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ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπηώζειπ ζηα θαλάζζια ξικξζρζηήμαηα

 Η κλιμαηική αλλαγή και η αρναμόμεμη ζρςμόηηηα εμθάμιζηπ ακοαίωμ
θαιμξμέμωμ, επιδοξύμ ηόζξ ζηα ςεοζαία όζξ και ζηα θαλάζζια
ξικξζρζηήμαηα.

 Η ζημεοιμή κλιμαηική αλλαγή ξθείλεηαι νεκάθαοα ζηιπ αμθοώπιμεπ
δοαζηηοιόηηηεπ. Ποόκειηαι για μία ενέλινη, η ξπξία ποξςωοά με
ποωηξθαμείπ ορθμξύπ: από ηα μέζα ηξρ 19ξρ μέςοι ζήμεοα η
θεομξκοαζία ηξρ πλαμήηη αρνήθηκε πεοίπξρ καηά 0,76ºC; Γπιπλέξμ ηα
δέκα πεοίπξρ ηελερηαία ςοόμια ήηαμ ηα πιξ θεομά από ηόηε πξρ
άοςιζαμ μα καηαγοάθξμηαι ξι θεομξκοαζίεπ. Καηά ηη διάοκεια ηωμ
ποξηγξύμεμωμ κλιμαηικώμ αλλαγώμ, η θύζη πάμηα είςε ηη δρμαηόηηηα
μα ποξζαομξζηεί ζηιπ μέεπ κλιμαηικέπ ζρμθήκεπ και μα βοεί μία μέα
ιζξοοξπία. Αρηή ηη θξοά, ηα ποάγμαηα είμαι διαθξοεηικά, γιαηί ξι
αμθοώπιμεπ δοαζηηοιόηηηεπ καηέζηηζαμ ηη θύζη εράλωηη ...

 Οι δρμηηικέπ επιπηώζειπ ηηπ κλιμαηικήπ αλλαγήπ επιδοξύμ ζε διάθξοα
επίπεδα ηηπ βιξλξγικήπ ξογάμωζηπ, από ηιπ θρζιξλξγικέπ διαηαοαςέπ
ζηξ επίπεδξ ηωμ αηόμωμ, ζε ηοξπξπξιήζειπ/μεηαηοξπέπ ζηξ επίπεδξ
ηηπ βιξκξιμωμίαπ, μέζω εναθαμίζεωμ ζε ηξπική κλίμακα ή/και
επεκηάζεωμ/μεηακιμήζειπ ξοιζμέμωμ ειδώμ.



Επιπτώσεις
Κλιματικών 

Αλλαγών

Υπεξζέξκαλζε ηεο ζάιαζζαο: H ζεξκνθξαζία ηωλ επηθαλεηαθώλ 

πδάηωλ απμήζεθε θαηά 1,1ºC πεξίπνπ από ηε δεθαεηία ηνπ 

1960. Πξόζθαηεο Έξεπλεο δεηθλύνπλ αύμεζε ζεξκνθξαζίαο πδάηωλ

Σε βάζνο έωο θαη 3000 κ.

Αύμεζε ηεο νμύηεηαο ηωλ επηθαλεηαθώλ πδάηωλ: Οη ωθεαλνί έρνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα λα απνξξνθνύλ ην αηκνζθαηξηθό CO2. Όζνλ απμαλόηαλ 

ε ζπγθέληξωζε ηνπ αεξίνπ, ηόζν απμαλόηαλ ε πνζόηεηα πνπ 

απνξξνθνύλ νη ζάιαζεο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο νμύηεηαο 

ηωλ πδάηωλ. Τν pH ηωλ ωθεαλώλ κεηώζεθε από 8,2 ζε 8,1 από ηα 

κέζα ηνπ 19νπ αηώλα

Άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο: Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήληε πξνθαιεί ηελ 

ηήμε ηωλ πάγωλ ηόζν ζηνπο πόινπο όζν θαη ζηα βνπλά. Όιν απηό ην λεξό κεηαθέξεηαη

ζηνπο ωθεαλνύο, ε ζηάζκε ηωλ νπνίωλ αλαπόθεπθηα ζεκεηώλεη άλνδν. Η άλνδνο 

απηή είλαη 19,5 εθ. από ην 1870, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηηο παξάθηηεο

δώλεο

Αύμεζε αθξαίωλ θαηξηθώλ θαηλνκέλωλ: Αύμεζε ρξνληθώλ πεξηόδωλ πνπ

Φαξαθηεξίδνληαη από μεξαζία, θαηαηγίδεο θαη ζύειιεο. Σηνλ βνξεηναλαηνιηθό

Αληιαληηθό απμάλνληαη ηα δηαζηήκαηα πνπ επηθξαηνύλ ζθνδξνί αλέκνη,

Καη ηξηθπκίεο.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα



 Οη πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηώζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε βηνπνηθηιόηεηα 

από ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη πνιύ αλεζπρεηηθέο.

 Με βάζε ελόο κεηξίνπ ζελαξίνπ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ εθηηκάηαη όηη, πνζνζηό 15-37%  ησλ θπηηθώλ 

θαη δστθώλ εηδώλ, πνπ απαληώληαη ζηνλ πιαλήηε ζα απεηιεζεί πηζαλόηαηα κε εμαθάληζε κέρξη ην 

2050.

 Δπηπηώζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα:

 Μεηαθηλήζεηο εηδώλ. Μία από ηηο πηζαλέο ελδείμεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ε 

κεηαθίλεζε εηδώλ. Γηάθνξα είδε, όπσο ςάξηα, καιάθηα θιπ. κεηαθηλνύληαη αλαδεηώληαο 

ςπρξόηεξα λεξά, είηε γηαηί ν νξγαληζκόο ηνπο έρεη αλάγθε από έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο 

ζεξκνθξαζηώλ, ην νπνίν δελ πξνζθέξεηαη πιένλ ζην ζπλήζε νηθόηνπν/πεξηνρή εμάπισζεο 

ηνπ ιόγσ αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, είηε γηαηί αθνινπζνύλ ηα δηάθνξα είδε θπηώλ, 

πιαγθηνύ θαη άιισλ νξγαληζκώλ κε ηα νπνία ηξέθνληαη θαη ηα νπνία κεηαλαζηεύνπλ ζε 

ςπρξόηεξα πεξηβάιινληα. 

 Δπηξνθηζκόο. Ζ ππέξκεηξε αύμεζε θπηηθήο βηνκάδαο (καθξνθύθε, θπηνπιαγθηό) ζηα 

παξάθηηα ύδαηα, ε νπνία έρεη ζπλέπεηεο ζηε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε κεηαθνξά ρεξζαίσλ πιηθώλ (ζξεπηηθά θιπ.) ιόγσ ηεο δηάβξσζεο 

από ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο είλαη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ αύμεζε 

εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ. 

 Λεύθαλζε θνξαιιηώλ. Δδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ην πξόβιεκα ιεύθαλζεο 

ησλ θνξαιιηώλ. Οη ζπλέπεηεο από ηελ νμίληζε ησλ σθεαλώλ επεξεάδεη απηνύο ηνπο 

νξγαληζκνύο όπσο θαη άιινπο νξγαληζκνύο πνπ ν ζθειεηόο ή ην θέιπθνο ηνπο πεξηέρεη 

CaCO3 (καιάθηα θιπ.).   

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα



Παξαδείγκαηα:

 Οη επηπηώζεηο απηέο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ θάπνηα είδε:

 Μείσζε απνζεκάησλ ηνπ κπαθαιηάξνπ ζηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη ζηε Βαιηηθή. 
ηε Βόξεηα Θάιαζζα ε κείσζε θαίλεηαη λα πξνθαιείηαη από ηηο κεηαθηλήζεηο 
ησλ πιεζπζκώλ ηνπ πιαγθηνύ. Σν θαξθηλνεηδέο ηνπ είδνπο Calanus 
finmarchicus, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή ηξνθή ησλ πξνλπκθώλ ηνπ κπαθαιηάξνπ, 
έρεη κεηαθηλεζεί βνξεηόηεξα, αλαδεηώληαο ςπρξόηεξα λεξά. Ζ βηνκάδα ηνπ 
κεηώζεθε θαηά 70% από ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Ζ κείσζε ηεο πξνηηκώκελεο 
ηξνθήο ελδέρεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθή αηηία ηεο κείσζεο ηνπ κπαθαιηάξνπ.

 Μεηαθίλεζε εηδώλ. Σν κπαξπνύλη, ην νπνίν ζπάληδε βνξείσο ηεο Μάγρεο, έρεη 
εμειηρζεί θαη απμεζεί από ηηο αξρέο ηνπ αηώλα καο ζε εκπνξηθό είδνο ηεο 
Βόξεηαο Θάιαζζαο. Σα αιηεύκαηα ηνπ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 20 
ρξόληα.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα

Edwards et al., 2008a



 Ζ Μεζόγεηνο είλαη κία από ηηο 
επαίζζεηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 
πεξηνρέο, απνηειεί κόλν ην 0,82% ηεο 
επηθάλεηαο ηνπ παγθόζκηνπ σθεαλνύ, 
αιιά θηινμελεί ην 4-18 % ηεο 
παγθόζκηαο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιόηεηαο. 

 Μαθξνρξόληεο ζεξκνθξαζηαθέο 
παξαηεξήζεηο ζηε βνξεην-δπηηθή 
Μεζόγεην (επηθαλεηαθά ύδαηα) 
δεηθλύνπλ κία αύμεζε πεξίπνπ 1ºC ηα 
ηειεπηαία 30 ρξόληα.

 Ζ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ζηελ 
Αλαηνιηθή Μεζόγεην έρεη απμεζεί θαηά 
κέζν όξν θαηά 2,6νC ην δηάζηεκα 1982 –
2003 (EEA interim report 2006)

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ : ηα γεγξμόηα

 



Οη κεηαθηλήζεηο λνηηόηεξσλ εηδώλ (southern species) απνηεινύλ ηηο πξώηεο 
ελδείμεηο ησλ βηνινγηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε 
Μεζόγεην

• ηε βνξεην-δπηηθή Μεζόγεην,  αλαθέξεηαη όηη ε πεξηνρή εμάπισζεο αξθεηώλ 
εηδώλ, έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά από ηα „70ο. Μεηαμύ απηώλ, ζεκεηώλεηαη ε 
άθημε νξηζκέλσλ εηδώλ ςαξηώλ (Sardinella aurita, coryphenes θιπ), ηα νπνία 
ζηαδηαθά παίξλνπλ ζέζε ζηελ ηνπηθή αιηεία. 

Sabates et al., 2006

•Πέξαλ απηώλ ησλ «ζεηηθώλ» επηπηώζεσλ, παξαηεξείηαη θαηάξξεπζε 

νξηζκέλσλ απνζεκάησλ κηθξώλ πειαγηθώλ (anchovy, sprat)

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα



Οη κεηαθηλήζεηο λνηηόηεξσλ εηδώλ (southern species) απνηεινύλ ηηο πξώηεο 
ελδείμεηο ησλ βηνινγηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε 
Μεζόγεην

• Ηζαγελείο ζεξκν-εύθξαηνη πιεζπζκνί ησλ λνηηόηεξσλ αθηώλ ηεο 
Μεζνγείνπ έρνπλ επεθηαζεί πξνο ηα βόξεηα, π.ρ. Sparisoma cretense

• Θεξκόθηια είδε ηεο Νόηηαο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εμαπιώλνληαη πξνο ηε 
Γπηηθή Μεζόγεην, π.ρ. θάπνηα είδε ςαξηώλ (Thalassoma pavo, Balistes 
carolinensis, Epinephelus marginatus), ερηλόδεξκσλ (Centrostephanus longispinus)
θιπ.

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα



• Λόγσ ηεο ζέξκαλζεο ησλ λεξώλ, πνιινί 
ζαιάζζηνη νξγαληζκνί είλαη πνιύ επάισηνη 
ζε ζαιάζζηεο αζζέλεηεο, π.ρ. καδηθή 
λέθξσζε ζπόγγσλ θαη γνξγνλίσλ, π.ρ. ζηηο 
Paramuricea clavata ε λέθξσζε έρεη θηάζεη 
ην 90% ζε θάπνηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο 
Μεζνγείνπ. Οκνίσο γηα ην Corallium 
rubrum.

• Δπηηάρπλζε ηεο εμάπισζεο μεληθώλ εηδώλ 
(ηξνπηθώλ θαη ππνηξνπηθώλ εηδώλ) ζηε 
Μεζόγεην, κε πξνέιεπζε θπξίσο από ηνλ 
Ηλδν-Δηξεληθό, π.ρ. Stypopodium schimperi. 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα

Signs of disease and mortality. Partial (A, C) and total (B) whitening of the scleractinian

Cladocora caespitosa (A, B) and Oculina patagonica; necrosis of Paramuricea clavata gorgonias 

in thef irst hours (D) and some weeks after the start of the disease (E), Leptogorgia sarmentosa 

(F); necrosis of the bathing sponge Spongia officinalis (G), skeletons of the sponges Agelas 

oroides (H) and Crambe crambe, RAC/SPA 2008



• Ξεληθά είδε ζε ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα                     απμαλόκελε απεηιή, αθνύ 

επηδξνύλ ζηε βηνπνηθηιόηεηα 

θαη θαηλεηαη λα ζπλδένληαη κε 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή  !

Ξεληθά είδε

οπγανιζμοί πος απανηούν εκηόρ ηων ιζηοπικά γνωζηών οπίων θςζικήρ ηοςρ 

εξάπλωζηρ ωρ αποηέλεζμα άμεζηρ ή έμμεζηρ επέμβαζηρ ηος ανθπώπος.

Αιιόρζνλα / εμσηηθά / κε-ηζαγελή

alien / introduced / non-indigenous

Έλα ζύλνιν 790 μεληθώλ ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ 

έρνπλ αλαθεξζεί έσο ζήκεξα ζηε Μεζόγεην 

ζάιαζζα.

52% επηηπρώο εγθαηεζηεκέλα 

(established)

35% ηπραίεο αλαθνξέο (casual records) 

13% ακθηζβεηήζηκα (questionable) 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα



ΔΗΓΖ ΔΗΒΟΛΔΗ

Ξεληθά είδε “εηζβνιείο”:   

• επίδξαζε ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ελόο νηθνζπζηήκαηνο

• κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

• ζπλέπεηεο ζηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (πγεία, ηνπξηζκόο θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο) 

ηοεζαοιζμέμα πεοιβάλλξμηα (π.ς. επίδοαζη ούπαμζηπ) θαίμεηαι μα 
είμαι πεοιζζόηεοξ επιοοεπή ζηημ ειζαγωγή ειδώμ «ειζβξλέωμ» ζε 
ζςέζη με αδιαηάοακηεπ πεοιξςέπ.

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα



Καηεγνξίεο Ξεληθώλ Δηδώλ ζηε Μεζόγεην

θαηά Εελέηνπ 2007

Οκάδεο μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην (%)

Εσνβέλζνο 51,2

Φπηνβέλζνο 14,2

Ηρζείο 12,3

Φπηνπιαγθηόλ 10,4

Εσνπιαγθηόλ 7,4

Παξάζηηα 4,0

Άιια 0,4

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα



θαηά Zenetos 2007

Καηαλνκή ζηε Μεζόγεην

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα
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Πηγή: UNEP/MAP, 2005

Σξόπνη Δηζόδνπ ζηε Μεζόγεην

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα



Λεζζεςηαλά Δίδε

Ζ επηηπρία ησλ Λεζζεςηαλώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην 
κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηάθνξνπο ιόγνπο:

• ηε ρακειή βηνπνηθηιόηεηα ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 
εμαηηίαο παιαηνγεσγξαθηθώλ παξαγόλησλ.

• Οη παγεηώδεηο πεξίνδνη ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ πηζαλόηαηα 
λα ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ζεξκόθηισλ εηδώλ ζηελ 
Λεβαληίλε ζάιαζζα                        νηθόηνπνη θαηάιιεινη 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκόθηισλ εηδώλ είλαη δηαζέζηκνη.

Σν κέζν επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο 

Δξπζξάο ζάιαζζαο είλαη ειαθξώο 

πςειόηεξν από εθείλν ηεο Μεζνγείνπ 

(θαηά 30-40cm):                           

δεκηνπξγία ξεύκαηνο κε θνξά πξνο ηε 

Μεζόγεην ζρεδόλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ.
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Τα ηελεςηαία σπόνια ένα ξενικό είδορ ανά 3 εβδομάδερ 
καηά μέζο όπο ειζέπσεηαι ζηη Μεζόγειο Θάλαζα

Υξόλνο εηζαγσγήο
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Ο απμαλόκελνο ξπζκόο εηζαγσγήο μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην ηα ηειεπηαία 

ρξόληα κπνξεί λα απνδνζεί ζε κία ζεηξά από αηηίεο:

• ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηηο ηειεπηαίεο δύν 

δεθαεηίεο,

• ηηο απμαλόκελεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (εληαηηθνπνίεζε ηνπ 

παγθόζκηνπ εκπνξίνπ, ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ, ηνπ ηνπξηζκνύ),

• Κιηκαηηθή αιιαγή

Υξόλνο εηζαγσγήο

?
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Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή

?Ζ εηζαγσγή θαη εμάπισζε μεληθώλ ζαιάζζησλ εηδώλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή

Ο Por (1990) πξνβιέπεη όηη νη Λεζζεςηαλνί κεηαλάζηεο ζα 

εμαπισζνύλ πεξαηηέξσ δπηηθά ζηε ιεθάλε ηεο Μεζόγεηνπ αλ ην 

θιίκα ζεξκαλζεί

ελάξην Σξνπηθνπνίεζεο ηεο Μεζνγείνπ 

(Tropicalization Scenario)

(Bianchi and Morri, 2004; Occhipinti-Ambrogi, 2006)
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Ζ ζύλδεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην 
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί από ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο:

• Δμάπισζε ηξνπηθώλ-ππνηξνπηθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην πξνεξρόκελα από ην Γπηηθό 
ηξνπηθό Αηιαληηθό.

• Δμάπισζε ηξνπηθώλ θαη ππνηξνπηθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην κε πξνέιεπζε από ηνλ 
Ηλδν-Δηξεληθό, π.ρ. Stypopodium schimperi. 

• Θεξκν-εύθξαηνη πιεζπζκνί ησλ λνηηόηεξσλ αθηώλ ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ επεθηαζεί 
πξνο ηα βόξεηα, π.ρ. Sparisoma cretense

• Θεξκόθηια είδε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εμαπιώλνληαη πξνο ηε Γπηηθή Μεζόγεην, 
π.ρ. θάπνηα είδε Δρηλόδεξκσλ

ύκθσλα κε ηηο Galil & Zenetos (2002) ε δηαδηθαζία επνίθεζεο ησλ ιεζζεςηαλώλ 
εηδώλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη επέθηαζε ηνπο πξνο ηα δπηηθά έρεη ζεκαληηθά 
επηηαρπλζεί ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα, ιόγσ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζέξκαλζεο.

Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή
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Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή
Αληίζεηε άπνςε: ε παξνπζία μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή:

• ηε Βόξεηα Αδξηαηηθή θαη ζηε Γπηηθή Μεζόγεην ε ρεηκεξηλή ζεξκνθξαζία ησλ 

επηθαλεηαθώλ λεξώλ είλαη κεηαμύ 9-13°C αξθεηά καθξηά από ηελ ηξνπηθή 

ζάιαζζα όπνπ ε ρεηκεξηλή ζεξκνθξαζία δελ θαηεβαίλεη θάησ ησλ 20°C.

• Οη πξόζθαηεο αλαθνξέο γηα κεηαλάζηεπζε ηζαγελώλ ζεξκόθηισλ εηδώλ από ηελ 

Αλαηνιηθή πξνο ηε Γπηηθή Μεζόγεην κπνξεί απιώο λα αληηζηνηρνύλ ζε πεξηνδηθέο 

θπζηθέο κεηαβνιέο.

• Δηδηθά πάλησο γηα ηα καθξνθύθε, νη Verlaque and Boudouresque (2004) δελ βξήθαλ 

θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα πνιπάξηζκα μεληθά είδε καθξνθπθώλ ηεο Μεζνγείνπ θαη 

ζηε ζέξκαλζε ησλ λεξώλ, αθνύ ε παξνπζία ησλ εηδώλ απηώλ απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ π.ρ. πδαηνθαιιηεξγεηώλ. 

• Ζ ζύλδεζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμάπισζεο μεληθώλ καθξνθπθώλ ζηε Μεζόγεην κε ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο απνηειεί έλα αλνηθηό δήηεκα. 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ : επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα



Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή

Δπηθξαηνύζα άπνςε: 

Η θέπμανζη ηων νεπών μποπεί να μην εξηγεί απόλςηα ηην επιηςσία ηων ξενικών 

ειδών ζηη Μεζόγειο.

Ωζηόζο, είναι ζίγοςπο όηι εςνοεί θεπμόθιλα είδη, ζςμπεπιλαμβανομένων και ξενικών

ειδών, να διεςπύνοςν ηα όπια ηηρ γεωγπαθικήρ ηοςρ εξάπλωζηρ ππορ ηιρ βοπειόηεπερ 

Μεζογειακέρ ακηέρ.

Ζ ππόζεζε ηεο «Σξνπηθνπνίεζεο» ηεο Μεζνγείνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

Αλαηνιηθή ιεθάλε, δεν ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο έλαο ζπλ-παξάγνληαο, 

καδί κε ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ επλνεί ηελ εηζαγσγή θαη 

εγθαηάζηαζε μεληθώλ εηδώλ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ…

• Οη επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα

είλαη ήδε αηζζεηέο θαη νδεγνύλ ζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, όπσο

αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αιιαγέο

ζηηο νηθνινγηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ εηδώλ, αιιαγέο ζηηο

πεξηνρέο θαηαλνκήο ησλ εηδώλ, κε αξλεηηθέο θαηά βάζε επηπηώζεηο

ζηε βηνπνηθηιόηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα αγαζά θαη ζηηο ππεξεζίεο

πνπ παξέρνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα.

• Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη έλα πνιπζύλζεην ζύζηεκα

ραξαθηεξηδόκελν από πνιύπινθεο δηεξγαζίεο πνπ είλαη ειάρηζηεο

γλσζηέο. Οη κεηαθηλήζεηο εηδώλ, ε επίδξαζε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, ε

πξνζαξκνγή ηνπο ζε λέεο ζπλζήθεο είλαη γεληθά πεξίπινθεο θαη

απξόβιεπηεο θαη επεξεάδνπλ αλαπόθεπθηα νιόθιεξν ην νηθνζύζηεκα.

Δπνκέλσο ...
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• Γηεύξπλζε ηεο  επηζηεκνληθήο γλώζεο γηα ηε 

βηνπνηθηιόηεηα, ηηο  ιεηηνπξγηθέο δηεξγαζίεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο.

• Μείσζε / εμάιεηςε άιισλ πεγώλ (ξύπαλζε θιπ.) πνπ 

δηαηαξάδνπλ ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη γεληθόηεξα ηελ 

νηθνινγηθή ηζνξξνπία, θαη δηαηήξεζε εύξσζησλ 

νηθνζπζηεκάησλ.  

• Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ζεκαληηθώλ νηθνινγηθά 

νηθνζπζηεκάησλ κε ηελ εγθαζίδξπζε Θαιάζζησλ 

Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ…
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Γρςαοιζηώ για ηημ ποξζξςή ζαπ


