα στάδια του 
κύκλου ζωής.κύκλου ζωής.

��Μελέτη µηχανισµών µετακίνησης (διασποράς).Μελέτη µηχανισµών µετακίνησης (διασποράς).
��Μελέτη προσαρµοστικών µηχανισµών και γενετικής Μελέτη προσαρµοστικών µηχανισµών και γενετικής 

ευελιξίας.ευελιξίας.
��Ανάπτυξη στρατηγικών διατήρησηςΑνάπτυξη στρατηγικών διατήρησης

Ερευνητικό ΈργοΕρευνητικό Έργο
«Επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στα τοπικά «Επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στα τοπικά 
ενδηµικά φυτά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους»ενδηµικά φυτά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους»

ΓενικάΓενικά στοιχείαστοιχεία::

��ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση απόαπό τοτο ΊδρυµαΊδρυµα ΠροώθησηςΠροώθησης ΈρευναςΈρευνας..

��ΣυνεργαζόµενοιΣυνεργαζόµενοι φορείςφορείς:: FrederickFrederick ResearchResearch CentreCentre,,
ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο Αθηνών,Αθηνών, ΤµήµαΤµήµα ΔασώνΔασών..

��ΣτόχοςΣτόχος:: ηη µελέτηµελέτη πιθανώνπιθανών αλλαγώναλλαγών στηνστην επιβίωσηεπιβίωση καικαι
κατανοµήκατανοµή ορισµένωνορισµένων ειδώνειδών τηςτης ΚυπριακήςΚυπριακής χλωρίδαςχλωρίδας ωςως
αποτέλεσµααποτέλεσµα τωντων επιπτώσεωνεπιπτώσεων τηςτης κλιµατικήςκλιµατικής αλλαγήςαλλαγής
στηνστην αναπαραγωγικήαναπαραγωγική λειτουργίαλειτουργία..

Alyssum Alyssum trooditroodi AstragalusAstragalus echinusechinus

Crocus Crocus cypriuscyprius SaponariaSaponaria cypriacypriaSalvia Salvia willeanawilleana

AcinosAcinos trooditroodi

Η περίπτωση του είδους Η περίπτωση του είδους OnosmaOnosma trooditroodi

��ΤοπικόΤοπικό ενδηµικόενδηµικό φυτόφυτό τουτου ΕΔΠΤΕΔΠΤ..

��Πολυετές,Πολυετές, ηµιθαµνώδεςηµιθαµνώδες χαµαίφυτοχαµαίφυτο..

��ΑπαντάΑπαντά σεσε υψόµετραυψόµετρα 11..500500 –– 11..950950 mm..

��ΥπόστρωµαΥπόστρωµα:: ΔουνίτηςΔουνίτης,, ΣερπεντινίτηςΣερπεντινίτης,, ΧαρτζβουργίτηςΧαρτζβουργίτης
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Onosma troodi Kotschyi
��Έλεγχος αναπαραγωγικής βιολογίας και αναπαραγωγικού Έλεγχος αναπαραγωγικής βιολογίας και αναπαραγωγικού 

δυναµικού σε 3 υψόµετραδυναµικού σε 3 υψόµετρα

��ΠειράµαταΠειράµατα φύτρωσηςφύτρωσης:: ΥψηλάΥψηλά ποσοστάποσοστά φύτρωσηςφύτρωσης µετάµετά
απόαπό παραµονήπαραµονή σεσε χαµηλέςχαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες ((55 ooCC)) γιαγια 33
περίπουπερίπου µήνεςµήνες..

Μελλοντικές κλιµατικές συνθήκεςΜελλοντικές κλιµατικές συνθήκες

Αύξηση µέγιστης Αύξηση µέγιστης 
θερµοκρασίας 4 θερµοκρασίας 4 -- 5 5 ooCC
τους καλοκαιρινούς τους καλοκαιρινούς 
µήνες και 3 µήνες και 3 -- 3,5 3,5 ooCC τους τους 
χειµερινούς µήνεςχειµερινούς µήνες

Αύξηση ελάχιστης Αύξηση ελάχιστης 
θερµοκρασίας 4 θερµοκρασίας 4 -- 4,5 4,5 ooCC
τους καλοκαιρινούς τους καλοκαιρινούς 
µήνες και 2,5 µήνες και 2,5 -- 3,5 3,5 ooCC
τους χειµερινούς µήνεςτους χειµερινούς µήνες

Ερευνητικό Έργο: Ερευνητικό Έργο: 
«Πρότυπα κατανοµής της βιοποικιλότητας (χλωρίδα «Πρότυπα κατανοµής της βιοποικιλότητας (χλωρίδα 
και ασπόνδυλη πανίδα) ως προς την τοπική κλιµατική και ασπόνδυλη πανίδα) ως προς την τοπική κλιµατική 
µεταβολή στην Κύπρο».µεταβολή στην Κύπρο».

ΑνάδοχοςΑνάδοχος ΦορέαςΦορέας::

FrederickFrederick ResearchResearch CentreCentre (Μονάδα(Μονάδα ΔιατήρησηςΔιατήρησης τηςτης Φύσης)Φύσης)..

ΣυνεργαζόμενοιΣυνεργαζόμενοι φορείςφορείς::

�� Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 

Τεχνολογιών , Τεχνολογιών , 

�� University of Exeter, UKUniversity of Exeter, UK

�� Τμήμα ΠεριβάλλοντοςΤμήμα Περιβάλλοντος-- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος,Περιβάλλοντος,

�� Τμήμα Δασών Τμήμα Δασών -- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος.Περιβάλλοντος.

Στόχοι του έργου:Στόχοι του έργου:

Το έργο επικεντρώνεται στην οικολογική μελέτη της Το έργο επικεντρώνεται στην οικολογική μελέτη της 

χλωρίδας, των χλωρίδας, των ΟρθόπτερωνΟρθόπτερων και των ημερόβιων και των ημερόβιων 

Λεπιδοπτέρων και Λεπιδοπτέρων και θα μελετηθεί η επίδραση της θα μελετηθεί η επίδραση της 

διαβάθμισης του υψομέτρου (τοπική κλιματική μεταβολή) διαβάθμισης του υψομέτρου (τοπική κλιματική μεταβολή) 

στην κατανομή των ειδών χλωρίδας και στην κατανομή των ειδών χλωρίδας και εντομοπανίδαςεντομοπανίδας. . 
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Ερευνητικό Έργο: Ερευνητικό Έργο: 
Ευπάθεια του ενδηµικού Ευπάθεια του ενδηµικού CedrusCedrus brevifoliabrevifolia: Ανίχνευση : Ανίχνευση 
γονιδίων και γνωρισµάτων γονιδίων και γνωρισµάτων φαινοτυπικήςφαινοτυπικής ποικιλότητας ποικιλότητας 
που συνδέονται µε την προσαρµογή του».που συνδέονται µε την προσαρµογή του».

ΑνάδοχοςΑνάδοχος ΦορέαςΦορέας::

FrederickFrederick ResearchResearch CentreCentre (Μονάδα(Μονάδα ΔιατήρησηςΔιατήρησης τηςτης Φύσης)Φύσης)..

ΣυνεργαζόμενοιΣυνεργαζόμενοι φορείςφορείς::

�� Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομικών Ερευνών της Γαλλίας (INRA) Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομικών Ερευνών της Γαλλίας (INRA) 

-- Μονάδα Μονάδα AvignonAvignon, , 

�� Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης -- Τμήμα Δασολογίας Τμήμα Δασολογίας 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 

�� Τμήμα Δασών Τμήμα Δασών -- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος.Περιβάλλοντος.

Είδος: CedrusCedrus brevifoliabrevifolia

� Κωνοφόρο αείφυλλο δέντρο

� Ενδημικό στη Κύπρο (απαντά μόνο στη Κύπρο και πουθενά 

αλλού στο κόσμο) 

� Βρίσκεται σε ένα και μόνο πληθυσμό στο Δάσος Πάφου, σε 

υψόμετρο 900-1400m.

� Σχηματίζει τον οικότοπο προτεραιότητας *9590

Φαινοτυπική  
ποικιλοµορφία

Περιβάλλον

Γονιδιακή 
δοµή και ποικιλοµορφία

Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου διατήρησης
του κυπριακού κέδρου

Φαινοτυπική

ποικιλοµορφία

Περιβάλλον

Γονιδιακή 
δοµή και ποικιλοµορφία
Stress resistance gens: drought, cold,

insects, pathogens andbud phenology

Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου Διατήρησης
του μοναδικού πληθυσμού του Κυπριακού
κέδρου.

�� Τίτλος:Τίτλος: Εκτός τόπου (Εκτός τόπου (exex situsitu) διατήρηση των τοπικών ενδηµικών ειδών ) διατήρηση των τοπικών ενδηµικών ειδών 
της κατεχόµενης Κύπρουτης κατεχόµενης Κύπρου

�� Χρηµατοδότης:Χρηµατοδότης: Ίδρυµα Προώθησης ΈρευναςΊδρυµα Προώθησης Έρευνας

�� Ανάδοχος Φορέας:Ανάδοχος Φορέας: Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο FrederickFrederick

�� Συνεργαζόµενοι φορείς: Συνεργαζόµενοι φορείς: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τµήµα ∆ασώνΙνστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τµήµα ∆ασών

�� Κεντρικός Σκοπός:Κεντρικός Σκοπός: Εξασφάλιση της διατήρησης των απειλούµενων Εξασφάλιση της διατήρησης των απειλούµενων 
τοπικών ενδηµικών ειδών της κατεχόµενης Κύπρουτοπικών ενδηµικών ειδών της κατεχόµενης Κύπρου

Ερευνητικό Έργο «Ερευνητικό Έργο «Κερύνεια»Κερύνεια»::
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Sideritis cypria

Κάλυκας

Πειράματα φύτρωσης

Τράπεζα σπερμάτων

Βοτανικός Κήπος

Σπέρματα

Η μελέτη, κατανόηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των 

κλιματικών αλλαγών στη βιοποικιλότητα απαιτεί 

ολοκληρωμένες, διεπιστημονικές προσεγγίσεις


