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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η περιοχή της Μεσογείου έχει χαρακτηριστεί ως μία από τους πιο ευάλωτες περιοχές στην κλιματική
αλλαγή. Ειδικότερα, οι θερμοκρασίες στην περιοχή της Μεσόγειου αναμένεται να αυξηθούν
σημαντικά μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα, ενώ οι βροχοπτώσεις αναμένεται να μειωθούν. Η αλλαγή
του κλίματος αναμένεται να επηρεάσει πολλούς οικονομικούς τομείς και η γεωργία είναι ένας από
τους πιο εκτεθειμένους, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες
(βροχόπτωση, θερμοκρασία, εδαφική υγρασία, σχετική υγρασία) και τη διαθεσιμότητα των υδάτινων
πόρων (επιφανειακών και υπόγειων) για σκοπούς άρδευσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε μείωση των αποδόσεων λόγω υψηλών θερμοκρασιών,
αυξημένη ζήτηση νερού για άρδευση και μειωμένη διαθεσιμότητα ύδατος λόγω παρατεταμένων
περιόδων ξηρασίας και λειψυδρίας. Οι αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία αναμένεται να είναι
μεγαλύτερες λόγω πιθανών ζημιών στις καλλιέργειες εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Για την Κύπρο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναφέρονται σε μια συνεχή, σταδιακή και
σχετικά ισχυρή άνοδο της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και
μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων. Παρόλο που ο γεωργικός τομέας στην Κύπρο ήδη αντιμετωπίζει
το πρόβλημα της λειψυδρίας, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα
προβλήματα στην ποιότητα και την ποσότητα των υπόγειων υδάτων, όπως αυξημένη ζήτηση για νερό
άρδευσης, μειωμένη διαθεσιμότητα ύδατος και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Επιπλέον,
σημαντικό πρόβλημα για τις παράκτιες γεωργικές περιοχές του νησιού αποτελεί η υπερεκμετάλλευση
των υπογείων υδάτων, η οποία οδηγεί στη διείσδυση θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα με
αποτέλεσμα την αλάτωση των εδαφών και κατά συνέπεια τη μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών.
Το πρόγραμμα LIFE ADAPT2CLIMA (Προσαρμογή της γεωργίας των Μεσογειακών νησιών στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής) στοχεύει στην οικοδόμηση μιας βάσης γνώσεων σχετικά με τις
μελλοντικές κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στον γεωργικό τομέα τριών ευρωπαϊκών
νησιών που βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου, ήτοι της Κρήτης (Ελλάδα), της Σικελίας (Ιταλία)
και της Κύπρου. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των
καλλιεργητικών πρακτικών (π.χ. άρδευση) στην ποιότητα και την ποσότητα των υπογείων υδάτων,
χρησιμοποιήθηκαν υδρολογικά μοντέλα. Ως πιλοτικές περιοχές στην Κύπρο επιλέχθηκαν οι εξής
τέσσερις σημαντικές γεωργικές περιοχές του νησιού: Αχέλεια, Κίτι, Πέγεια και Ξυλόφαγου. Για την
εκτίμηση της ευπάθειας της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, οι επιδόσεις έξι (6) καλλιεργειών
(κριθάρι, σιτάρι, ντομάτα, πατάτα, αμπέλι και ελιές) προσομοιώθηκαν με τη χρήση κατάλληλων
μοντέλων υπό διαφορετικά κλιματικά σενάρια στα τρία νησιά και τις πιλοτικές τους περιοχές.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ADAPT2CLIMA επικεντρώνεται στη μείωση της ευπάθειας και στην
αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αξιολογώντας την
αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής, αναπτύσσοντας εργαλείο υποστήριξης
αποφάσεων (εργαλείο ADAPT2CLIMA) για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων κατά τον
προγραμματισμό της προσαρμογής της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και
προτείνοντας τελικά στρατηγικές για την προσαρμογή των γεωργικών τομέων των τριών νησιών στην
αλλαγή του κλίματος.
Στο παρόν έγγραφο, παρουσιάζεται η προτεινόμενη στρατηγική προσαρμογής του γεωργικού τομέα
της Κύπρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, η στρατηγική προσαρμογής
περιέχει μια σύνοψη των μελλοντικών μεταβολών των κλιματικών συνθηκών και των σχετικών
επιπτώσεων στις καλλιέργειες και τους υδάτινους πόρους, καθώς και μια ανάλυση των
προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής. Επίσης, η στρατηγική για την αποδοτική χρήση του νερού στη
γεωργία περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό κεφάλαιο. Για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της
υλοποίησης της προτεινόμενης στρατηγικής προσαρμογής, παρατίθεται σχέδιο παρακολούθησης
υλοποίησης ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας στρατηγικής.
Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική προσαρμογής αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1
παρουσιάζεται η Εισαγωγή και η μεθοδολογία ανάπτυξης για την εκτίμηση των συνολικών
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επιπτώσεων. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για τον
υπολογισμό των δεικτών έκθεσης και τρωτότητας. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε για τις προβλέψεις των μεταβολών των κλιματικών συνθηκών, καθώς και τα
σημαντικότερα αποτελέσματα σχετικά με τους δείκτες θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για την
Κύπρο. Η αξιολόγηση των μελλοντικών υδρολογικών συνθηκών που σχετίζονται με τη γεωργία
παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4. Ειδικότερα, περιγράφεται η μεθοδολογία αξιολόγησης της
μελλοντικής διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα
σημαντικότερα αποτελέσματα σχετικά με τη μελλοντική διαθεσιμότητα ύδατος στις πιλοτικές
περιοχές της Κύπρου (Κίτι, Ξυλοφάγου, Πέγεια και Αχέλεια). Οι επιπτώσεις ανά καλλιέργεια (σιτάρι,
κριθάρι, τομάτες, πατάτες, ελιές και αμπέλι) και για κάθε σενάριο δίνονται στα Κεφάλαιο 5. Στο
κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη
γεωργία της Κύπρου σχετικά με την παραγωγή κριθαριού, σιταριού, πατάτας, τομάτας, αμπελιού και
ελιάς για την περίοδο 2031‐2060 με βάση δύο κλιματικά σενάρια. Τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής
ανά καλλιέργεια και κλιματικό σενάριο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και οι πιθανές πηγές
χρηματοδότησης, αναλύονται στο Κεφάλαιο 7. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
προτείνονται 17 μέτρα προσαρμογής, τα οποία αφορούν κυρίως τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη
μείωση των προβλημάτων φυτοπροστασίας και την ξηρασία, ή αναφέρονται σε ένα συνδυασμό
επιπτώσεων. Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται η στρατηγική για την αποτελεσματική χρήση του νερού
στον αγροτικό τομέα της Κύπρου και περιλαμβάνονται προτάσεις για την ενσωμάτωση των
αποτελεσμάτων του έργου ADAPT2CLIMA στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών και
στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Τέλος, για την παρακολούθηση
των αποτελεσμάτων της στρατηγικής προσαρμογής και τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης
συγκεκριμένων στόχων, στο Κεφάλαιο 9 περιγράφεται το σχέδιο παρακολούθησης υλοποίησης και
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης στρατηγικής προσαρμογής.

1.1. Μεθοδολογία ανάπτυξης στρατηγικής
Για την ανάπτυξη της στρατηγικής προσαρμογής του γεωργικού τομέα της Κύπρου στην κλιματική
αλλαγή, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί πρωτίστως αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου λαμβάνει
υπόψη τον κλιματικό κίνδυνο, την έκθεση, την τρωτότητα και τις ενδιάμεσες επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, ενώ η ανάλυση γίνεται σε χωρικό επίπεδο προκειμένου να δίνεται
εικόνα της χωρικής διαφοροποίησης των επιπτώσεων.
Προτού γίνει ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της παρούσας
στρατηγικής προσαρμογής, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι ορισμοί των σχετικών εννοιών από
την 5η Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή1.
Ο κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα πρόκλησης κλιματικών φαινομένων ή τάσεων ή των
φυσικών τους επιπτώσεων (π.χ. ξηρασία, πλημμύρες).
Η έκθεση αναφέρεται στην παρουσία ανθρώπων, μέσων επιβίωσης, ειδών ή οικοσυστημάτων,
περιβαλλοντικών λειτουργιών, υπηρεσιών και πηγών, υποδομών, ή οικονομικών, κοινωνικών ή
πολιτιστικών στοιχείων σε μέρη τα οποία θα μπορούσαν να επηρεαστούν δυσμενώς.
Η τρωτότητα αναφέρεται στην προδιάθεση ενός συστήματος να επηρεαστεί δυσμενώς και
ενσωματώνει μια ποικιλία εννοιών και στοιχείων, όπως η ευαισθησία ή η επιρρέπεια στη βλάβη ή
στην έλλειψη ικανότητας προσαρμογής.
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IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts,Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global
and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O.
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1‐32
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Επιπτώσεις των ακραίων καιρικών και κλιματικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής σε φυσικά
και ανθρώπινα συστήματα. Οι επιπτώσεις προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των κλιματικών
αλλαγών ή επικίνδυνων κλιματικών φαινομένων που συμβαίνουν σε ορισμένο χρονικό διάστημα και
της τρωτότητας ενός εκτιθέμενου συστήματος.
Η προσαρμογή αναφέρεται στη διαδικασία προσαρμογής στο υφιστάμενο ή αναμενόμενο κλίμα και
τις επιπτώσεις του. Στα ανθρώπινα συστήματα, η προσαρμογή επιδιώκει να μετριάσει ή να αποφύγει
τις δυσμενείς συνέπειες ή να εκμεταλλευτεί ωφέλιμες ευκαιρίες. Σε μερικά φυσικά συστήματα, η
ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να διευκολύνει την προσαρμογή στο αναμενόμενο κλίμα και τις
επιπτώσεις του.
Στην παρούσα μεθοδολογία ο κλιματικός κίνδυνος αναφέρεται στις αναμενόμενες αλλαγές στη
θερμοκρασία, τη βροχόπτωση και την ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή της Κύπρου σύμφωνα με δύο
σενάρια συγκέντρωσης των θερμοκηπιακών αερίων (ΑΦΘ) για την περίοδο 2031‐2060.
Η έκθεση αναφέρεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις των υπό εξέταση καλλιεργειών και στη
συγκέντρωση αγροτικού πληθυσμού, ενώ η τρωτότητα αναφέρεται στον αγροτικό πληθυσμό και τις
καλλιέργειες. Οι εξεταζόμενες ενδιάμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν την
απόδοση των καλλιεργειών και τη διαθεσιμότητα νερού άρδευσης.
Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις στην απόδοση των καλλιεργειών και τη διαθεσιμότητα νερού
εξαρτώνται άμεσα από τον κλιματικό κίνδυνο, ενώ η έκθεση και η τρωτότητα αποτελούν παράγοντες
ανεξάρτητους της κλιματικής αλλαγής. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται μια σχηματική απεικόνιση
των παραπάνω (Εικόνα 1.1).

Εικόνα 1.1 Αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και
προσαρμογή.

Τα δεδομένα για καθένα από τους δείκτες αυτούς κανονικοποιήθηκαν με τη χρήση 5‐βάθμιας
κλίμακας προκειμένου να είναι δυνατή η συσχέτισή τους για την αξιολόγηση των συνολικών
επιπτώσεων. Η συσχέτιση αυτή προκύπτει από τις ακόλουθες εξισώσεις:
𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋έ𝛓 𝛆𝛑𝛊𝛑𝛕ώ𝛔𝛆𝛊𝛓

Επιπτώσεις στις καλλιέργειες

Τρωτότητα, όπου
5

𝜠𝝅𝜾𝝅𝝉ώ𝝈𝜺𝜾𝝇 𝝈𝝉𝜾𝝇 𝜿𝜶𝝀𝝀𝜾έ𝝆𝜸𝜺𝜾𝜺𝝇
𝜯𝝆𝝎𝝉ό𝝉𝜼𝝉𝜶

𝛢𝜆𝜆𝛼𝛾ή 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝛼𝜋ό𝛿𝜊𝜎𝜂

𝛫𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝜅ή 𝜏𝜌𝜔𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼

𝜥𝝄𝜾𝝂𝝎𝝂𝜾𝜿ή 𝝉𝝆𝝎𝝉ό𝝉𝜼𝝉𝜶

𝛫𝛼𝜆𝜆𝜄𝜀𝜌𝛾𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜂 έ𝜅𝜏𝛼𝜎𝜂

𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή 𝜏𝜌𝜔𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼

𝛢𝛾𝜌𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝜋𝜆𝜂𝜃𝜐𝜎𝜇ό𝜍

𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή𝜍 𝜀𝜉ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂𝜍

𝛼𝜋ό 𝜏𝜂 𝛾𝜀𝜔𝜌𝛾ί𝛼 ; 𝛨𝜆𝜄𝜅𝜄𝜔𝜇έ𝜈𝜊𝜄 𝛼𝛾𝜌ό𝜏𝜀𝜍
𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ή 𝝉𝝆𝝎𝝉ό𝝉𝜼𝝉𝜶
𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή 𝜎𝜂𝜇𝛼𝜎ί𝛼 𝜅𝛼𝜆𝜆𝜄𝜀𝜌𝛾𝜀𝜄ώ𝜈 𝜎𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά έ𝜎𝜊𝛿𝛼 ; 𝜇𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝛼 𝛼𝜉ί𝛼

H επίδραση των δεικτών έκθεσης (καλλιεργούμενη έκταση, αγροτικός πληθυσμός) στις επιπτώσεις
στις καλλιέργειες και την κοινωνική τρωτότητα είναι αναλογική. Αντίστοιχα, εφόσον δεν υπάρχουν
καλλιεργούμενες εκτάσεις μιας καλλιέργειας σε μια περιοχή, δεν προκύπτει επίπτωση για την εν λόγω
καλλιέργεια. Επίσης αν δεν ζει αγροτικός πληθυσμός σε μια περιοχή, τότε δεν προκύπτει κοινωνική
τρωτότητα για την περιοχή αυτή.
Όσον αφορά την ανάπτυξη του σχεδίου προσαρμογής, τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε κάθε καλλιέργεια έχουν προσδιοριστεί
έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα. Τα μέτρα αυτά στη συνέχεια ιεραρχήθηκαν με βάση τα
αποτελέσματα αξιολόγησής τους από ειδικούς οι οποίοι προέρχονται από σχετικούς φορείς, ήτοι
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, σχετικούς ακαδημαϊκούς φορείς, γεωργικούς συνεταιρισμούς,
γεωπόνους και εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων. Τα μέτρα που συγκέντρωσαν την υψηλότερη
βαθμολογία θεωρήθηκαν κατάλληλα για να συμπεριληφθούν στην παρούσα στρατηγική
προσαρμογής. Επιπρόσθετα, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιπτώσεων για κάθε
καλλιέργεια, εντοπίζονται οι περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά την
υλοποίηση των μέτρων προσαρμογής. Συγκεκριμένα, δίνεται υψηλότερη προτεραιότητα στις
περιοχές όπου αναμένονται οι υψηλότερες επιπτώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των
δεικτών έκθεσης και τρωτότητας. Ειδικότερα, στους δείκτες έκθεσης περιλαμβάνονται ο αγροτικός
πληθυσμός και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις (βλ. Ενότητα 2.1), ενώ στους δείκτες τρωτότητας
περιλαμβάνονται τόσο κοινωνικοί δείκτες (οικονομική εξάρτηση αγροτών από τη γεωργία, ηλικία
αγροτών) όσο και δείκτες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την οικονομική σημασία των καλλιεργειών για
τον γεωργικό τομέα της Κύπρου (βλ. Ενότητα 2.2).

2.1. Έκθεση
2.1.1. Αγροτικός πληθυσμός
Ο δείκτης «Αγροτικός πληθυσμός» χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης έκθεσης για την αξιολόγηση των
συνολικών επιπτώσεων, καθώς δείχνει την παρουσία αγροτικού πληθυσμού ο οποίος μπορεί
δυνητικά να εκτεθεί έμμεσα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περίπτωση που
επηρεαστούν αρνητικά οι καλλιέργειές του, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί το
εισόδημά του (έμμεση συνέπεια). Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τόσο τους ιδιοκτήτες των
αγροτεμαχίων, όσο και την οικογένειά τους, καθώς και άλλους εργάτες που μπορεί να εργάζονται στο
αγροτεμάχιο.
Τα δεδομένα για τον δείκτη αυτό παραχωρήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου2 σε
επίπεδο δήμων/κοινοτήτων και παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι η
απογραφή έχει γίνει με βάση τον τόπο διαμονής των αγροτών.

Πολύ
μικρή

Μικρή

Μέτρια

Μεγάλη

Πολύ
μεγάλη

Εικόνα 2.1 Παρουσία αγροτικού πληθυσμού στην Κύπρο, επίπεδο δήμων.

2

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2010. Απογραφή γεωργίας. Γεωργικές Στατιστικές, Σειρά Ι, Αρ. Έκθεσης 8,
Κυπριακή Δημοκρατία. Διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/ 6A1123AF9DC7C6E1C2257225003CBF28/
$file/AGRICULTURE_CENSUS‐2010‐100314.pdf?OpenElement
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2.1.2. Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Κύπρο για καθεμία
από τις υπό εξέταση καλλιέργειες. Τα στοιχεία έχουν παραχωρηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αγροτικών Πληρωμών (www.capo.gov.cy).
Κριθάρι

Σιτάρι

Πατάτα

Τομάτα

Αμπέλι

Ελιά

Καμία

Πολύ μικρή

Μικρή

Μέτρια

Μεγάλη

Πολύ
μεγάλη

Εικόνα 2.2 Εκτάσεις καλλιεργούμενων εκτάσεων των υπό εξέταση καλλιεργειών.

2.2. Κοινωνική τρωτότητα
Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των
δεικτών κοινωνικής τρωτότητας.

2.2.1. Εξάρτηση των αγροτών από τη γεωργία
Ο δείκτης «Εξάρτηση αγροτών από τη γεωργία» χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα αξιολόγηση
προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο βαθμός οικονομικής εξάρτησης των αγροτών από το γεωργικό
εισόδημα, καθώς στον καταγεγραμμένο αγροτικό πληθυσμό περιλαμβάνονται και αγρότες μερικής
απασχόλησης. Επομένως οι αγρότες οι οποίοι έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο εισόδημα τη γεωργία,
έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από τη γεωργία και επομένως θεωρούνται περισσότερο ευάλωτοι στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.
8

Τα δεδομένα για το δείκτη αυτό παραχωρήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου3 σε επίπεδο
δήμων/κοινοτήτων και παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Πολύ
μικρή

Μικρή

Μέτρια

Μεγάλη

Πολύ
μεγάλη

Εικόνα 2.3 Εξάρτηση αγροτικού πληθυσμού από το γεωργικό εισόδημα.

2.2.2. Ηλικία αγροτών
Ο δείκτης «Ηλικία αγροτών» αφορά τους ηλικιωμένους αγρότες και ειδικότερα αυτούς που έχουν
ηλικία 65 ετών και άνω. Οι αγρότες αυτής της ηλικιακής ομάδας θεωρούνται ότι έχουν χαμηλότερη
ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως στην περίπτωση της κλιματικής
αλλαγής και άρα θεωρούνται πιο ευάλωτοι σε αυτή.
Τα δεδομένα για τον δείκτη αυτό παραχωρήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου3 σε
επίπεδο δήμων/κοινοτήτων και παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Πολύ μικρή

Μικρή

Μέτρια

Μεγάλη

Πολύ
μεγάλη

Εικόνα 2.4 Ποσοστό κατόχων αγροτικών εκτάσεων ηλικίας 65 ετών και άνω.

3

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2010. Απογραφή γεωργίας. Γεωργικές Στατιστικές, Σειρά Ι, Αρ. Έκθεσης 8,
Κυπριακή Δημοκρατία. Διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/ 6A1123AF9DC7C6E1C2257225003CBF28/
$file/AGRICULTURE_CENSUS‐2010‐100314.pdf?OpenElement
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2.3. Οικονομική τρωτότητα
Ο δείκτης οικονομικής τρωτότητας απεικονίζει την τρωτότητα των καλλιεργειών στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής λόγω της σπουδαιότητας που αυτές έχουν για τη γεωργική οικονομία της Κύπρου.
Η μείωση της απόδοσης μιας καλλιέργειας η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη γεωργική
οικονομία της Κύπρου θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιπτώσεις για το γεωργικό τομέα της
Κύπρου σε σχέση με μια καλλιέργεια μικρότερης οικονομικής σπουδαιότητας. Ο εν λόγω δείκτης είναι
ανεξάρτητος της κλιματικής αλλαγής και αξιολογήθηκε για καθεμία από τις υπό εξέταση καλλιέργειες
με βάση τους ακόλουθους δύο υποδείκτες σπουδαιότητας:
(α) σπουδαιότητα σε σχέση με τη συνεισφορά της καλλιέργειας στα συνολικά έσοδα του γεωργικού
τομέα της Κύπρου
(β) σπουδαιότητα σε σχέση με την τιμή διάθεσης της καλλιέργειας στην Κύπρο
Ο πρώτος υποδείκτης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την αξιολόγηση των συνολικών
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, δεδομένου ότι όσο πιο μεγάλη είναι η συνεισφορά
μιας καλλιέργειας στα έσοδα του γεωργικού τομέα της χώρας, τόσο πιο μεγάλες θα είναι οι
επιπτώσεις για την οικονομία στην περίπτωση μείωσης της απόδοσης της εν λόγω καλλιέργειας λόγω
της κλιματικής αλλαγής.
Ο δεύτερος υποδείκτης επιλέχθηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σπουδαιότητα των καλλιεργειών
οι οποίες ενδεχομένως να μην αποφέρουν υψηλά συνολικά έσοδα σε σχέση με άλλες καλλιέργειες,
αλλά να έχουν υψηλή αξία. Η αξία διάθεσης μιας καλλιέργειας έχει αναλογική σχέση με την
οικονομική τρωτότητα, με την καλλιέργεια που έχει την υψηλότερη αξία διάθεσης να είναι και
περισσότερο τρωτή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Για τον υπολογισμό των δεικτών αυτών έχει χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των δεδομένων για την
περίοδο 2010‐2015. Τα δεδομένα έχουν αντληθεί από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου4.
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.1, η καλλιέργεια με τη μεγαλύτερη μέση συνεισφορά στα συνολικά
έσοδα του γεωργικού τομέα της Κύπρου την περίοδο 2010‐2015 είναι η πατάτα (43%), με την
επόμενη σε σειρά καλλιέργεια (ελιά) να συνεισφέρει 19% στα συνολικά έσοδα.

4

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2012. Γεωργικές στατιστικές 2009‐2010. Σειρά ΙΙ, Αρ. Έκθεσης 41.
Κυπριακή Δημοκρατία
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2012. Γεωργικές στατιστικές 2011‐2012. Σειρά ΙΙ, Αρ. Έκθεσης 42.
Κυπριακή Δημοκρατία
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2015. Γεωργικές στατιστικές 2013. Σειρά ΙΙ, Αρ. Έκθεσης 43. Κυπριακή
Δημοκρατία
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2016. Γεωργικές στατιστικές 2014. Σειρά ΙΙ, Αρ. Έκθεσης 44. Κυπριακή
Δημοκρατία
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2017. Γεωργικές στατιστικές 2015. Σειρά ΙΙ, Αρ. Έκθεσης 45. Κυπριακή
Δημοκρατία
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Σιτάρι
6%

Ελιές
19%

Κριθάρι
10%

Σταφύλια
10%

Τομάτες
12%

Πατάτες
43%

Διάγραμμα 2.1 Σχετική συνεισφορά των υπό εξέταση καλλιεργειών στα συνολικά έσοδα του
γεωργικού τομέα της Κύπρου (μέσος όρος περιόδου 2010‐2015).

Όσον αφορά τη μέση αξία διάθεσης των υπό εξέταση καλλιεργειών στην Κύπρο την περίοδο 2010‐
2015 (Διάγραμμα 2.2 ), η καλλιέργεια με τη μεγαλύτερη αξία διάθεσης είναι η ελιά (1.2€/κιλό) και
στη συνέχεια οι τομάτες (0.7€/κιλό).
1.40
1.20

€/kg

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Σιτάρι

Κριθάρι

Πατάτες

Τομάτες

Σταφύλια

Ελιές

Διάγραμμα 2.2 Αξία διάθεσης των υπό εξέταση καλλιεργειών στην Κύπρο (μέσος όρος περιόδου
2010‐2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

3.1. Ένα μοντέλο‐δύο κλιματικά σενάρια
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αξιοποιήθηκαν Περιφερειακά Κλιματικά Μοντέλα (Regional
Climate Models – RCMs) αιχμής που αρχικά αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της EURO‐CORDEX
πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν κλιματικά δεδομένα από το RCA4 Περιφερειακό
Κλιματικό Μοντέλο του Μετεωρολογικού και Υδρολογικού Ινστιτούτου της Σουηδίας (Swedish
Meteorological and Hydrological Institute‐ SMHI), το οποίο βασίστηκε στο παγκόσμιο κλιματικό
μοντέλο του Met Office του Hadley Center (MOHC), εφεξής MOHC‐RCA4, με οριζόντια ανάλυση 12
χλμ. περίπου. Το μοντέλο αυτό, μετά από εκτεταμένη αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε έναντι
δικτυωμένων παρατηρησιακών δεδομένων (gridded observational data), βρέθηκε να αποδίδει
αποτελεσματικότερα τις παρατηρούμενες εποχικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και
βροχόπτωσης.
Οι προβλέψεις των μελλοντικών κλιματικών μεταβολών στηρίχτηκαν στις οδηγίες (Διάδρομοι ‐
pathways) που υιοθετήθηκαν από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)
κατά την 5η Έκθεση Αξιολόγησης (AR5), και συγκεκριμένα στους Αντιπροσωπευτικούς Διαδρόμους
Συγκέντρωσης (Representative Concentration Pathways ‐ RCPs), αντικαθιστώντας τα σενάρια SRES
που χρησιμοποιήθηκαν στην 4η Έκθεση Αξιολόγησης (AR4).
Οι προσομοιώσεις για τις παρούσες συνθήκες καλύπτουν την περίοδο 1971‐2000 και
χρησιμοποιούνται ως αναφορά για τη σύγκριση με τις μελλοντικές προβολές της περιόδου 2031‐2060
υπό των κλιματικών σεναρίων RCP4.5 και RCP8.5. Το RCP4.5 αντιπροσωπεύει ένα μετριοπαθές
σενάριο προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, ενώ το RCP8.5 αναφέρεται σε ένα περισσότερο
δυσοίωνο σενάριο με αυξημένες εκπομπές αερίων όπου δεν έχουν αναπτυχθεί πολιτικές
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα (2081‐2100), η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1986‐2005, αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,1° C έως
2,6° C βάσει του κλιματικού σεναρίου RCP4.5 και 2,6 °C έως 4,8° C βάσει του RCP8.5.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των κλιματικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στις μελέτες
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί δείκτες σχετικά με τα διαφορετικά φαινολογικά
στάδια του φυτού, την παραγωγικότητα των φυτών και την ποιότητα των καλλιεργειών είναι
διαθέσιμα
στην
ακόλουθη
΄Έκθεση:
http://adapt2clima.eu/uploads/2017/ADAPT2CLIMA_DEL_C.3_Final_3.pdf .

3.2. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα σχετικά με τους δείκτες θερμοκρασίας και βροχόπτωσης
Οι μέσες θερμοκρασίες για την περίοδο αναφοράς (1971‐2000) κυμαίνονται μεταξύ 4‐11 °C για τον
χειμώνα, 10‐16 °C για την άνοιξη, 12‐21 °C για το φθινόπωρο και 20‐27 °C για την περίοδο του
καλοκαιριού. Σύμφωνα με το κλιματικό σενάριο RCP4.5, αναμένεται αύξηση της μέσης εποχικής
θερμοκρασίας για όλες τις εποχές, η οποία θα είναι μέχρι 2 °C για τον χειμώνα, 3 °C για το καλοκαίρι
και 2,4 °C για τις μεταβατικές εποχές. Αναφορικά με το ακραίο RCP8.5 κλιματικό σενάριο, αναμένεται
μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας για όλες τις εποχές, η οποία αναμένεται να είναι μέχρι 2,3 °C
για τον χειμώνα, 3,8 °C για το καλοκαίρι και 3 °C για τις μεταβατικές εποχές.
Οι αυξήσεις των μέσων εποχικών θερμοκρασιών θα συνοδεύονται από αυξήσεις στη μέση ελάχιστη
θερμοκρασία κατά τη χειμερινή περίοδο και τη μέση μέγιστη θερμοκρασία κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Όσον αφορά τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του καλοκαιριού κατά την περίοδο αναφοράς,
αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 28‐30 °C στις δυτικές και ορεινές περιοχές, 30‐32 °C στις
νοτιοανατολικές παράκτιες περιοχές και 33‐34°C στο εσωτερικό του νησιού. Όσον αφορά τις
μελλοντικές προβλέψεις βάσει του σεναρίου RCP4.5, αναμένεται αύξηση κατά 2,5 °C στις παράκτιες
περιοχές, 2,8 °C στις περιοχές μεσαίου υψομέτρου (200‐700 m) και στο εσωτερικό του νησιού, και
περίπου 3,1 °C σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο (> 700 m). Όσον αφορά το σενάριο RCP8.5,
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προβλέπεται μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασίας της τάξης περίπου των 3,2 °C στις παράκτιες
περιοχές και 3,7 °C στις υπόλοιπες περιοχές.
Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του χειμώνα κατά την περίοδο αναφοράς είναι 3‐5 °C υψηλότερη στις
ορεινές περιοχές και στο εσωτερικό του νησιού και 6 °C έως 9 °C στις παράκτιες περιοχές. Όσον αφορά
τις μελλοντικές προβλέψεις, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, διαπιστώνονται αυξήσεις περίπου 2,0
°C στις δυτικές και νότιες‐νοτιοανατολικές περιοχές και 1,6 °C στις ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με το
σενάριο RCP8.5, η αύξηση είναι 2,5 °C στις νότιες‐νοτιοανατολικές παράκτιες περιοχές, 2,3 °C στο
εσωτερικό του νησιού, στις μεσαίες υψομέτρου περιοχές και στις δυτικές παράκτιες περιοχές, και
περίπου 2,0 °C στις ορεινές περιοχές.
Όσον αφορά τη μέση ετήσια συνολική βροχόπτωση, για το σημερινό κλίμα προβλέπονται περίπου
250 χιλ. για το εσωτερικό του νησιού και τις νότιες παράκτιες περιοχές, 500 χιλ. για τις
νοτιοανατολικές περιοχές και περίπου 1200 έως 1500 χιλ. για τις δυτικές και τις ορεινές περιοχές.
Σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, αναμένονται μικρές μειώσεις της τάξης περίπου του 5% στο
εσωτερικό του νησιού, στις ορεινές και δυτικές περιοχές και του 10% περίπου στις νότιες και
νοτιοανατολικές περιοχές. Σύμφωνα με το σενάριο RCP8.5, αναμένονται μειώσεις κατά 10% περίπου
στις δυτικές και ορεινές περιοχές, και κατά 15% στις υπόλοιπες περιοχές.
Κατά τη χειμερινή περίοδο, η βροχόπτωση κυμαίνεται μεταξύ 500 και 550 χιλ. στις ορεινές και δυτικές
περιοχές για την περίοδο αναφοράς, ενώ στο υπόλοιπο νησί η βροχόπτωση κυμαίνεται από 150 έως
200 χιλ. Σύμφωνα με το κλιματικό σενάριο RCP4.5, προβλέπεται μια μικρή μείωση περίπου 5% στις
ορεινές περιοχές, ενώ σε όλες τις άλλες περιοχές η μείωση θα κυμαίνεται μεταξύ 5‐10%. Σύμφωνα με
το σενάριο RCP8.5, αναμένονται μικρές αυξήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, εκτός από τις
δυτικές παράκτιες περιοχές όπου παρατηρούνται αυξήσεις έως και 10%.
Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, η βροχόπτωση κατά την περίοδο αναφοράς είναι περίπου 100 χιλ. σε
όλο σχεδόν το νησί, εκτός από τις ορεινές περιοχές όπου είναι περίπου 300 χιλ. Όσον αφορά τις
μελλοντικές προβολές υπό του κλιματικού σεναρίου RCP4.5, δεν αναμένεται καμία αλλαγή στη
συνολική βροχόπτωση κατά την άνοιξη. Βάσει του ακραίου σεναρίου RCP8.5, προβλέπεται μείωση
κατά περίπου 20‐24% σε όλο το νησί.
Τέλος, όσον αφορά τα επίπεδα των βροχοπτώσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, για την περίοδο
αναφοράς προβλέπονται τιμές που κυμαίνονται από 60 χιλ. έως 100 χιλ. αλλά περιορίζονται μόνο
στις περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Όσον αφορά τις μελλοντικές προβλέψεις βάσει του κλιματικού
σεναρίου RCP4.5, αναμένεται μείωση κατά περίπου 20‐30% σε όλο το νησί, εκτός από τις δυτικές
παράκτιες περιοχές όπου η μείωση είναι υψηλότερη (περίπου 60%). Βάσει του κλιματικού σεναρίου
RCP8.5, προβλέπεται μείωση κατά περίπου 20‐30% σε όλες τις περιοχές εκτός από τις νότιες‐
νοτιοανατολικές παράκτιες περιοχές (50%).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

4.1. Μέθοδος αξιολόγησης διαθεσιμότητας μελλοντικών υδατικών πόρων
Στο πλαίσιο του Έργου ADAPT2CLIMA, αναπτύχθηκαν υδρολογικά μοντέλα για την εκτίμηση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους σε επιλεγμένες (πιλοτικές) περιοχές
στην Κύπρο, την Κρήτη και τη Σικελία. Ειδικότερα, η μελλοντική διαθεσιμότητα των υπογείων υδάτων
έχει αξιολογηθεί στη βάση ενός προβλεπόμενου ακραίου ξηρού υδρολογικού έτους,
χρησιμοποιώντας το Περιφερειακό Κλιματικό Μοντέλο MOHC‐RCA4 υπό των σεναρίων των
εκπομπών των κλιματικών μοντέλων RCP4.5 και RCP8.5. Η αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των
υδάτινων πόρων βασίζεται στις τρέχουσες γεωργικές πρακτικές (π.χ. πρακτικές άρδευσης και
λίπανσης). Οι οκτώ (8) ενδεικτικές γεωργικές πιλοτικές περιοχές στα τρία νησιά παρουσιάζονται στην
Εικόνα 4.1.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα. 4.1 Οι πιλοτικές περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του Έργου ADAPT2CLIMA.

Μια λεπτομερής ανάλυση των μελλοντικών υδρολογικών συνθηκών σε όλες τις πιλοτικές περιοχές
είναι διαθέσιμη στο Παραδοτέο C4.1 (Deliverable C4.1.). Τα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για
κάθε πιλοτική περιοχή που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση παρουσιάζονται στην επόμενη
ενότητα.

4.2. Σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με τη μελλοντική διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων στις
πιλοτικές περιοχές της Κύπρου

4.2.1. Πιλοτική περιοχή Κιτίου (Λάρνακα)
Η πιλοτική περιοχή του Κιτίου που συμπίπτει με τον υδροφόρο ορίζοντα Κιτίου, γνωστό ως σύστημα
υπόγειων υδάτων CY‐3, βρίσκεται στη νότια Κύπρο στην περιοχή της Λάρνακας (Εικόνα 4.2). Στον
υδροφόρο ορίζοντα του Κιτίου, η υπερεκμετάλλευση, κυρίως για σκοπούς άρδευσης, οδήγησε στην
ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
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Εικόνα 4.2 Πιλοτική περιοχή Κιτίου.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν μια επιπλέον μείωση της στάθμης των υπόγειων
υδάτων περίπου στο 1 m για την ξηρή περίοδο ενός προβλεπόμενου ξηρού έτους, τόσο βάσει του
σεναρίου RCP4.5, όσο και του RCP8.5. Στην πιλοτική περιοχή του Κιτίου, η ανάλυση επικεντρώθηκε
στην εξέλιξη του φαινομένου της διείσδυσης θαλάσσιου νερού στη βάση των διαφορετικών
κλιματικών σεναρίων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν μια περαιτέρω κίνηση προς τα
εμπρός στο μέτωπο θαλάσσιου ύδατος, υποδεικνύοντας την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα μετριασμού
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

3.2.2. Πιλοτική περιοχή Πέγειας (Πάφος)
Η πιλοτική περιοχή της Πέγειας που συμπίπτει με τον υδροφόρο ορίζοντα της Πέγειας, γνωστό ως
σύστημα υπόγειων υδάτων CY‐13, είναι ένας ασβεστολιθικός υδροφόρος ορίζοντας στη δυτική Κύπρο
(Εικόνα 4.3). Ο υδροφόρος ορίζοντας της Πέγειας έχει υποστεί συστηματική υπεράντληση, ενώ
παρατηρήθηκε και διείσδυση θαλασσινού νερού σε ορισμένες περιοχές.

Εικόνα 4.3 Πιλοτική περιοχή Πέγειας.

Ωστόσο, βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις του μοντέλου στη βάση
ενός προβλεπόμενου εξαιρετικά ξηρού υδρολογικού έτους, δεν προβλέπεται επιπλέον πίεση στη
διαθεσιμότητα των υπόγειων υδάτων λόγω κλιματικών αλλαγών, τόσο βάσει του κλιματικού
σεναρίου RCP4.5 όσο και του RCP8.5.
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3.2.3. Πιλοτική περιοχή Ξυλοφάγου (Λάρνακα)
Η τρίτη πιλοτική περιοχή, αυτή της Ξυλοφάγου, βρίσκεται στην ανατολική Κύπρο και είναι μέρος του
υδροφόρου ορίζοντα των Κοκκινοχωρίων, μιας σημαντικής γεωργικής περιοχής, όπου λόγω των
εκτεταμένων υπεραντλήσεων κατά τα τελευταία 40 με 45 χρόνια παρατηρείται δραματική εξάντληση
του υδροφόρου ορίζοντα, που οδήγησε σε προβλήματα διείσδυσης θαλασσινού νερού (Εικόνα 4.4).

Εικόνα 4.4 Πιλοτική περιοχή Ξυλοφάγου.

Βάσει των ακραίων ξηρών κλιματικών προβολών για τις μετεωρολογικές μεταβλητές που παράγονται
από το μοντέλο MOHC‐SMHI, φαίνεται ότι η μέση στάθμη των υπόγειων υδάτων στην πιλοτική
περιοχή της Ξυλοφάγου διατηρείται κατά τη διάρκεια ενός προβλεπόμενου ακραίου ξηρού
υδρολογικού έτους. Ωστόσο, σε ορισμένες ευαίσθητες περιοχές αυτού του υδροφόρου ορίζοντα, τα
αποτελέσματα προσομοίωσης έχουν δείξει μια πρόσθετη μείωση της στάθμης των υδάτων περίπου
στα 0,8 μέτρα κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου ενός προβλεπόμενου ξηρού έτους, τόσο για το
κλιματικό σενάριο RCP4.5 όσο και για το RCP8.5, υποδεικνύοντας την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα
μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

4.2.4. Πιλοτική περιοχή Αχέλειας (Πάφος)
Η πιλοτική περιοχή της Αχέλειας συμπίπτει με τον παράκτιο υδροφόρο ορίζοντα της Πάφου, γνωστός
ως υδροφόρος ορίζοντας CY‐11 (Εικόνα 4.5). Η περιοχή είναι γεωργική, αλλά ένα σημαντικό μέρος
της περιοχής καλύπτεται από την πόλη της Πάφου. Η κατάσταση του παράκτιου υδροφόρου ορίζοντα
της Πάφου χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική σε επίπεδο ποιότητας και ποσότητας νερού5.

5

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/
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Εικόνα 4.5 Πιλοτική περιοχή Αχέλειας.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δεν έδειξαν σημαντική διακύμανση της στάθμης των υπόγειων
υδάτων κατά τη διάρκεια ενός μελλοντικού ξηρού έτους τόσο για το κλιματικό σενάριο RCP4.5 όσο
και για το RCP8.5. Ωστόσο, η υπερβολική άντληση που παρατηρείται ήδη σε συγκεκριμένες περιοχές
του υδροφόρου ορίζοντα πρέπει να τύχει της δέουσας προσοχής.

4.3. Διαθεσιμότητα νερού και εκτίμηση ων επιπτώσεων της ξηρασίας
Οι έντονες και παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, που συμβάλουν στη μείωση της διαθεσιμότητας
του νερού, είναι οι κύριοι παράγοντες της έκθεσης του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή. Σε
αυτό το πλαίσιο, στο παρόν Έργο, ο δείκτης SPEI (Standardised Precipitation‐Evapotranspiration Index)
συνυπολογίστηκε για την εκτίμηση των αποθεμάτων του νερού. Ο δείκτης SPEI είναι ένας δείκτης
ξηρασίας που βασίζεται στα κλιματικά δεδομένα που εισήχθησαν το 2010 και αποτελεί επέκταση του
ευρέως χρησιμοποιούμενου Τυποποιημένου Δείκτη Βροχόπτωσης (Standardized Precipitation Index,
SPI) (Vicente‐Serrano et al., 2010). Ο δείκτης SPEI λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα επίπεδα των
βροχοπτώσεων αλλά και τις διακυμάνσεις και τις τάσεις της θερμοκρασίας, καθώς οι κλιματικές
παράμετροι που εμπλέκονται στον υπολογισμό του SPEI σχετίζονται με τα επίπεδα της βροχόπτωσης
και της δυναμικής εξατμισοδιαπνοής (PET) (Vicente‐Serrano et al., 2010). Ο δείκτης SPEI υπολογίζει
τη διαφορά μεταξύ της βροχόπτωσης και της ε εξατμισοδιαπνοής για να παρουσιάσει ένα
απλοποιημένο κλιματικό ισοζύγιο νερού. Κατά συνέπεια, τιμές SPEI μικρότερες από το μηδέν
υποδεικνύουν ξηρές περιόδους.
Ο δείκτης SPEI υπολογίστηκε σε επιλεγμένες περιοχές της Κρήτης, της Κύπρου και της Σικελίας, κυρίως
σε περιοχές όπου υπάρχει φράγμα που εξυπηρετεί αρδευτικούς σκοπούς.
Όπως έχει παρατηρηθεί στις θέσεις των φραγμάτων, οι μεταβολές του δείκτη SPEI σχετίζονται με
αλλαγές στα υδατικά αποθέματα (Lorenzo‐Lacruz et al., 2010). Συγκεκριμένα, ο δείκτης SPEI‐12
(χρονικό βήμα 12 μηνών) υπολογίστηκε ως μέση χρονική κλίμακα (τα χρονοδιαγράμματα SPEI
κυμαίνονται από 1‐48 μήνες) προκειμένου να καταγραφούν καλύτερα οι διακυμάνσεις στα μέσα
αποθήκευσης νερού (reservoir storages) (http://spei.csic.es/home .html). Ο δείκτης SPEI εκτιμήθηκε
για την περίοδο 1972‐2098 μέσω του πακέτου SPEI R (Begueria και Vicente‐Serrano, 2017).
Ως παράμετροι εισόδου για την περίοδο 1972‐2004, χρησιμοποιήθηκαν παραμετροποιημένα
δεδομένα (gridded observational data) από το σύνολο δεδομένων EOB‐S (Haylock et al., 2008). Για την
περίοδο 2005‐2098, χρησιμοποιήθηκαν κλιματικά δεδομένα που παρήχθησαν από το Περιφερειακό
Κλιματικό Μοντέλο (Regional Climate Model, RCP) MOHC‐RCA4 βάσει των σεναρίων εκπομπών
αερίων RCP 4.5 και 8.5.
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Στην Κύπρο, οι μεταβολές του δείκτη SPEI υπολογίστηκαν σε τρεις αντιπροσωπευτικές περιοχές:
Φράγμα Ασπρόκρεμου, Κιτίου και Κουρίου (Εικόνα 4.6). Τα παραπάνω φράγματα έχουν σημαντικό
ρόλο στην κάλυψη των υδατικών αναγκών, ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια ετών
ξηρασίας τα αποθέματα νερού μειώνονται σημαντικά.

Οι Εικόνες 4.7.1‐4.7.3 παρουσιάζουν τις εκτιμώμενες τιμές SPEI στις παραπάνω περιοχές της Κύπρου
για την περίοδο 1972‐2098. Καταγράφεται πτωτική τάση σε όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν στη
βάση των δύο RCP σεναρίων, υποδεικνύοντας συχνότερες και με μεγαλύτερη ένταση περιόδους
ξηρασίας. Δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες τιμές SPEI είναι μικρότερες του 1, προβλέπεται πρόσθετη
πίεση στα υδατικά αποθέματα της Κύπρου. Οι εκτιμήσεις για την ξηρασία, βάσει της ανάλυσης SPEI,
οδηγεί στα ίδια συμπεράσματα ανεξάρτητα από το επιλεγμένο σενάριο RCP.

(α) Περιοχή φράγματος
(β) Περιοχή φράγματος
(γ) Περιοχή φράγματος
Ασπρόκρεμου
Κιτίου
Κουρίου
Εικόνα 4.6 Περιοχές της Κύπρου όπου έγινε εκτίμηση του δείκτη SPEI.
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Εικόνα 4.7.1 Εκτιμώμενες τιμές του δείκτη SPEI στην περιοχή του φράγματος του Ασπρόκρεμου.
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Εικόνα 4.7.2 Εκτιμώμενες τιμές του δείκτη SPEI στην περιοχή του φράγματος του Κιτίου.
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Figure 4.7.3 Εκτιμώμενες τιμές του δείκτη SPEI στην περιοχή του φράγματος του Κουρίου.

Πίνακας 4.1. Μέσες τιμές του δείκτη SPEI στην Κύπρο.
Περιοχή

Σενάριο

Περίοδο αναφοράς
(1972‐2000)

2031‐2060

Φράγμα Ασπρόκρεμου

4.5

0.70

‐0.14

Φράγμα Ασπρόκρεμου

8.5

0.80

‐0.13

Φράγμα Κιτίου

4.5

0.12

‐0.04

Φράγμα Κιτίου

8.5

0.33

‐0.10

Φράγμα Κουρίου

4.5

0.98

‐0.27

Φράγμα Κουρίου

8.5

1.02

‐0.29

4.4 Εκτίμηση ξηρασίας: συγκριτική μελέτη
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο (δηλ. 1972‐2098), καταγράφηκε πτωτική τάση στις μεταβολές των
τιμών του δείκτη SPEI σε όλες τις περιοχές εφαρμογής. Η πτωτική τάση του SPEI δείχνει ότι
προβλέπονται σχετικά σοβαρότερα και εντονότερα επεισόδια ξηρασίας. Συγκεκριμένα, για την
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πλειοψηφία των εξεταζόμενων περιοχών, η μέση τιμή SPEI κατά την περίοδο 2031‐2060 είναι
μικρότερη από μηδέν, υποδεικνύοντας έντονα επεισόδια ξηρασίας. Ωστόσο, καθώς τιμές του δείκτη
SPEI ίσες με μηδέν αντιπροσωπεύουν ένα μέτριο επεισόδιο (από άποψη ξηρασίας) για τη
συγκεκριμένη τοποθεσία, οι ίδιες αρνητικές τιμές του SPEI σε διαφορετικές τοποθεσίες αναμένεται
να περιγράφουν επεισόδια ξηρασίας διαφορετικής έντασης και σοβαρότητας (Πίνακας 4.1).
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δείκτη SPEI στη βάση των δύο εξεταζόμενων
σεναρίων RCP, παρατηρείται ότι παρά τη διακύμανση των εκτιμώμενων τιμών του δείκτη SPEI μεταξύ
των σεναρίων, η χρήση διαφορετικών σεναρίων RCP δεν οδήγησε σε σημαντικά διαφορετικά
συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε περιόδους ξηρασίας στις
συγκεκριμένες τοποθεσίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συγγραφείς: Ομάδα του CNR‐IBIMET: Padovan G., Merante P., Brilli L., Leolini L., Costafreda‐
Aumedes S., Moriondo M.

5.1. Σενάρια προσομοίωσης – Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες καλλιέργειες
Προκειμένου να γίνει προσομοίωση της απόδοσης των καλλιεργειών υπό διαφορετικές
κλιματολογικές συνθήκες, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα τρία διαφορετικά μοντέλα προσομοίωσης
καλλιεργειών: CropSyst, Olive model και UNIFI.GrapeML.
Τα τρία μοντέλα έχουν βαθμονομηθεί προσαρμόζοντας τις παραμέτρους των ποικιλιών των
διαφορετικών καλλιεργειών. Όσον αφορά το CropSyst, πραγματοποιήθηκε ατομική διαδικασία
βαθμονόμησης για κάθε μία από τις ακόλουθες ετήσιες καλλιέργειες: κριθάρι, σιτάρι, ντομάτα και
πατάτα. Αντίθετα, το UNIFI.GrapeML βαθμολογήθηκε για τρεις ποικιλίες αμπελιού, δηλαδή τις
Chardonnay, Sangiovese και Cabernet Sauvignon, διαφοροποιημένου βάσει της ημερομηνίας
έκπτυξης των οφθαλμών, ενώ το OLIVEmodel.CNR βαθμονομήθηκε για δύο ποικιλίες (precocity
levels) που διαφέρουν ως προς την ημερομηνία της ανθοφορίας . Για κάθε βαθμονομημένη
καλλιέργεια, υπολογίστηκαν και αναλύθηκαν διάφορες στατιστικές παράμετροι (δηλ. μέση τιμή,
τυπική απόκλιση, μέσο σφάλμα μεροληψίας, μέση τετραγωνική ρίζα απόκλισης, συντελεστής
συσχέτισης ‐ R2).

5.2. Τα μοντέλα προσομοίωσης των καλλιεργειών
(i)

Το μοντέλο CropSyst (CS) (Stöckle et al., 2003) είναι ένα «μοντέλο προσομοίωσης
καλλιεργητικών συστημάτων καθημερινού βηματισμού, πολλαπλών ετών και πολλαπλών
καλλιεργειών». Το μοντέλο CS έχει αναπτυχθεί ώστε να συμπεριλάβει διαδικασίες και
λειτουργίες «για την προσομοίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και των
συστημάτων αμειψισποράς σε συνάρτηση με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τα
χαρακτηριστικά του εδάφους και τα συστήματα διαχείρισης των καλλιεργειών». Έχοντας
λεπτομερή πληροφόρηση για το κλίμα, τα εδάφη, τις καλλιέργειες και τα συστήματα
διαχείρισης των καλλιεργειών, το μοντέλο CS μπορεί να εκτιμήσει τόσο τις επιπτώσεις του
κλίματος στις επιδόσεις των καλλιεργειών, όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
προκύπτουν από τις εναλλαγές καλλιεργειών και τη διαχείριση διαφορετικών
καλλιεργητικών (ή γεωργικών) συστημάτων (Dalla Marta et al. Jalota et al., 2011, Merante et
al., 2014, Moriondo κ.ά., 2009). Επιπλέον, το μοντέλο CS μπορεί να παρέχει μια ευρεία
σειρά αποτελεσμάτων προσομοίωσης που κυμαίνονται από τον υπολογισμό του εδαφικού
νερού, τον υπολογισμό του εδάφους σε φυτά και τη διάβρωση του εδάφους σε
συγκεκριμένα αποτελέσματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια, όπως η φαινολογία, η
εδαφοκάλυψη, η ανάπτυξη ριζών, η απόδοση και η παραγωγή βιομάζας (Stöckle et al.,
2003). Το μοντέλο CS προσομοιώνει ένα μπλοκ τεμαχίου εδάφους (land block fragment),
το οποίο είναι μια περιοχή με ομοιόμορφο έδαφος, καιρικές συνθήκες, συστήματα
εναλλαγής καλλιεργειών και διαχείρισης (π.χ. οι περιοχές μελέτης του προγράμματος
ADAPT2CLIMA).

(ii)

Το μοντέλο OLIVEmodel.CNR (Moriondo et al., under revision) προσομοιώνει την αύξηση και
την ανάπτυξη του αγροοικοσυστήματος του ελαιώνα σε καθημερινή βάση. Επίσης,
προσομοιώνει την αύξηση τόσο των ελαιόδενδρων όσο και της εδαφοκάλυψης λαμβάνοντας
υπόψη τον ανταγωνισμό για τα αποθέματα νερού μεταξύ των δύο ζωνών βλάστησης (Εικ.
4.1). Ένα υποδειγματικό φαινολογικό μοντέλο αναπαράγει τις αλλαγές στην κατανομή της
βιομάζας και την τελική απόδοση της καλλιέργειας, η οποία υπολογίζεται στο τέλος της
καλλιεργητικής περιόδου ως κλάσμα της συνολικής συγκέντρωσης βιομάζας των
ελαιόδενδρων (δείκτης συγκομιδής, HI). Η βασική διαδικασία του μοντέλου είναι η
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προσομοίωση της καθημερινής αύξησης της βιομάζας (g ξηράς ύλης m‐2) και για τις δύο ζώνες
βλάστησης, ανάλογα με τη σχετική παρεμποδισμένη ακτινοβολία (relevant intercepted
radiation, INT.RAD,%), την καθημερινή φωτοσυνθετική ενεργή ακτινοβολία (daily
photosynthetic active radiation, RAD, MJ m‐2) και την Αποτελεσματικότητα Χρήσης
Ακτινοβολίας (Radiation Use Efficiency, RUE, g MJ‐1). Το κλάσμα του μεταφερόμενου
εδαφικού ύδατος (Fraction of transpirable soil wate, FTSW) χρησιμοποιείται ως δείκτης για
να αναπροσαρμόσει την εν δυνάμει αύξηση και τη φυλλική επιφάνεια των ελαιόδενδρων και
της περιοχής εδαφοκάλυψης στις πραγματικές τους τιμές.
(iii)

Το μοντέλο UNIFI.GrapeML (Leolini et al., submitted) είναι μια βιβλιοθήκη μοντέλων
λογισμικού BioMA (http://www.biomamodelling.org/) που αναπτύχθηκε από κοινού από την
UNIFI και την CREA‐AA και χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση της αύξησης και
ανάπτυξης των αμπελιών υπό διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Η αρχιτεκτονική του
μοντέλου είναι μια εφαρμογή του αρχικού μοντέλου των Bindi et al. (1997a, 1997b) και
βασίζεται σε απλές ή σύνθετες στρατηγικές (μονάδες μοντέλου) που επιτρέπουν μια
λεπτομερή γραφή και μια ευκολότερη εφαρμογή και συντήρηση του κώδικα. Το μοντέλο
UNIFI.GrapeML λαμβάνει υπόψη οκτώ κύριες φυτικές διαδικασίες: i) Φαινολογική ανάπτυξη,
ii) Αύξηση φυλλικής επιφάνειας, iii) Συσσώρευση βιομάζας και light interception, iv)
Επιπτώσεις από ακραία γεγονότα υψηλής/χαμηλής μέγιστης θερμοκρασίας κατά την περίοδο
ανθοφορίας, v) Καταμερισμός βιομάζας μεταξύ των φυτικών οργάνων (δηλαδή βιομάζα
φρούτων, φυτική και ολική βιομάζα, εμβάθυνση ρίζας), vi) Διαδικασία εξατμισοδιαπνοής, vii)
Ποιότητα σταφυλιών (δηλ. συγκέντρωση σακχάρων), viii) Πρακτικές αγρο‐διαχείρισης. Οι
βασικές εισροές του μοντέλου είναι το κλίμα (μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία αέρα T°,
βροχόπτωση, ταχύτητα αέρα, ολική ηλιακή ακτινοβολία), περιεκτικότητα εδαφικού νερού,
διαχείριση αμπελώνων και ειδικά φαινολογικά δεδομένα.

5.3 Επεξήγηση σεναρίων
Μετά τη φάση βαθμονόμησης, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σε τρεις διαφορετικές
κλιματικές συνθήκες: η βασική –ιστορική, η οποία βασίζεται σε συγκέντρωση CO2 360 ppm κατά
τη χρονική περίοδο 1971‐2000 (περίοδο αναφοράς) και των σεναρίων RCPs (Representative
Concentration Pathways) 4.5 και 8.5 που αναφέρονται σε συγκέντρωση CO2 485 και 540 ppm
αντιστοίχως, καλύπτοντας την περίοδο 2031‐2060. Τα παραπάνω σενάρια δημιουργήθηκαν από
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω μιας δυναμικής μείωσης των κλιματικών αποτελεσμάτων
ενός Παγκόσμιου Κλιματικού Μοντέλου, MOHC (Met Office Hadley Centre) και με την εφαρμογή
του Περιφερειακού Κλιματικού Μοντέλου (Regional Climate Model) SMHI (Σουηδικό
Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ινστιτούτο). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε η Εναρμονισμένη
Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για το Έδαφος του FAO για να ληφθούν υπόψη οι διάφορες δομές
και τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των εδαφών των τριών νησιών. Προκειμένου να αναλυθεί
αποτελεσματικά η απόδοση των καλλιεργειών υπό διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες,
λήφθηκαν υπόψη οι διαφορετικές εποχές σποράς ή τα επίπεδα πρωιμότητας για κάθε
καλλιέργεια. Πιο αναλυτικά, οι προσομοιώσεις για τις ετήσιες καλλιέργειες (κριθάρι, σιτάρι,
τομάτα και πατάτα) πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις διαφορετικές περιόδους
σποράς που συνοψίζονται εννοιολογικά ως εξής: πρώιμη, μεσοπρώιμη, μεσοόψιμη και όψιμη. Για
κάθε καλλιέργεια, καθορίστηκαν διαφορετικές αντιπροσωπευτικές ημερομηνίες για τις τέσσερις
περιόδους σποράς. Αντίθετα, για τις πολυετείς καλλιέργειες των αμπελώνων και ελαιώνων,
καθορίστηκαν επίπεδα πρωιμότητας με βάση την ημερομηνία έκπτυξης των οφθαλμών και της
ανθοφορίας, αντίστοιχα. Τα σενάρια βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις των
καλλιεργειών και προσαρμόστηκαν οι περίοδοι σποράς και τα επίπεδα πρωιμότητας συνοψίζονται
στην Εικόνα 5.1 και Εικόνα 5.2, αντίστοιχα.
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Εικόνα 5.1 Σενάρια Προσομοίωσης Καλλιεργειών.

Εικόνα 5.2 Περίοδοι σποράς και επίπεδα πρωιμότητας.

Παρά τα διάφορα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα μοντέλα προσομοίωσης καλλιεργειών,
επιλέχθηκαν έξι δείκτες απόδοσης για να συνοψίσουν τις επιδόσεις των έξι επιλεγμένων
καλλιεργειών: η ημερομηνία άνθησης και ωρίμανσης όσον αφορά τη φαινολογία της καλλιέργειας,
η Πραγματική Εξατμισοδιαπνοή (ΑΕ), η Δυνητική Εξατμισοδιαπνοή (PE) και ο λόγος μεταξύ ΑΕ / ΡΕ,
καλύπτοντας τις φυσιολογικές πτυχές, και η απόδοση των καλλιεργειών προκειμένου να αναλυθούν
οι μεταβολές της βιομάζας. Επιπλέον, για να εκτιμηθεί η διαφορετική ευαισθησία των επιλεγμένων
καλλιεργειών στις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων
ήταν διαθέσιμα τόσο σε απόλυτες όσο και σχετικές τιμές, όπου η τελευταία αναφέρεται στη
διαφορά μεταξύ της τιμής απόδοσης του σεναρίου RCP 4.5 ή RCP 8.5 και της τιμής της απόδοσης
κατά την περίοδο αναφοράς. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε για κάθε δείκτη
απόδοσης.

5.4. Αποτελέσματα
Προκειμένου να εκτιμηθεί η διακύμανση της ανταπόκρισης των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή,
αναλύθηκαν τέσσερις από τους έξι δείκτες απόδοσης των καλλιεργειών (δηλαδή οι ημερομηνίες
ανθοφορίας και ωρίμανσης, η απόδοση των καλλιεργειών, ο λόγος ΕΤΑ / ΕΤΡ). Οι μεταβολές
υπολογίστηκαν από τη διαφορά μεταξύ της αρχικής τιμής κατά την περίοδο αναφοράς και των τιμών
των δύο διαφορετικών μελλοντικών κλιματικών σεναρίων (δηλ. των RCP4.5 και RCP8.5 για τη χρονική
περίοδο 2031‐2060), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις διαφορετικές εποχές σποράς και τα επίπεδα
πρωιμότητας. Στη συνέχεια, συνοψίζονται τα αποτελέσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:


Στην ανταπόκριση των καλλιεργειών στις μελλοντικές κλιματικές μεταβολές που
προκύπτει από τον υπολογισμό του μέσου όρου, για κάθε καλλιέργεια, των
αποτελεσμάτων των διαφορετικών περιόδων σποράς και των επιπέδων πρωιμότητας



Στις μεταβολές ανάλογα με το κλιματικό σενάριο και τις περιόδους σποράς (για σιτηρά
και λαχανικά) /επίπεδα πρωιμότητας (αμπελώνες/ελαιώνες) που υιοθετήθηκαν.
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Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων στο πλαίσιο του RCM‐MOHC συζητήθηκαν σε
σχέση με την ευπάθεια των καλλιεργειών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με τα
μελλοντικά κλιματικά σενάρια, όσον αφορά την ανταπόκριση των καλλιεργειών στη θερμοκρασία, τις
βροχοπτώσεις και τη συγκέντρωση του CO2. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται συνοπτικά οι δείκτες που
υιοθετήθηκαν.

5.4.1. Ημερομηνίες άνθησης και ωρίμανσης
Σχετικά με τα φαινολογικά στάδια των καλλιεργειών, επιλέχθηκαν δύο δείκτες: η ημερομηνία
άνθησης και η ημερομηνία ωρίμανσης που εκφράζονται σε ημερομηνία του χρόνου (day of the year
‐DOY). Οι παραπάνω δείκτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του παραγωγικού
κύκλου (από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή) μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας και τις σχετικές
διακυμάνσεις που μπορούν να προκύψουν υπό διαφορετικές κλιματικές συνθήκες (μελλοντικά
κλιματικά σενάρια). Αυτού του είδους οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό
τους αγρότες κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των καλλιεργειών τους. Πράγματι,
προβλέποντας τη διάρκεια του κύκλου και ειδικότερα την εμφάνιση φαινολογικών φάσεων με
στρατηγική σημασία, μια συγκεκριμένη ποικιλία θα μπορούσε να επιλεχθεί για να ενσωματωθεί σε
ένα σύστημα καλλιέργειας, διότι, για παράδειγμα, θα επέτρεπε στους αγρότες να αποφεύγουν
(επιταχύνοντας ή καθυστερώντας την εμφάνιση του κρίσιμου φαινολογικού σταδίου) κρίσιμες
περιόδους κατά τις οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν ακραία καιρικά γεγονότα.

5.4.2. Πραγματική Εξατμισοδιαπνοή (ETA) και Δυνητική Εξατμισοδιαπνοή (ETP), Αναλογία ETA/ETP
Σε όρους αύξησης της βιομάζας, λαμβάνεται υπόψη η αναλογία μεταξύ της Πραγματικής
Εξατμισοδιαπνοής (ETA) και της Δυνητικής Εξατμισοδιαπνοής (ETP), όπου η ETP αντιπροσωπεύει
τις ιδανικές συνθήκες διαθεσιμότητας νερού και επομένως αύξησης της φυτικής βιομάζας. Η
παραπάνω αναλογία μπορεί να κυμαίνεται από 1, που υποδηλώνει τη βέλτιστη κατάσταση, σε 0.
Τιμές <1 υποδεικνύουν μια πιθανή κατάσταση υδατικού στρες που προκαλεί το κλείσιμο των
στομάτων και επομένως παρεμποδίζει τη διαδικασία αύξησης της βιομάζας (και προκαλεί πιθανή
μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών). Σε αυτή την κατάσταση, οι ποσοτικές υδατικές
ανταλλαγές του φυτού με το γύρω περιβάλλον του είναι μικρότερες από τις βέλτιστες που θα
μπορούσε.

5.4.3. Απόδοση Καλλιεργειών
Από την άποψη της διαχείρισης της εκμετάλλευσης, η απόδοση των καλλιεργειών θεωρείται ως ένας
από τους σημαντικότερους δείκτες. Εξαρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών
(φαινολογία, φυσιολογία κ.λπ.), τις καλλιεργητικές πρακτικές (άρδευση, λίπανση κ.λπ.) και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, χαρακτηριστικά εδάφους κλπ.), και καταδεικνύει τον τρόπο με
τον οποίο τα διάφορα συστήματα καλλιεργειών ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες εδαφο‐
κλιματικές συνθήκες. Πράγματι, η απόδοση των καλλιεργειών μπορεί να θεωρηθεί ως ο
αποτελεσματικότερος δείκτης για την καλύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
τόσο για μεμονωμένες καλλιέργειες, όσο και για διάφορα συστήματα καλλιέργειας (περισσότερες
καλλιέργειες και διαχείριση διαφορετικών καλλιεργειών).

5.4.4. Ανταπόκριση των καλλιεργειών στις περιόδους σποράς, τα επίπεδα πρωιμότητας και τα
μελλοντικά κλιματικά σενάρια
Πιο κάτω περιγράφεται η ανταπόκριση των καλλιεργειών στην αλληλεπίδραση μεταξύ των
περιόδων σποράς ή των επιπέδων πρωιμότητας των καλλιεργειών (εφεξής προσδιορισθείσα ως
πρώιμη, μεσαία και όψιμη ωρίμανση) και των μελλοντικών κλιματικών σεναρίων για την Κύπρο.
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5.4.4.1. Κριθάρι
Βάσει των μελλοντικών κλιματικών σεναρίων, παρατηρείται μια γενικότερη επιτάχυνση της
εμφάνισης των φαινολογικών σταδίων του κριθαριού (τόσο όσον αφορά το στάδιο της άνθησης
όσο και της ωρίμανσης) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς για όλες τις μεταχειρίσεις/περίοδοι
σποράς, που είναι περισσότερο έντονη στο σενάριο RCP8.5. Συγκεκριμένα, για την άνθηση,
σπέρνοντας το φθινόπωρο (αρχές φθινοπώρου και τέλη φθινοπώρου) παρατηρείται πρωίμηση της
άνθησης κατά μέσο όρο 16 ημέρες (μέχρι και 25 ημέρες νωρίτερα) και 20 ημέρες (μέχρι 31 ημέρες
νωρίτερα) βάσει των σεναρίων RCP4.5 και RCP 8.5, αντίστοιχα (Πίνακας 4.1α). Η ίδια τάση με την
ίδια ένταση παρατηρείται και για την ωρίμανση.
Σε πρωιμότερες σπορές, η αναλογία ΕΤ δείχνει μια γενική μέση μείωση των τιμών για καθένα από
τα κλιματικά σενάρια που ελήφθησαν υπόψη (Βασικό/ιστορικό (περίοδο αναφοράς), RCP 4.5 και
RCP 8.5). Η αναλογία Ε.Τ. αυξάνεται και στα δύο RCP σενάρια συγκριτικά με την περίοδο αναφοράς
που κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 2,89% (σε ανοιξιάτικη σπορά, σενάριο RCP 8.5) ως περίπου
11% (σε όψιμη φθινοπωρινή σπορά, σενάριο RCP 8.5) με τη μέγιστη αύξηση της τιμής του λόγου
ΕΤ να καταγράφεται σε φθινοπωρινές σπορές (+ 24,10% για αρχές φθινοπώρου και + 26,80% για
τέλη φθινοπώρου), (Πίνακας 5.1β).
Η απόδοση της καλλιέργειας του κριθαριού μειώνεται με την καθυστέρηση της περιόδου σποράς
στην περίοδο αναφοράς. Μία πολύ περιορισμένη αύξηση παρατηρείται κατά τη φθινοπωρινή
σπορά και για τα δύο σεναρία RCP. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές για τις δύο οψιμότερες
σπορές. Επίσης, οι περιοχές με αρνητικό Δ παρουσιάζουν περιορισμένη απώλεια απόδοσης
μικρότερη από 10% και στα δύο σενάρια RCP. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο υψηλότερος αριθμός
σημείων πλέγματος που θα έχουν απώλεια παραγωγής καταγράφεται για τις οψιμότερες σπορές (54
και 69 για τη χειμερινή σπορά και 65 και 67 για την ανοιξιάτικη σπορά) που αντιστοιχούν σε
περισσότερο από το 50% των συνολικών αριθμών πλέγματος (total grid points) του νησιού στο
σενάριο RCP 4.5 και πάνω από το 60% στο σενάριο RCP 8.5 (Πίνακας 5.1γ).

5.4.4.2. Σιτάρι
Βάσει των μελλοντικών κλιματικών σεναρίων, παρατηρείται μια γενικότερη επιτάχυνση της
εμφάνισης των φαινολογικών σταδίων του σιταριού (τόσο όσον αφορά το στάδιο της άνθησης όσο
και της ωρίμανσης) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς για όλες τις μεταχειρίσεις/περίοδοι
σποράς, που είναι περισσότερο έντονη στο σενάριο RCP8.5. Συγκεκριμένα, για την άνθηση,
σπέρνοντας το φθινόπωρο (αρχές φθινοπώρου και τέλη φθινοπώρου) παρατηρείται πρωίμηση της
άνθησης κατά μέσο όρο 16 ημέρες και 20 ημέρες βάσει των σεναρίων RCP4.5 και RCP8.5, αντίστοιχα
(Πίνακας 5.1α). Οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται κατά τις ανοιξιάτικες σπορές, μέχρι 44 και 55
ημέρες για τα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5, αντίστοιχα. Η ίδια τάση με την ίδια ένταση παρατηρείται
και για την ωρίμανση.
Σε πρωιμότερες σπορές, η αναλογία ΕΤ δείχνει μια γενική κατά μέσο όρο μείωση των τιμών για
καθένα από τα κλιματικά σενάρια που ελήφθησαν υπόψη (Βασικό/ιστορικό, RCP 4.5 και RCP 8.5).
Δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή της αναλογίας ΕΤ (<4%) σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς
σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίνακας 5.1β).
Η απόδοση της καλλιέργειας του σιταριού μειώνεται με την καθυστέρηση της περιόδου σποράς, με
την πρωιμότερη σπορά (αρχές φθινοπώρου) να καταγράφει απόδοση μεγαλύτερη σε σχέση με την
οψιμότερη σπορά (SP) κατά ποσοστό 30%. Ελάχιστες (μικρότερες του 10%) ήταν οι διαφοροποιήσεις
των τιμών που καταγράφηκαν μεταξύ των δύο μελλοντικών σεναρίων (RCP 4.5 και 8.5). Αναλύοντας
επίσης τις πλέγματος με μειωμένη απόδοση, η χειρότερη περίπτωση καταγράφεται κατά την
ανοιξιάτικη σπορά με μείωση της απόδοσης κατά 16%. Για τις άλλες περιόδους σποράς, η απώλεια
απόδοσης είναι μικρότερη από 10% και στα δύο σενάρια (Πίνακας 5.1γ).
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5.4.4.3. Τομάτα
Βάσει των μελλοντικών κλιματικών σεναρίων, παρατηρείται μια γενικότερη επιτάχυνση της
εμφάνισης των φαινολογικών σταδίων της τομάτας (τόσο όσον αφορά το στάδιο της άνθησης όσο
και της ωρίμανσης) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς για όλες τις μεταχειρίσεις/περίοδοι
φύτευσης, που είναι περισσότερο έντονη στο σενάριο RCP8.5. Συγκεκριμένα, φυτεύοντας τον
χειμώνα (αρχές χειμώνα και τέλη χειμώνα) παρατηρείται πρωίμηση της άνθησης κατά μέσο όρο 15
ημέρες (μέχρι 20 ημέρες νωρίτερα) και 20 ημέρες (μέχρι 24 ημέρες νωρίτερα) βάσει των σεναρίων
RCP4.5 και RCP8.5, αντίστοιχα (Πίνακας 5.1α). Η ίδια τάση αλλά με διαφορετική ένταση παρατηρείται
για την ωρίμανση, όπου μια μέση μέγιστη μείωση των 54 και 60 ημερών παρατηρείται βάσει των
σεναρίων RCP4.5 και RCP8.5, αντίστοιχα.
Σε πρωιμότερες φυτεύσεις, η αναλογία ΕΤ δείχνει μια γενική μέση μείωση των τιμών για καθένα
από τα κλιματικά σενάρια που ελήφθησαν υπόψη (Βασικό/ιστορικό, RCP 4.5 και RCP 8.5). Τα
αποτελέσματα δείχνουν μια γενική μείωση της τιμής του λόγου ΕΤ και για τα δύο σενάρια, η οποία
κυμαίνεται από ‐21.96% έως +6.34% για το σενάριο RCP4.5, και από 23% έως 6% για το σενάριο
RCP8.5. Η μεγαλύτερη μείωση της τιμής ΕΤ παρατηρείται στο σενάριο RCP4.5 κατά την όψιμη
ανοιξιάτικη σπορά (‐66.20%), ενώ, αντίθετα, η μέγιστη αύξηση παρατηρείται στο σενάριο RCP8.5
στην πρώιμη χειμερινή σπορά (+20.20%), (Πίνακας 5.1β).
Κατά την περίοδο αναφοράς, η απόδοση της καλλιέργειας της τομάτας παραμένει σταθερή κατά τις
πρωιμότερες περιόδους φύτευσης (αρχές και τέλη χειμώνα), ενώ μειώνεται ελαφρώς κατά τις
πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% κατά τις όψιμες ανοιξιάτικες
φυτεύσεις. Και στα δύο RCP σενάρια, η απόδοση της καλλιέργειας μειώνεται σε σχέση με την
αντίστοιχη κατά την περίοδο αναφοράς, με εξαίρεση κατά την πρωιμότερη δυνατή σπορά (αρχές
χειμώνα), όπου η απόδοση παραμένει σταθερή, ενώ η απόδοση μειώνεται καθυστερώντας τη
φύτευση. Ακόμα και η όψιμη ανοιξιάτικη φύτευση παρουσιάζει μια μείωση μεγαλύτερη του 30%
στα δύο σενάρια RCP (‐33% στο σενάριο RCP 4.5 και ‐36% στο σενάριο RCP 8.5). Όλες οι περίοδοι
φύτευσης, εκτός από αυτή στις αρχές του χειμώνα, παρουσιάζουν μείωση της απόδοσης της
καλλιέργειας της τομάτας σχεδόν σε όλα τα σημεία πλέγματος. Συγκεκριμένα, όλες οι περίοδοι
φύτευσης, εκτός από τις αρχές του χειμώνα, δείχνουν μείωση της απόδοσης που συμβαίνει σε όλα
σχεδόν τα σημεία του πλέγματος. Συγκεκριμένα, η απόδοση της καλλιέργειας μειώνεται
περισσότερο από 20% και 30% κατά την πρώιμη και όψιμη ανοιξιάτικη φύτευση αντίστοιχα, και για
τα δύο RCP σενάρια (Πίνακας 5.1γ).

5.4.4.4. Πατάτα
Βάσει των μελλοντικών κλιματικών σεναρίων, παρατηρείται μια γενικότερη επιτάχυνση της
εμφάνισης των φαινολογικών σταδίων της καλλιέργειας της πατάτας (τόσο όσον αφορά το στάδιο
της άνθησης όσο και της ωρίμανσης) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς για όλες τις
μεταχειρίσεις/περίοδοι φύτευσης, εκτός από την άνθηση κατά την πρώιμη φθινοπωρινή φύτευση,
που είναι περισσότερο έντονη στο σενάριο RCP8.5. Η παρατηρούμενη όψιμη άνθηση κατά την
πρώιμη φθινοπωρινή φύτευση οφείλεται στις λίγες περιπτώσεις όπου το μοντέλο προσομοίωσε
πολύ πρώιμη ανάπτυξη της καλλιέργειας, με ελάχιστες τιμές περίπου στις 29 ημέρες. Κατά τις
χειμερινές (αρχές και τέλη χειμώνα) και όψιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις, η πρωίμηση της άνθησης
κυμαίνονταν από 17 έως 27 ημέρες και από 21 σε 33 ημέρες βάσει των σεναρίων RCP4.5 and RCP
8.5, αντίστοιχα (Πίνακες 5.1α), όπου η αναβολή της άνθησης σχετίζεται με την καθυστερημένη
φύτευση. Σχετικά με την ωρίμανση, τα αποτελέσματα έδειξαν πρώιμη εμφάνιση της περιόδου για
όλες τις μεταχειρίσεις.
Σε πρωιμότερες σπορές, ο λόγος ΕΤ δείχνει μια γενική μέση μείωση των τιμών για καθένα από τα
κλιματικά σενάρια που ελήφθησαν υπόψη (Βασικό/ιστορικό, RCP 4.5 και RCP 8.5). Η τιμή του λόγου
ΕΤ αυξάνεται και στα δύο σενάρια σε σχέση με την βασική/ιστορική τιμή (περίοδο αναφοράς), με
εξαίρεση την πρώιμη φθινοπωρινή φύτευση, όπου δεν παρατηρείται μεταβολή, και κυμαίνεται
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από ‐1.05% (αρχές φθινοπώρου, σενάριο RCP 4.5) έως περίπου 13% (στην πρώιμη χειμερινή
φύτευση, σενάριο RCP 8.5), με τη μέγιστη αύξηση του λόγου ΕΤ να καταγράφεται κατά τη χειμερινή
φύτευση βάσει του σεναρίου RCP8.5 (+27.40% στη πρώιμη χειμερινή and +25.20% στην όψιμη
χειμερινή) (Πίνακας 5.1β).
Η απόδοση της καλλιέργειας φαίνεται να είναι ανεξάρτητη της περιόδου φύτευσης. Δεν
παρατηρούνται σχετικές διακυμάνσεις της απόδοσης σε κανένα από τα δύο σενάρια. Εντούτοις,
καταγράφηκε μια μικρή αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας της πατάτας κατά την πρώιμη
χειμερινή σπορά, όπου η απόδοση αυξήθηκε κατά 14% και 18% στη βάση των σεναρίων RCP 4.5
και 8.5, αντίστοιχα (Πίνακας 5.1γ).
Για την καλλιέργεια της πατάτας, μόνο σε ορισμένες περιοχές παρατηρήθηκε πιθανή μείωση της
απόδοσης, η οποία δεν είναι μεγαλύτερη του 10% και για τα δύο RCP σενάρια. Η μόνη εξαίρεση
είναι κατά την πρωιμότερη περίοδο φύτευσης, όπου περισσότερα από 60% αναλυθέντα σημεία
πλέγματος υπόκεινται σε μείωση της παραγωγής, με μια μέση μείωση της παραγωγής κατά 9%.

5.4.4.5. Ελιές
Βάσει των μελλοντικών κλιματικών σεναρίων, παρατηρείται μια γενικότερη επιτάχυνση της
εμφάνισης των φαινολογικών σταδίων της ελαιοκαλλιέργειας (τόσο όσον αφορά το στάδιο της
άνθησης όσο και της ωρίμανσης) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς για όλες τις
μεταχειρίσεις/περίοδοι πρωιμότητας, που είναι περισσότερο έντονη στο σενάριο RCP8.5.
Συγκεκριμένα, για την άνθηση, αναμένεται τόσο για τις πρώιμες όσο και για τις όψιμες ποικιλίες
πρωίμηση της άνθησης κατά μέσο όρο 16 ημέρες (μέχρι 22 ημέρες νωρίτερα) και 25 ημέρες (μέχρι
26 ημέρες νωρίτερα για τις όψιμες ποικιλίες) βάσει των σεναρίων RCP4.5 and RCP8.5, αντίστοιχα
(Πίνακας 5.1α). Η ίδια τάση αλλά με διαφορετική ένταση αναμένεται και για την ωρίμανση, όπου για τις όψιμες
ποικιλίες, αναμένεται πρωίμηση της ωρίμανσης σε σχέση με την περίοδο αναφοράς κατά 40 και 49 ημέρες βάσει
των σεναρίων RCP4.5 and RCP8.5, αντίστοιχα.
Ανάλογα με την πρωιμότητα της ποικιλίας, ο λόγος ΕΤ δείχνει μια γενική μέση μείωση των τιμών
για καθένα από τα κλιματικά σενάρια που ελήφθησαν υπόψη (Βασικό/ιστορικό, RCP 4.5 και RCP
8.5). Ο λόγος ΕΤ αυξάνεται για τις πρώιμες ποικιλίες και για τα δύο RCP σενάρια σε σχέση με την
περίοδο αναφοράς, με μέγιστη αύξηση 19% και για τα δύο σενάρια. Για τις όψιμες ποικιλίες, δεν
παρατηρήθηκαν σημαντικές μέσες αποκλίσεις από την τιμή της περιόδου αναφοράς (5%), αλλά η
μέγιστη τιμή του λόγου ΕΤ αυξήθηκε κατά 20% και για τα δύο σενάρια (Πίνακας 5.1β).
Κατά την περίοδο αναφοράς, η όψιμη συγκομιδή (ή ανθοφορία) παρουσιάζει αύξηση της
απόδοσης της καλλιέργειας κατά 17%. Η απόδοση της καλλιέργειας παραμένει σταθερή και για τα
δύο σενάρια. Λίγες είναι οι περιοχές όπου καταγράφηκε μείωση της παραγωγής, με μόνη εξαίρεση
τις όψιμες ποικιλίες ελιάς όπου στη βάση του σεναρίου RCP 4.5 θα συμβεί σε περίπου το 50% των
συνολικών σημείων του πλέγματος για την Κύπρο.Ωστόσο, η μείωση της παραγωγής δεν υπερβαίνει
κατά μέσο όρο το 10% και για τα δύο RCP σενάρια. (Πίνακας 5.1γ).

5.4.4.6. Αμπέλι
Βάσει των μελλοντικών κλιματικών σεναρίων, παρατηρείται μια γενικότερη επιτάχυνση της
εμφάνισης των φαινολογικών σταδίων της αμπέλου (τόσο όσον αφορά το στάδιο της άνθησης όσο
και της ωρίμανσης) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς για όλες τις μεταχειρίσεις/περίοδοι
πρωιμότητας, που είναι περισσότερο έντονη στο σενάριο RCP8.5. Συγκεκριμένα, σχετικά με την
άνθηση, παρατηρήθηκε πρώιμηση της περιόδου άνθησης για τις μέσης ωρίμανσης και πρώιμες
ποικιλίες μέσης διάρκειας 6 ημερών (μέχρι 14 ημέρες νωρίτερα για το σενάριο RCP4.5 και μέχρι 17
ημέρες νωρίτερα για το σενάριο RCP8.5) (Πίνακας 5.1α). Η ίδια τάση με παρόμοια ένταση
παρατηρείται και για την περίοδο ωρίμανσης.
Ανάλογα με την πρωιμότητα της ποικιλίας, παρατηρείται μείωση της αναλογίας ET και για τα δύο
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RCP σενάρια σε σχέση με τη περίοδο αναφοράς (ιστορική τιμή). Συγκεκριμένα, οι τιμές κυμαίνονται
κατά μέσο όρο από ‐18.57% (όψιμες ποικιλίες, σενάριο RCP 8.5) έως περίπου +0.79% (στις πρώιμες
ποικιλίες, σενάριο RCP 4.5) με τη μέγιστη μείωση της τιμής του λόγου ΕΤ (+44.40%) να καταγράφεται
στις όψιμες ποικιλίες βάσει του σεναρίου RCP8.5, και με μέγιστη αύξηση (+24.10%) για τις πρώιμες
ποικιλίες βάσει του σεναρίου RCP4.5. (Πίνακας 5.1β).
Στο σενάριο της περιόδου αναφοράς (ιστορικά στοιχεία), οι όψιμες ποικιλίες (LATE) έχουν
μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τις μέσης ωρίμανσης (MED) και τις πρώιμες (EAR) κατά ποσοστό
60%. Αντίθετα, η όψιμη ποικιλία βρέθηκε να έχει μικρότερη απόδοση κατά 24% και 38%
βάσει των προβλέψεων των σεναρίων RCP 4.5 και 8.5, αντίστοιχα. Ωστόσο, όσον αφορά τις μέσης
και όψιμης ωρίμανσης ποικιλίες, μικρότερη απόδοση (αρνητικό Δ) παρατηρείται σε περισσότερα
από 70% of the total grid points, όπου καταγράφεται μια μέση μείωση της απόδοσης κατά 20% στο
σενάριο RCP 4.5 και περισσότερο από 50% στο σενάριο RCP 8.5 (Πίνακας 5.1γ). Η μείωση της
απόδοσης είναι μικρότερη για πρώιμες ποικιλίες (βάσει και των δύο RCP σεναρίων), όπου
παρατηρείται μια μέση μείωση της απόδοσης κατά 10% σε λιγότερο από 50% of the total grid
points.
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Κύπρος
Άνθηση (DOY)
Καλλιέργεια

Κριθάρι

Σιτάρι

Τομάτα

Πατάτα

Ελιές

Αμπέλι

Περίοδοι
σποράς/
πρωιμότητα
ΑΦ
ΤΦ
ΧΕΙ
ΑΝΟΙΞΗ
ΑΦ
ΤΦ
ΧΕΙ
ΑΝΟΙΞΗ
ΑΧ
ΤΧ
ΑΑ
ΤΑ
ΑΦ
ΤΦ
ΑΧ
ΤΧ
ΠΡ.
ΟΨ.
ΠΡ.
ΜΕΣΗΣ
ΟΨΙΜΕΣ

Baseline
(DOY)
Μέση

Μέση

Ωρίμανση

Δ RCP8. 5

Δ RCP8. 5

(ημέρες)

(ημέρες)

Ελαχ.

Baseline
(DOY)

Μεγ.

Μέση

Ελαχ.

Μεγ.

Μέση

Δ RCP4.5

Δ RCP8. 5

(ημέρες)

(ημέρες)

Μέση

Ελαχ. Μεγ.

Μέση

Ελαχ.

Μεγ.

72
93

‐17
‐15

‐27
‐23

‐10
‐11

‐22
‐19

‐33
‐29

‐13
‐13

134
148

‐18
‐16

‐25
‐24

‐15
‐14

‐23
‐20

‐31
‐29

‐19
‐17

135
143
56
78

‐10
‐9
‐17
‐13

‐16
‐14
‐25
‐21

‐8
‐7
‐11
‐8

‐13
‐12
‐20
‐16

‐20
‐18
‐32
‐27

‐10
‐9
+5
‐10

179
185
141
154

‐12
‐11
‐15
‐11

‐20
‐19
‐24
‐23

‐10
‐9
‐4
+14

‐15
‐14
‐20
‐12

‐24
‐23
‐30
‐28

‐13
‐12
‐7
+28

124
137
126
132

‐3
‐5
‐18
‐13

‐15
‐44
‐21
‐18

+36
+19
‐15
‐9

‐4
‐6
‐22
‐17

‐19
‐55
‐26
‐22

+19
+30
‐18
‐12

185
193
202
205

‐10
‐12
‐20
‐18

‐25
‐59
‐55
‐53

+16
+12
‐16
‐13

‐12
‐9
‐24
‐21

‐39
‐56
‐61
‐59

+5
+26
‐21
‐17

139
154
196
85

‐10
‐7
+90
‐27

‐16
‐12
‐60
‐39

‐7
‐4
+301
‐16

‐12
‐7
95
‐33

‐20
‐14
‐70
‐46

‐9
‐5
+303
‐19

209
220
82
131

‐15
‐12
‐28
‐25

‐56
‐52
‐50
‐40

‐11
‐5
+32
‐21

‐18
‐13
‐27
‐30

‐62
‐56
‐57
‐46

‐13
‐6
+102
‐26

115
141
128

‐21
‐16
‐15

‐30
‐24
‐20

‐17
‐14
‐13

‐26
‐21
‐19

‐36
‐29
‐24

‐20
‐17
‐17

153
173
239

‐21
‐17
‐26

‐34
‐29
‐99

‐18
‐15
‐19

‐26
‐21
‐32

‐40
‐35
‐109

‐22
‐18
‐24

158
138
152
153

16
‐5
‐6
0

22
‐8
‐14
‐14

14
‐1
+4
+22

20
‐5
‐7
0

26
‐9
‐17
‐17

18
+5
‐5
+30

303
228
256
255

40
‐7
‐8
‐2

85
‐29
‐25
‐26

0
‐2
+3
+21

49
‐8
‐9
‐3

96
‐32
‐30
‐30

2
+4
+4
+29

Πίνακας 5.1α Ανταπόκριση των καλλιεργειών της Κύπρου στην αλληλεπίδραση μεταξύ των περιόδων σποράς, επιπέδων πρωιμότητας και των μελλοντικών κλιματικών
σεναρίων για το νησί. ΑΦ=Αρχές Φθινοπώρου, ΤΦ=Τέλη Φθινοπώρου, ΧΕΙ=Χειμώνας, ΑΑ=Αρχές Άνοιξης, ΤΑ=Τέλη Άνοιξης, ΑΧ= Αρχές Χειμώνα, ΤΧ=Τέλη Χειμώνα,
ΠΡ.=Πρώιμες, ΟΨ.= Όψιμες.

Κύπρος
ETA/ETP (χιλ.)
Καλλιέργεια

Περίοδοι σποράς/
πρωιμότητα

Κριθάρι

Baseline
(χιλ.)
Μέση

Δ RCP4.5
Μέση

(%)
Ελάχιστη

Δ RCP8.5 (%)
Μέγιστη

Μέση

Ελάχιστη

Μέγιστη

ΤΦ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΑΝΟΙΞΗ

0.537
0.477
0.324
0.292

+7.56
+10.12
+9.46
+7.51

‐1.20
+0.40
‐0.90
‐4.70

+18.10
+20
+18.30
+18.10

+10.03
+11.24
+5.32
+2.89

‐0.40
0
‐4.50
‐7.80

+24.10
+26.80
+18.30
+16.10

Σιτάρι

ΑΦ
ΤΦ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΑΝΟΙΞΗ

0.490
0.445
0.304
0.268

+3.17
+3.78
+0.48
+0.39

‐12.80
‐23.90
‐24.70
‐20.30

+16.70
+17.50
+14.10
+33.50

+4.09
+1.27
‐5.25
‐5.09

‐14.40
‐38.00
‐22.20
‐37.70

+19.90
+21.50
+10.10
+44.20

Τομάτα

ΑΧ
ΤΧ
ΑΑ
ΤΑ

0.343
0.308
0.266
0.188

+6.34
‐0.30
‐12.66
‐21.96

‐15.00
‐19.00
‐47.50
‐66.20

+18.80
+8.50
+1.60
‐2.20

+6.19
‐1.04
‐17.88
‐23.36

‐12.90
‐15.80
‐44.10
‐54.60

+20.20
+12.00
‐0.80
‐1.80

Πατάτα

ΑΦ
ΤΦ
ΑΧ
ΤΧ

0.468
0.442
0.368
0.280

‐1.52
+8.89
+12.00
+11.32

‐15.30
+1.40
‐3.80
‐9.50

+12.10
+18.00
+20.30
+21.10

+0.41
+9.50
+13.01
+9.37

‐14.10
+0.30
‐5.90
‐12.50

+13.30
+24.60
+27.40
+25.20

Ελιές

ΠΡΩΙΜΕΣ
ΩΨΙΜΕΣ

0.535
0.474

+6.95
+3.01

‐15.20
‐14.90

+18.70
+20.40

+2.02
‐1.86

‐18.20
‐18.70

+19.00
+21.70

Αμπέλι

ΠΡΩΙΜΕΣ
ΜΕΣΗΣ
ΩΨΙΜΕΣ

0.365
0.271
0.292

‐0.79
‐5.74
‐9.89

‐22.30
‐24.10
‐41.30

+24.10
+21.20
+16.80

‐10.86
‐16.97
‐18.57

‐35.00
‐41.00
‐44.40

+11.60
+8.90
+9.20

Πίνακας 5.1β Ανταπόκριση των καλλιεργειών της Κύπρου στην αλληλεπίδραση μεταξύ των περιόδων σποράς, επιπέδων πρωιμότητας και των μελλοντικών
κλιματικών σεναρίων για το νησί. ΑΦ=Αρχές Φθινοπώρου, ΤΦ= Τέλη Φθινοπώρου, ΧΕΙ= Χειμώνας, ΑΑ= Αρχές Άνοιξης, ΤΑ= Τέλη Άνοιξης, ΑΧ= Αρχές
Χειμώνα, ΤΧ= Τέλη Χειμώνα, ΠΡ.= Πρώιμες, ΟΨ.= Όψιμες

Κύπρος
Απόδοση καλλιέργειας (κιλά/εκτάριο)
Καλλιέργε Περίοδοι
ια
σποράς/
πρωιμότητα

Κριθάρι

Σιτάρι

Τομάτα

Πατάτα

Ελιές

Αμπέλι

AΦ
ΤΦ
ΧΕΙΜ
ΑΝΟΙΞΗ
ΑΦ
ΤΦ
ΧΕΙΜ
ΑΝΟΙΞΗ
ΑΧ
ΤΧ
ΑΑ
ΤΑ
ΑΦ
ΤΦ
ΑΧ
ΤΧ
ΠΡ.
ΟΨ.
ΠΡ.
ΜΕΣΗΣ
ΟΨ.

Baselin
e
(κιλά/
εκτάρι
ο)
Μέση

Μέση

6035
5695

5
8

‐26
‐29

61
49

4349
4031
5874
5665

0
‐3
1
7

‐37
‐43
‐25
‐25

4692
4432
9901
9652

2
‐1
0
‐10

8137
5396
3343
3100

Δ RCP4.5
(%)
Ελαχ.

Δ
RCP8.5
(%)

Μεγ.
Μέση

‐Δ RCP8.5
(%)

‐Δ RCP4.5
(%)
Μέση

Ελαχ.

Μέση

Ελαχ.

Μεγ.

N° Cells

‐26
‐29

0
0

43
16

‐5
‐4

‐17
‐11

0
0

‐9
‐11
‐8
‐4

‐37
‐43
‐25
‐25

0
0
0
0

69
67
55
23

‐10
‐13
‐9
‐5

‐33
‐34
‐21
‐13

0
0
0
‐1

41
59
56
101

‐8
‐10
‐7
‐11

‐33
‐40
‐41
‐39

0
0
0
0

50
68
22
88

‐9
‐16
‐4
‐9

‐25
‐43
‐27
‐40

‐1
0
0
0

1
‐9
42
61

114
114
77
43

‐24
‐33
‐9
‐7

‐64
‐67
‐28
‐22

‐2
‐11
0
‐1

113
114
74
43

‐26
‐36
‐8
‐7

‐61
‐59
‐28
‐16

‐1
‐9
‐1
‐1

‐6
‐19
‐8

55
37
17

15
15
44

‐6
‐10
‐3

‐16
‐26
‐9

‐1
0
0

5
17
31

‐4
‐7
‐3

‐6
‐19
‐8

‐2
0
0

‐21
‐38
‐72
‐84

38
25
5
3

63
47
82
96

‐8
‐8
‐13
‐25

‐17
‐28
‐42
‐79

0
0
‐1
‐2

53
63
94
90

‐9
‐12
‐25
‐39

‐21
‐38
‐72
‐84

‐1
0
‐1
‐11

N° Cells

Ελαχ.

Μεγ

7
10

‐17
‐11

44
37

37
13

‐5
‐5

22
21
66
55

‐1
‐2
3
8

‐33
‐34
‐21
‐13

33
34
51
40

54
65
57
21

‐33
‐40
‐41
‐39

25
23
24
11

1
‐5
7
‐6

‐25
‐43
‐27
‐40

44
52
30
13

‐24
‐33
‐2
8

‐64
‐67
‐28
‐22

‐2
‐11
43
55

‐26
‐36
0
9

‐61
‐59
‐28
‐16

3294
3369
853

14
10
1

‐16
‐26
‐9

45
28
9

18
13
5

999
771
731
1208

‐2
3
‐8
‐24

‐17
‐28
‐42
‐79

24
41
44
3

1
‐3
‐24
‐38

Πίνακας 5.1γ Ανταπόκριση των καλλιεργειών της Κύπρου στην αλληλεπίδραση μεταξύ των περιόδων σποράς, επιπέδων πρωιμότητας και των μελλοντικών
κλιματικών σεναρίων. ΑΦ= Αρχές Φθινοπώρου, ΤΦ= Τέλη Φθινοπώρου, ΧΕΙ= Χειμώνας, ΑΑ= Αρχές Άνοιξης, ΤΑ= Τέλη Άνοιξης, ΑΧ= Αρχές Χειμώνα, ΤΧ= Τέλη
Χειμώνα, ΠΡ.= Πρώιμες, ΟΨ.= Όψιμες.

Μεγ

5.4.5. Ακραία καιρικά φαινόμενα
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αφορούν ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες σε σχέση με τη
θερμοκρασία ή τη διαθεσιμότητα νερού (από βροχόπτωση), τα οποία μπορούν να συμβούν
συγκεκριμένες χρονιές σε κάθε σημείο του πλέγματος των τριών νησιών. Προκειμένου να εκτιμηθούν
οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στις καλλιέργειες, αναλύθηκαν οι αποδόσεις των
καλλιεργειών κατά τη διάρκεια των ακραίων ετών (extreme events) (δηλ. έτος που σημειώθηκε το ακραίο
καιρικό φαινόμενο) χρησιμοποιώντας μόνο το RCP 8.5 σενάριο. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, λήφθηκε
υπόψη η μέση τιμή της απόδοσης (βάσει σεναρίου RCP 8.5) του σημείου πλέγματος, η οποία
συγκρίθηκε με τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς (Baseline) του ίδιου σημείου πλέγματος (Delta
calculation, Δ).
Για να κατανοηθούν οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων (έντονη ξηρασία, έντονες
βροχοπτώσεις, έντονα υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες), λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω συνθήκες:


Συνθήκες έντονης ξηρασίας: για κάθε σημείο πλέγματος, μεταξύ των 30 ετών της περιόδου
αναφοράς και των ετών που αφορούν το σενάριο RCP8.5, είναι το έτος όπου καταγράφηκε η
χαμηλότερη μέση ετήσια συνολική βροχόπτωση.



Συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων: για κάθε σημείο πλέγματος, μεταξύ των 30 ετών της περιόδου
αναφοράς και των ετών που αφορούν το σενάριο RCP8.5, είναι το έτος όπου καταγράφηκε η
υψηλότερη μέση ετήσια συνολική βροχόπτωση.



Έντονα υψηλές θερμοκρασίες : για κάθε σημείο πλέγματος, μεταξύ των 30 ετών της περιόδου
αναφοράς και των ετών που αφορούν το σενάριο RCP8.5, είναι το έτος όπου καταγράφηκε η
υψηλότερη μέση ετήσια μέγιστη θερμοκρασία.



Έντονα χαμηλές θερμοκρασίες: για κάθε σημείο πλέγματος, μεταξύ των 30 ετών της περιόδου
αναφοράς και των ετών που αφορούν το σενάριο RCP8.5, είναι το έτος όπου καταγράφηκε η
χαμηλότερη μέση ετήσια ελάχιστη θερμοκρασία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα εικονοστοιχεία που χαρακτηρίζονται από μείωση της απόδοσης σε
σχέση με την περίοδο αναφοράς (baseline) λαμβάνονται υπόψη (i.e. – Δ).

5.4.5.1. Συνθήκες έντονης ξηρασίας
Καλλιέργ Περίοδος
εια
σποράς/
πρωιμότητα
ΑΦ
Σιτάρι
ΤΦΑ
ΝΟΙΞ
Η
ΧΕΙΜ
Τομάτα

Κριθάρι

Κύπρος
Δ% RCP8.5
‐32
‐18.36

N. Pixels
15
30

‐49.85
‐49.11

94
97

ΑΑ
ΑΧ ΤΑ

‐61.89
‐70.94

89
35

ΤΧ

‐60.08
‐65.4

103
90

‐20.33
‐14.29

30
48

ΧΕΙΜ

‐45.93
‐43.15

91
100

ΑΑ

‐59.38

57

ΑΦ
ΤΦΑ
ΝΟΙΞ

32

Πατάτα

Αμπέλι
Ελιές

ΑΧ
ΤΑΝ

‐41

3

ΤΧ

‐81.5
‐26.2

2
5

ΠΡ.
ΟΨ.
ΜΕΣΗΣ
ΠΡ.

‐77.02
‐82.96
‐82.7
‐20.5

104
100
92
112

ΟΨ.

‐22

108

Πίνακας 5.2α Ποσοστό μείωσης της απόδοσης των καλλιεργειών σε προσομοιωμένες ακραίες
συνθήκες ξηρασίας βάσει του σεναρίου RCP8.5 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (Δ% RCP8.5), και
αριθμός εικονοστοιχείων που παρατηρείται μειωμένη απόδοση σε συνθήκες ξηρασίας βάσει του
σεναρίου RCP8.5 (N. Pixels) για την Κύπρο. ΑΦ=Αρχές Φθινοπώρου, ΤΦ=Τέλη Φθινοπώρου,
ΧΕΙ=Χειμώνας, ΑΑ=Αρχές Άνοιξης, ΤΑ=Τέλη Άνοιξης, ΑΧ= Αρχές Χειμώνα, ΤΧ=Τέλη Χειμώνα,
ΠΡ.=Πρώιμες, ΟΨ. = Όψιμες.

Για την καλλιέργεια του σιταριού, η μικρότερη μείωση της απόδοσης σε σχέση με την αντίστοιχη κατά
την περίοδο αναφοράς παρατηρείται κατά τις φθινοπωρινές σπορές, 18% και 32% κατά τις πρώιμες
και όψιμες σπορές, αντίστοιχα. Αντίθετα, κατά τις χειμερινές και ανοιξιάτικες σπορές παρατηρείται η
μεγαλύτερη μείωση της απόδοσης, περίπου ‐50%. Στις παραπάνω περιόδους σποράς, το 84% περίπου
των εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν από μειωμένη απόδοση (86% και 83% για
χειμερινές και ανοιξιάτικες σπορές, αντίστοιχα) (Πίνακας 5.2α).
Για την καλλιέργεια της τομάτας, καθυστερώντας την σπορά από αρχές του χειμώνα μέχρι αργά την άνοιξη,
παρατηρείται μια προοδευτική μείωση της απόδοσης με την μεγαλύτερη μείωση της απόδοσης (‐71%) να
καταγράφεται κατά πρώιμες χειμερινές σπορές (Πίνακας 5.2.α). Όμως, για την παραπάνω περίοδο σποράς (αρχές
χειμώνα) παρατηρείται ο μικρότερος αριθμός εικονοστοιχείων με μειωμένη απόδοση (31%). Αντίθετα, για τις
υπόλοιπες εποχές σποράς, ο προβλεπόμενος αριθμός εικονοστοιχείων με μειωμένη απόδοση είναι μεγαλύτερος
από 75%, με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται για σπορές στα τέλη της άνοιξης (91%).
Για την καλλιέργεια του κριθαριού, η μεγαλύτερη μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς (περίπου 44%) παρατηρείται στις χειμερινές και ανοιξιάτικες σπορές. Οι λιγότερες
περιπτώσεις μειωμένης απόδοσης παρατηρούνται κατά τις φθινοπωρινές σπορές (26% στις αρχές του
φθινοπώρου και 42% στα τέλη του φθινοπώρου) και οι περισσότερες περιπτώσεις (πάνω από 81%)
προβλέπονται για τις χειμερινές και ανοιξιάτικες σπορές (Πίνακας 5.2α).
Η μείωση της απόδοσης για την καλλιέργεια της πατάτας σε σχέση με την περίοδο αναφοράς φαίνεται
ότι είναι περισσότερο έντονη κατά την όψιμη φθινοπωρινή σπορά (‐81%). Αντίθετα, η μικρότερη
μείωση της απόδοσης παρατηρείται στην όψιμη χειμερινή σπορά, κατά ποσοστό ‐26%. Κατά τις
πρώιμες φθινοπωρινές σπορές, προβλέπεται ο μεγαλύτερος αριθμός εικονοστοιχείων που
χαρακτηρίζονται από μείωση της απόδοσης (50%) (Πίνακας 5.2α). Για τις υπόλοιπες εποχές σποράς, ο
αριθμός των εικονοστοιχείων με μειωμένη απόδοση είναι χαμηλότερος από 5% των συνολικά
εξεταζόμενων εικονοστοιχείων.
Για την καλλιέργεια του αμπελιού, φαίνεται ότι όλες οι κατηγορίες των ποικιλιών επηρεάζονται από
μια ξηρή καλλιεργητική περίοδο, καταγράφοντας μείωση της απόδοσης κατά 80% (σε σχέση με την
περίοδο αναφοράς). Για όλες τις ποικιλίες, παρατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός εικονοστοιχείων με
μειωμένη απόδοση, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80% των συνολικά εξεταζόμενων εικονοστοιχείων,
με ιδιαίτερη έμφαση στις πρώιμες ποικιλίες (92%). (Πίνακας 5.2α).
Για την καλλιέργεια της ελιάς, η προβλεπόμενη μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς είναι περίπου ‐21%, τόσο για τις πρώιμες όσο και τις όψιμες ποικιλίες. Σχετικά με τον αριθμό
των εικονοστοιχείων όπου παρατηρείται μείωση της απόδοσης, τα αποτελέσματα δείχνουν τιμές
μεγαλύτερες από 95% του συνολικού αριθμού εικονοστοιχείων και για τις δύο κατηγορίες ποικιλιών
33

(Πίνακας 5.2α).

5.4.5.2. Συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων
Καλλιέρ Εποχή σποράς/
γεια
πρωιμότητα

Σιτάρι

Τομάτα

Κριθάρι

Πατάτα

Αμπέλι
Ελιές

ΑΦ
ΤΦ
ΑΝΟΙ
ΧΕΙΜ
ΑΑ
ΑΧ
ΤΑ
ΤΧ
ΑΦ
ΤΦ
ΑΝΟΙ
ΧΕΙΜ
ΑΦ
ΑΧ

Κύπρος
Δ% RCP8.5
‐32.09
‐28.41

N. pixels
54
51

‐30 28
‐33.37
‐49.47
‐53.28
‐44.94
‐54.85
‐29.27
‐25.6

73
69
74
32
104
34
51
50

‐28 15
‐34.28
‐22.98
‐34.42

69
64
77
52

ΤΦ
ΤΧ
ΠΡ.
ΟΨ.
ΜΕΣΗ
ΠΡ.

‐33 32
‐30.16
‐59.48
‐63.08
‐51.02
‐11.8

56
60
27
59
41
55

ΟΨ

‐13 72

61

Πίνακας 5.2β Ποσοστό μείωσης της απόδοσης των καλλιεργειών σε προσομοιωμένες ακραίες
συνθήκες υγρασίας βάσει του σεναρίου RCP8.5 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (Δ% RCP8.5), και
αριθμός εικονοστοιχείων που παρατηρείται μειωμένη απόδοση σε συνθήκες ξηρασίας βάσει του
σεναρίου RCP8.5 (N. Pixels) για την Κύπρο. ΑΦ=Αρχές Φθινοπώρου, ΤΦ=Τέλη Φθινοπώρου,
ΧΕΙ=Χειμώνας, ΑΑ=Αρχές Άνοιξης, ΤΑ=Τέλη Άνοιξης, ΑΧ= Αρχές Χειμώνα, ΤΧ=Τέλη Χειμώνα,
ΠΡ.=Πρώιμες, ΟΨ.= Όψιμες

Για την καλλιέργεια του σιταριού, παρατηρείται μια μείωση στην τιμή της απόδοσης σε σχέση με
αυτή κατά την περίοδο αναφοράς που είναι κατά μέσο όρο 30% για όλες τις περιόδους σποράς. Για
τις φθινοπωρινές σπορές, το 46% των εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν χαρακτηρίζονται από
μειωμένη απόδοση, ενώ αντίθετα για τις χειμερινές και ανοιξιάτικες σπορές, περισσότερο από 60%
των εικονοστοιχείων χαρακτηρίζονται από μειωμένη απόδοση (Πίνακας 5.2β).
Για την καλλιέργεια της τομάτας, τα αποτελέσματα δείχνουν όμοιας έντασης μείωση της απόδοσης σε
σχέση με την περίοδο αναφοράς για τις χειμερινές και ανοιξιάτικες φυτεύσεις, περίπου ‐53% για τις
χειμωνιάτικες και ‐46% για τις ανοιξιάτικες φυτεύσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός εικονοστοιχείων (47%) με
μείωση της απόδοσης παρατηρείται για τις όψιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις, ενώ αντίθετα, για τις άλλες εποχές
φύτευσης, προβλέπεται ότι ο αριθμός εικονοστοιχείων με μειωμένη απόδοση είναι μικρότερος του 2%
(Πίνακας 5.2β). Σε αυτές τις τελευταίες φυτεύσεις παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός
εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μείωση της απόδοσης (65% για πρώιμη ανοιξιάτικη, 92%
όψιμη ανοιξιάτικη). Αντίθετα, για τις χειμερινές σπορές, τα εικονοστοιχεία με μειωμένη απόδοση
είναι περίπου 30%.
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Για την καλλιέργεια του κριθαριού, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για όλες τις εποχές σποράς
παρατηρείται μια μέση μείωση της απόδοσης σε ποσοστό ‐29% σχέση με την περίοδο αναφοράς. Για
τις φθινοπωρινές σπορές, περίπου το 45% των εξεταζόμενων εικονοστοιχείων χαρακτηρίστηκαν από
μειωμένη απόδοση, για τη χειμωνιάτικη και ανοιξιάτικη σπορά περίπου το 59% των εικονοστοιχείων
(Πίνακας 5.2β).
Η μικρότερη μείωση της απόδοσης της καλλιέργειας της πατάτας σε σχέση με την περίοδο αναφοράς,
παρατηρείται κατά τις φυτεύσεις που πραγματοποιούνται στις αρχές φθινοπώρου (‐23%). Αντίθετα,
για φυτεύσεις κατά τη διάρκεια των άλλων περιόδων, η προβλεπόμενη μείωση της απόδοσης είναι
περίπου 33% (Πίνακας 5.2β). Για τις φυτεύσεις στις αρχές φθινοπώρου παρατηρείται ο μεγαλύτερος
αριθμός εικονοστοιχείων με μειωμένη απόδοση (68%). Αντίθετα, για τις υπόλοιπες περιόδους
φύτευσης, τα εικονοστοιχεία με μειωμένη απόδοση είναι περίπου 50%.
Για την καλλιέργεια του αμπελιού, από τις πρώιμες προς τις όψιμες ποικιλίες, προβλέπεται μια
προοδευτική μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο αναφοράς, η οποία κυμαίνεται από
51% έως 63% (Πίνακας 5.2β). Στις όψιμες ποικιλίες, παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός
εικονοστοιχείων με μειωμένη απόδοση (52% του συνόλου των εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν),
ενώ για τις πρώιμες και μέσης ωρίμανσης ποικιλίες ο αριθμός των εικονοστοιχείων είναι 23% και
36% των συνολικών εικονοστοιχείων που μελετήθηκαν, αντίστοιχα.
Για την καλλιέργεια της ελιάς, η προβλεπόμενη μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς είναι μικρότερη από 15%, τόσο για τις πρώιμες όσο και τις όψιμες ποικιλίες. Αναφορικά
με τον αριθμό των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μείωση της απόδοσης, τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι κυμαίνεται περίπου στο 50% των συνολικών εικονοστοιχείων που
αναλύθηκαν για την Κύπρο (Πίνακας 5.2β).

5.4.5.3. Έντονα υψηλές θερμοκρασίες

Καλλιέργ Περίοδο
εια
σποράς/
πρωιμότητα
Σιτάρι

Τομάτα

Κριθάρι

Πατάτα

ΑΦ
ΤΦ
ΑΝΟΙ

Κύπρος
Δ% RCP8.5
‐36.26
‐24.42

N. pixels
89
80

ΧΕΙΜ

‐22.96
‐21.62

62
56

ΑΑ
ΑΧ

‐47.93
‐34.11

99
9

ΤΑ
ΤΧ

‐47.25
‐31.91

104
12

ΑΦ
ΤΦ
ΑΝΟΙ

‐32.03
‐29.21

82
74

ΧΕΙΜ

‐26.84
‐21.25

50
68

ΑΦ
ΑΧ

‐94.39
‐31.77

111
27

ΤΦ
ΤΧ

‐46.98
‐37.86

84
23
35

Αμπέλι
Ελιές

ΠΡ.
ΟΨ.
ΜΕΣΗ
ΠΡ.

‐27.38
‐77.77
‐53.48
‐10.68

93
101
93
75

ΟΨ.

‐18.26
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Πίνακας 5.2γ Ποσοστό μείωσης της απόδοσης των καλλιεργειών σε προσομοιωμένες ακραίες
υψηλές θερμοκρασίες βάσει του σεναρίου RCP8.5 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (Δ% RCP8.5),
και αριθμός εικονοστοιχείων που παρατηρείται μειωμένη απόδοση σε συνθήκες ξηρασίας βάσει
του σεναρίου RCP8.5 (N. Pixels) για την Κύπρο. ΑΦ=Αρχές Φθινοπώρου, ΤΦ=Τέλη Φθινοπώρου,
ΧΕΙ=Χειμώνας, ΑΑ=Αρχές Άνοιξης, ΤΑ=Τέλη Άνοιξης, ΑΧ= Αρχές Χειμώνα, ΤΧ=Τέλη Χειμώνα, ΠΡ.=
Πρώιμες, ΟΨ.= Όψιμες.

Για την καλλιέργεια του σιταριού, παρατηρείται μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς, η οποία κυμαίνεται από 36% (αρχές φθινοπώρου) και 21% (χειμώνας). Ο αριθμός των
εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη απόδοση είναι μεγαλύτερος από 70% για τις
φθινοπωρινές σπορές και περίπου 50% για τις χειμερινές και ανοιξιάτικες σπορές (Πίνακας 5.2γ).
Για την καλλιέργεια της τομάτας, τα αποτελέσματα δείχνουν μια σημαντική μείωση της απόδοσης
σε σχέση με την περίοδο αναφοράς για τις ανοιξιάτικες φυτεύσεις σε ποσοστό 47%. Αντίθετα, για
τις χειμερινές φυτεύσεις, η μείωση της απόδοσης εκτιμάται γύρω στο 32% (Πίνακας 5.2γ). Για τις
ανοιξιάτικες φυτεύσεις, ο αριθμός των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται με μειωμένη απόδοση
είναι περίπου 90% των εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν, ενώ για τις χειμερινές φυτεύσεις περίπου
10% των εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν παρουσιάζουν μείωση της απόδοσης.
Για την καλλιέργεια του κριθαριού, παρατηρείται μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς, η οποία κυμαίνεται από 32% (σπορά στις αρχές φθινοπώρου) σε 21% (χειμωνιάτικη
σπορά). Ο αριθμός των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη απόδοση είναι
μεταξύ 60% και 70% για φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες σπορές και περίπου 45% για
ανοιξιάτικες σπορές (Πίνακας 5.2γ).
Για την καλλιέργεια της πατάτας, καθυστερώντας τη φύτευση, προβλέπεται μικρότερης έντασης
μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης
της απόδοσης προβλέπεται για τις πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις (94%), ενώ για τις άλλες
περιόδους φύτευσης κυμαίνεται από 32% έως 47% (Πίνακας 5.2γ). Ο μεγαλύτερος αριθμός των
εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μείωση της απόδοσης της καλλιέργειας σχετίζεται με τις
φθινοπωρινές φυτεύσεις (98% για αρχές φθινοπώρου και 74% για τέλη φθινοπώρου). Για τις
υπόλοιπες περιόδους φύτευσης, τα εικονοστοιχεία με μειωμένη απόδοση είναι περίπου 20% των
συνολικών εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν.
Για την καλλιέργεια του αμπελιού, από τις πρώιμες προς τις όψιμες ποικιλίες και σε σχέση με την
περίοδο αναφοράς, παρατηρείται μείωση της απόδοσης, με τη μεγαλύτερη ένταση για τις όψιμες
ποικιλίες (77%) σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς που κυμαίνεται από ‐54% μέχρι ‐64%,
(Πίνακας 5.2γ). Για όλες τις πρωιμότητες, ο αριθμός των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από
απώλεια απόδοσης είναι μεγαλύτερος από 80% των συνολικών εικονοστοιχείων που μελετήθηκαν.
Για την καλλιέργεια της ελιάς, η προβλεπόμενη μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς είναι 11% για τις πρώιμες ποικιλίες και 18% για τις όψιμες ποικιλίες (Πίνακας 5.2γ).
Αναφορικά με τον αριθμό των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη απόδοση, τα
αποτελέσματα υποδεικνύουν τιμές που κυμαίνονται από 66% έως 70% των συνολικών
εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν για την Κύπρο.
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5.4.5.4. Έντονα χαμηλές θερμοκρασίες

Καλλιέργεια Περίοδο
σποράς/
πρωιμότητα
ΑΦ
Σιτάρι
ΤΦΑΝ
Οι
ΧΕΙΜ
ΑΑ
Τομάτα
ΑΧ

Κριθάρι

Πατάτες

Αμπέλι
Ελιές

ΤΑ
ΤΧ
ΑΦ
ΤΦΑΝ
Ο
ΧΕΙΜ
ΑΦ
ΑΧ ΤΦ
ΤΧ
ΠΡ.
ΟΨ.
ΜΕΣΗΣ
ΠΡ.
ΜΕΣΗΣ

Κύπρος
Δ% RCP8.5
‐44.82
‐35.50

Αριθμός pixels
28
26

‐49.00
‐50.80
‐39.11
‐39.63

45
45
34
30

‐37.07
‐41.78
‐39.52
‐33.26

39
44
34
30

‐49.15
‐46.61
‐32.85
‐54.23

39
44
34
17

‐76.73
‐47.00
‐57.27
‐73.61
‐68.02
‐13.59

23
24
66
85
76
37

‐15.53
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Πίνακας 5.2δ Ποσοστό μείωσης της απόδοσης των καλλιεργειών σε προσομοιωμένες ακραίες
χαμηλές θερμοκρασίες βάσει του σεναρίου RCP8.5 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (Δ% RCP8.5),
και αριθμός εικονοστοιχείων (pixels) που παρατηρείται μειωμένη απόδοση σε συνθήκες
ξηρασίας βάσει του σεναρίου RCP8.5 (N. Pixels) για την Κύπρο. ΑΦ=Αρχές Φθινοπώρου, ΤΦ=Τέλη
Φθινοπώρου, ΧΕΙ=Χειμώνας, ΑΑ=Αρχές Άνοιξης, ΤΑ=Τέλη Άνοιξης, ΑΧ= Αρχές Χειμώνα, ΤΧ=Τέλη
Χειμώνα, ΠΡ.=Πρώιμες, ΟΨ.= Όψιμες.

Για την καλλιέργεια του σιταριού, παρατηρείται μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς, η οποία κυμαίνεται από 50% (χειμωνιάτικες και ανοιξιάτικες σπορές) σε 35% (όψιμες
φθινοπωρινές σπορές). Ο αριθμός των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη
απόδοση είναι περίπου 24% για τις φθινοπωρινές σπορές και περίπου 40% για χειμερινές και
ανοιξιάτικες σπορές. (Πίνακας 5.2δ).
Για την καλλιέργεια της τομάτας, τα αποτελέσματα δείχνουν μείωση της απόδοσης σε σχέση με την
περίοδο αναφοράς, η οποία είναι κατά μέσο όρο 39% για όλες τις περιόδους φύτευσης (Πίνακας
5.2δ). Ο αριθμός των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη απόδοση είναι
μεγαλύτερος του 50% των εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν, με την υψηλότερη τιμή του 79% να
καταγράφεται στην πρώιμη φθινοπωρινή φύτευση.
Για την καλλιέργεια του κριθαριού, παρατηρήθηκε μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς, η οποία κυμάνθηκε από 49% (ανοιξιάτικη σπορά) σε 33% (όψιμη φθινοπωρινή σπορά).
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Ο αριθμός των εικονοστοιχείων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη απόδοση κυμάνθηκε από 26%
(όψιμη φθινοπωρινή σπορά) σε 39% (χειμερινή σπορά) των συνολικών εικονοστοιχείων που
αναλύθηκαν για την Κύπρο. (Πίνακας 5.2δ).
Για την καλλιέργεια της πατάτας, η μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής προβλέπεται για την όψιμη
φθινοπωρινή φύτευση με ποσοστό 77%, ενώ για τις υπόλοιπες περιόδους φύτευσης κυμάνθηκε από
32% σε 54%. Ο μεγαλύτερος αριθμός εικονοστοιχείων που χαρακτηρίστηκαν από μειωμένη απόδοση
προσομοιώθηκε για τις πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις (30% των συνολικών εικονοστοιχείων που
αναλύθηκαν). Για τις υπόλοιπες περιόδους φύτευσης, τα εικονοστοιχεία με μείωση της απόδοσης
κυμάνθηκαν από 15% σε 20% των συνολικών εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν (Πίνακας 5.2δ).
Για την καλλιέργεια του αμπελιού, από τις πρώιμες προς τις όψιμες ποικιλίες και σε σχέση με την
περίοδο αναφοράς, παρατηρήθηκε μείωση της απόδοσης, με ένταση μεγαλύτερη του 55%, η οποία
κυμάνθηκε από 57% σε 73% (Πίνακας 5.2δ). Για όλες τις πρωιμότητες, ο αριθμός των εικονοστοιχείων
που χαρακτηρίστηκαν από μειωμένη απόδοση της καλλιέργειας είναι μεγαλύτερος του 55% των
συνολικών εικονοστοιχείων που μελετήθηκαν, με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται για την
όψιμη ποικιλία (75%).
Για την καλλιέργεια της ελιάς, η προβλεπόμενη μείωση της απόδοσης σε σχέση με την περίοδο
αναφοράς είναι μικρότερη του 15% (Πίνακας 5.2δ). Αναφορικά με τον αριθμό των εικονοστοιχείων
με μειωμένη απόδοση, τα αποτελέσματα δείχνουν μια μέση τιμή της τάξης του 36% των συνολικών
εικονοστοιχείων που αναλύθηκαν για την Κύπρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στη γεωργία της Κύπρου σχετικά με την παραγωγή κριθαριού, σιταριού, πατάτας, τομάτας, αμπελιού
και ελιάς για την περίοδο 2031‐2060 με βάση δύο κλιματικά σενάρια. Τα σενάρια αυτά έχουν
διαμορφωθεί με βάση δύο υποθετικές συγκεντρώσεις θερμοκηπιακών αερίων (ΑΦΘ) για την εν λόγω
περίοδο, ήτοι:
i.
ii.

Σενάριο σταθεροποίησης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP4.5)
Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης των ΑΦΘ (RCP8.5)

Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων βασίζεται στη μέση τιμή των κλιματικών
προβλέψεων για την περίοδο 2031‐2060, ενώ γίνεται επίσης αξιολόγηση με βάση τις κλιματικές
προβλέψεις του σεναρίου RCP8.5 για έτη της ίδιας χρονικής περιόδου (2031‐2060) όπου
παρατηρούνται ακραίες κλιματικές συνθήκες, όπως:





Ιδιαίτερα υψηλές μέσες θερινές θερμοκρασίες (έντονα θερμό έτος)
Ιδιαίτερα χαμηλές μέσες χειμερινές θερμοκρασίες (έντονα ψυχρό έτος)
Ιδιαίτερα χαμηλή βροχόπτωση (έτος έντονης ξηρασίας)
Ιδιαίτερα υψηλή βροχόπτωση (έτος έντονης βροχόπτωσης)

Τα αποτελέσματα για τα ακραία αυτά σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το βραχυπρόθεσμο
προγραμματισμό μέτρων προσαρμογής, στην περίπτωση που αυτές οι ακραίες κλιματικές συνθήκες
λάβουν χώρα στο εγγύς μέλλον.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνοπτικά αποτελέσματα των συνολικών επιπτώσεων
για τις καλλιέργειες ως μέσος όρος των τιμών συνολικής επίπτωσης α) για τις κοινότητες όπου
απαντάται η καλλιέργεια και β) για όλους τις κοινότητες της Κύπρου, ενώ στις επόμενες ενότητες
δίνονται τα αναλυτικά αποτελέσματα σε επίπεδο κοινοτήτων για καθεμία από τις καλλιέργειες. Τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι τιμές που προέκυψαν μετά την
κανονικοποίηση των επιμέρους παραμέτρων της αξιολόγησης με βάση την 5‐βαθμια κλίμακα που
αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1.
Πίνακας 6.1. Συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής ανά καλλιέργεια

RCP 4.5
Καλλιέργεια /
Κλιματικό
σενάριο

RCP 8.5

α. Μέσος όρος τιμών
για τις κοινότητες
όπου απαντάται η
καλλιέργεια

RCP 4.5

RCP 8.5

β. Μέσος όρος τιμών
για όλες τις κοινότητες
της Κύπρου

Κριθάρι

1.2

1.4

0.93

1.10

Σιτάρι

0.5

0.7

0.32

0.48

Τομάτα

2.3

2.0

0.80

0.69

Πατάτα

0.1

0.2

0.07

0.11

Ελιά

1.8

1.3

1.74

1.25

Αμπέλι

1.3

1.7

1.04

1.42
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6.1. Κριθάρι

Σενάριο σταθεροποίησης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP4.5 ‐ Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6.1α, για την παραγωγή κριθαριού στην Κύπρο, παρατηρείται ότι οι
συνολικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να είναι χαμηλές έως και μέτριες προς
υψηλές. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένεται να πλήξουν το βόρειο και ανατολικό τμήμα της
Κύπρου και συγκεκριμένα ορισμένες κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου. Σημειώνεται ότι το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη έκταση των
καλλιεργειών αυτών στις εν λόγω περιοχές.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Παρομοίως στην περίπτωση του σεναρίου RCP 8.5 (Εικόνα 6.1β), οι συνολικές επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο όσον αφορά την παραγωγή κριθαριού αναμένεται να είναι χαμηλές
έως και μέτριες προς υψηλές. Οι υψηλότερες συνολικές επιπτώσεις αναμένεται να γίνουν αισθητές
σε κοινότητες της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Αμμόχωστου.

(β)

α)

Επίπτωση

Καμία

Χαμηλή

Χαμηλή προς
μέτρια

Μέτρια

Μέτρια προς
υψηλή

Υψηλή

Απουσία
καλλιέργε
ιας

Εικόνα 6.1 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου:
Κριθάρι – (α) RCP 4.5 και (β) RCP 8.5.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP 8.5 – Ακραίες κλιματικές συνθήκες περιόδου 2031‐
2060)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή του κριθαριού για
τέσσερις περιπτώσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών (Εικόνα 6.2) Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στην
παραγωγή του κριθαριού στην Κύπρο αναμένονται για την περίπτωση ενός έτους έντονης ξηρασίας.
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α)

(β)

(γ)

(δ)

Επίπτωση

Καμία

Χαμηλή

Χαμηλή
προς μέτρια

Μέτρια

Μέτρια προς
υψηλή

Υψηλή

Απουσία
καλλιέργειας

Εικόνα 6.2. Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου:
Κριθάρι – RCP 8.5. (α) Έντονα ψυχρό έτος, (β) Έντονα θερμό έτος (γ) Έτος έντονης ξηρασίας (δ) Έτος
έντονης βροχόπτωσης.

6.2. Σιτάρι

Σενάριο σταθεροποίησης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP4.5 ‐ Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Όπως φαίνεται από την Εικόνα 6.3α, το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της Κύπρου δεν υφίσταται
επιπτώσεις στην παραγωγή του σιταριού λόγω κλιματικής αλλαγής. Οι επιπτώσεις που αναμένονται
χαρακτηρίζονται από χαμηλές έως μέτριες. Οι περιοχές όπου αναμένονται μέτριες συνολικές
επιπτώσεις βρίσκονται στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα στην Επαρχία
της Λάρνακας και της Αμμόχωστου.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Όσον αφορά το σενάριο RCP8.5 (Εικόνα 6.3β), οι κοινότητες που υφίστανται συνολικές επιπτώσεις
λόγω κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο σενάριο. Οι μεγαλύτερες
συνολικές επιπτώσεις που αναμένονται χαρακτηρίζονται ως μέτριες και αφορούν κυρίως τις Επαρχίες
Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμόχωστου.
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Εικόνα 6.3 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Σιτάρι
– (α) RCP 4.5 και (β) RCP 8.5.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Ακραίες κλιματικές συνθήκες περιόδου 2031‐
2060)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή σιταριού για τέσσερις
περιπτώσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών (Εικόνα 6.4). Οι μεγαλύτερες συνολικές επιπτώσεις στην
παραγωγή σιταριού αναμένονται για ένα έτος έντονης ξηρασίας.
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Εικόνα 6.4 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Σιτάρι
– RCP 8.5. (α) Έντονα ψυχρό έτος, (β) Έντονα θερμό έτος (γ) Έτος έντονης ξηρασίας (δ) Έτος έντονης
βροχόπτωσης.
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6.3. Πατάτα

Σενάριο σταθεροποίησης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP4.5 ‐ Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Η πατάτα αποτελεί υψηλής σημασίας καλλιέργεια για την οικονομία της Κύπρου. Όπως φαίνεται από
την Εικόνα 6.5α, για το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της Κύπρου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην
παραγωγή της πατάτας λόγω κλιματικής αλλαγής, ενώ όπου αναμένονται, χαρακτηρίζονται από
χαμηλές έως μέτριες. Μέτριες συνολικές επιπτώσεις αναμένονται για την κοινότητα της Επισκοπής
και των Τσερκέζων στη Λεμεσό, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στο μεγάλο μέγεθος των
καλλιεργούμενων εκτάσεων πατάτας στις περιοχές αυτές.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Όσον αφορά το σενάριο RCP8.5, η παραγωγή της πατάτας δεν υφίσταται συνολικές επιπτώσεις για
την πλειονότητα των κοινοτήτων της Κύπρου (Εικόνα 6.5β). Οι μεγαλύτερες συνολικές επιπτώσεις που
αναμένονται χαρακτηρίζονται ως μέτριες και αφορούν το βόρειο τμήμα της Επαρχίας της Λευκωσίας
και πιο συγκεκριμένα τις κοινότητες Αστρομερίτη, Ορούντας, Ακακίου και Περιστερώνας.
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Εικόνα 6.5 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Πατάτα
– (α) RCP 4.5 και (β) RCP 8.5.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Ακραίες κλιματικές συνθήκες περιόδου 2031‐
2060)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή πατάτας για τέσσερις
περιπτώσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών (Εικόνα 6.6). Οι μεγαλύτερες συνολικές επιπτώσεις
αναμένονται για την περίπτωση ενός έτους με έντονη βροχόπτωση και ενός έντονα θερμού έτους.
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Εικόνα 6.6 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Πατάτα
– RCP8.5. (α) Έντονα ψυχρό έτος, (β) Έντονα θερμό έτος (γ) Έτος έντονης ξηρασίας (δ) Έτος έντονης
βροχόπτωσης.

6.4. Τομάτα

Σενάριο σταθεροποίησης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP4.5 ‐ Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Η καλλιέργεια της τομάτας στην Κύπρο διεξάγεται σε μικρό μόνο αριθμό κοινοτήτων. Όπως φαίνεται
από την Εικόνα 6.7α, οι συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής για την παραγωγή της τομάτας
αναμένονται κυρίως από χαμηλές έως μέτριες, ενώ δεν απουσιάζουν και οι περιπτώσεις περιοχών
όπου αναμένονται μέτριες προς υψηλές συνολικές επιπτώσεις (ορισμένες κοινότητες στις Επαρχίες
Λάρνακας, Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμόχωστου). Τέλος, στις κοινότητες Μαρωνίου στην Επαρχία
της Λάρνακας και Παρεκκλησιάς στην Επαρχία της Λεμεσού αναμένονται υψηλές επιπτώσεις
κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή της τομάτας.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου (Εικόνα 6.7β) η συνολική επίπτωση κλιματικής αλλαγής
φαίνεται να είναι μικρότερη σε σχέση με το σενάριο RCP 4.5 για κάποιες κοινότητες του νησιού. Τρεις
είναι οι περιοχές στις οποίες η παραγωγή τομάτας αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη συνολική
επίπτωση (μέτρια προς υψηλή). Αυτές είναι ο δήμος Παραλιμνίου (Επαρχία Αμμόχωστου), η
κοινότητα Μαρωνίου (Επαρχία Λάρνακας) και η κοινότητα Παρεκκλησιάς (Επαρχία Λεμεσού).
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Εικόνα 6.7 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Τομάτα
– (α) RCP 4.5 και (β) RCP 8.5.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Ακραίες κλιματικές συνθήκες περιόδου 2031‐
2060)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή τομάτας για τέσσερις
περιπτώσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών (Εικόνα 6.8). Οι μεγαλύτερες συνολικές επιπτώσεις
αναμένονται για την περίπτωση ενός έντονα θερμού έτους.
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Εικόνα 6.8 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Τομάτα
– RCP 8.5. (α) Έντονα ψυχρό έτος, (β) Έντονα θερμό έτος (γ) Έτος έντονης ξηρασίας (δ) Έτος έντονης
βροχόπτωσης.
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6.5. Αμπέλι

Σενάριο σταθεροποίησης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP4.5 ‐ Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Όσον αφορά την παραγωγή αμπελιών στην Κύπρο, οι συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής
αναμένεται να είναι χαμηλές έως και μέτριες προς υψηλές, ενώ υπάρχουν και περιοχές όπου δεν
αναμένονται συνολικές επιπτώσεις (Εικόνα 6.9α). Οι περιοχές όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες
επιπτώσεις βρίσκονται κεντρικά και δυτικά της Κύπρου στις επαρχίες της Λεμεσού, της Πάφου και της
Λευκωσίας.
Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Όσον αφορά το σενάριο RCP8.5, οι συνολικές επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής αναμένεται να
είναι μεγαλύτερες σε αρκετές περιοχές σε σχέση με το σενάριο RCP4.5 (Εικόνα 6.9β). Και σε αυτό το
σενάριο αναμένεται να είναι χαμηλές έως και μέτριες προς υψηλές, ενώ υπάρχουν και κοινότητες για
τις οποίες δεν αναμένονται συνολικές επιπτώσεις. Οι πριοχές όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες
επιπτώσεις (μέτριες προς υψηλές) βρίσκονται στην Επαρχία της Λάρνακας, της Λεμεσού και της
Πάφου και είναι λιγότερες σε αριθμό σε σχέση με το προηγούμενο σενάριο.
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Εικόνα 6.9 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Αμπέλι
– (α) RCP 4.5 και (β)RCP 8.5.

Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Ακραίες κλιματικές συνθήκες περιόδου 2031‐
2060)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή αμπελιού για τέσσερις
περιπτώσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών (Εικόνα 6.10). Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένονται
για ένα έτος έντονης ξηρασίας και για ένα έντονα θερμό έτος.
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Εικόνα 6.10 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου:
Αμπέλι – RCP 8.5. (α) Έντονα ψυχρό έτος, (β) Έντονα θερμό έτος (γ) Έτος έντονης ξηρασίας (δ) Έτος
έντονης βροχόπτωσης.

6.6. Ελιά

Σενάριο σταθεροποίησης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP4.5 ‐ Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Η καλλιέργεια των ελιών χαρακτηρίζεται ως υψηλής σημασίας για την οικονομία της Κύπρου. Οι
συνολικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την παραγωγή ελιών αναμένεται να είναι από
χαμηλές έως υψηλές (Εικόνα 6.11α). Πιο συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα αναμένονται κυρίως από
χαμηλές, έως και μέτριες προς υψηλές επιπτώσεις, ενώ μέτριες προς υψηλές επιπτώσεις αναμένονται
σε περιοχές στην Επαρχία της Λευκωσίας και της Λάρνακας. Τέλος, υψηλές συνολικές επιπτώσεις
αναμένονται στην κοινότητα Λυθροδόντα στην Επαρχία της Λευκωσίας, γεγονός που οφείλεται και
στη μεγάλη καλλιεργούμενη έκταση ελιών εκεί.
Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Μέση κλιματική κατάσταση περιόδου 2031‐
2060)
Σχετικά με το σενάριο RCP8.5, αναμένονται μικρότερες συνολικές επιπτώσεις στο νησί σε σχέση με
το σενάριο RCP4.5, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.11β. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις για την εν λόγω
καλλιέργεια κατατάσσονται στην κατηγορία επίπτωσης «μέτρια προς υψηλή» και αναμένονται σε
ορισμένες κοινότητες των Επαρχιών της Λευκωσίας και της Λάρνακας.

α)

Επίπτωση

(β)

Καμία

Χαμηλή

Χαμηλή
προς μέτρια

Μέτρια

Μέτρια προς
υψηλή

Υψηλή

Απουσία
καλλιέργειας

Εικόνα 6.11 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Ελιά
– (α) RCP 4.5 και (β) RCP 8.5.
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Σενάριο αυξανόμενης συγκέντρωσης ΑΦΘ (RCP8.5 – Ακραίες κλιματικές συνθήκες περιόδου 2031‐
2060)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή ελιών για τέσσερις
περιπτώσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών (Εικόνα 6.12). Οι μεγαλύτερες συνολικές επιπτώσεις
στην παραγωγή ελιών αναμένονται για την περίπτωση ενός έντονα θερμού έτους και ενός έτους
έντονης ξηρασίας.
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Εικόνα 6.12 Αναμενόμενες συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Κύπρου: Ελιές
– RCP 8.5. (α) Έντονα ψυχρό έτος, (β) Έντονα θερμό έτος (γ) Έτος έντονης ξηρασίας (δ) Έτος έντονης
βροχόπτωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

7.1. Μέτρα προσαρμογής
Μελετήθηκαν οι διαθέσιμες τεχνικές και μέθοδοι που εφαρμόζονται παγκοσμίως για την
προσαρμογή του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε
εκτενής ανασκόπηση της διαθέσιμης επιστημονικής και μη βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων
επίσημων εκθέσεων Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που παρέχουν οδηγίες προσαρμογής του
αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής
αξιολογήθηκαν αρχικά βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας (μειονεκτήματα, ειδικές προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρμογή κ.α.). Εστιάζοντας στις
έξι καλλιέργειες που εξετάζονται στα πλαίσια του έργου ADAPT2CLIMA (σιτάρι, κριθάρι, πατάτες,
ντομάτες, αμπέλι και ελιές) και στις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που προβλέπονται για
τη γεωργία στα νησιά της Μεσογείου, επιλέχθηκαν 35 μέτρα προσαρμογής. Σύντομη περιγραφή των
επιλεχθέντων μέτρων προσαρμογής δίνεται παρακάτω:

7.1.1. Εφαρμογή χλωρής λίπανσης σε καλλιέργειες λαχανικών
Η εφαρμογή χλωρής λίπανσης βελτιώνει τη δομή του εδάφους και την ικανότητα συγκράτησης του
εδαφικού νερού, περιορίζοντας τις απώλειες στην παραγωγή κατά τη διάρκεια των περιόδων
ξηρασίας. Επιπρόσθετα, τα ψυχανθή εμπλουτίζουν το έδαφος με σημαντικές ποσότητες αζώτου μέσω
της αζωτοδέσμευσης που λαμβάνει χώρα στο ριζικό σύστημα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
παραγωγικότητα και να μειώνεται το κόστος παραγωγής.

7.1.2. Πρώιμη εγκατάσταση πατατοκαλλιέργειας
Η παραγωγή κονδύλων πατάτας σχετίζεται με τις διαθέσιμες ποσότητες νερού. Όμως, η διάρκεια της
περιόδου των βροχοπτώσεων έχει μειωθεί, καθώς παρατηρείται καθυστέρηση στην έναρξη της
περιόδου των βροχοπτώσεων (Δεκέμβριος αντί για Οκτώβριο) και πρώιμος τερματισμός στα τέλη του
Μάρτη ή και νωρίτερα. Στα πλαίσια της προσαρμογής στη σημαντικά μικρότερη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου και στην αποφυγή των συνθηκών καταπόνησης λόγω ξηρασίας και υψηλής
θερμοκρασίας, η φύτευση των πατατών‐ και κατ’ επέκταση η συγκομιδή τους‐ θα πρέπει να γίνεται
νωρίτερα.

7.1.3. Γενετική βελτίωση ποικιλιών πατάτας με πρώιμη ωρίμανση και προσαρμογή σε μικρότερης
διάρκειας περιόδου βροχοπτώσεων
Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για γενετική βελτίωση ποικιλιών πατάτας με πρώιμη ωρίμανση και
μικρότερης διάρκειας καλλιεργητική περίοδο, οι οποίες θα αποφέρουν υψηλή απόδοση σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα, θα ωριμάζουν νωρίτερα και θα μπορούν να αποφύγουν κατά τα
τελευταία στάδια ωρίμανσης την έκθεση σε συνθήκες καταπόνησης λόγω υψηλής θερμοκρασίας και
ξηρασίας. Εφόσον οι εν λόγω ποικιλίες πατάτας καταστούν διαθέσιμες, θα προταθούν για
καλλιέργεια σε ξηρές περιοχές.

7.1.4. Εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης (π.χ. ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση,
Regulated Deficit Irrigation) στους ελαιώνες
Η εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης σε συνδυασμό με διάφορες τεχνικές καταγραφής
των κλιματικών δεδομένων/συνθηκών, της ευρωστίας των δένδρων και των επιπέδων της εδαφικής
υγρασίας, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού και επιτρέπουν τον ακριβή
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σχεδιασμό ενός προγράμματος άρδευσης. Επιπρόσθετα, η άρδευση κατά τις νυχτερινές ώρες μπορεί
να βελτιώσει σημαντικά την αξιοποίηση του διαθέσιμου νερού και να εξοικονομήσει σημαντικές
ποσότητες νερού, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

7.1.5. Εφαρμογή συντηρητικής άροσης (conservation tillage) σε συνδυασμό με χλωρή κάλυψη
μεταξύ των γραμμών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση στις αρχές της άνοιξης σε
ελαιώνες
Η αβαθής, επιφανειακή άροση θεωρείται ότι αυξάνει την υδατοπερατότητα των ακατέργαστων
εδαφών σε ικανοποιητικά επίπεδα. Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, συνιστάται η χλωρή κάλυψη
μεταξύ των γραμμών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς μειώνει το φαινόμενο απορροής των
υδάτων και αυξάνει την ιδατοϊκανότητα των εδαφών, περιορίζοντας τις αρνητικές επιδράσεις της
ξηρασίας στα ελαιόδεντρα. Η συγκαλλιέργεια σιτηρών αυξάνει τη διαθεσιμότητα του νερού που
λαμβάνεται κατά την περίοδο βροχοπτώσεων. Η χλωρή κάλυψη θα πρέπει να κόβεται στις αρχές της
άνοιξης, όταν αυξάνεται ο ανταγωνισμός με τα καλλιεργούμενα ελαιόδεντρα για το διαθέσιμο νερό,
και τα υπολείμματα της καλλιέργειας να αφήνονται πάνω στο έδαφος. Η στρώση με τα φυτικά
υπολείμματα περιορίζει την απώλεια νερού και εδαφικής υγρασίας κατά την ξηρή περίοδο και
αυξάνει τη συγκράτηση του βρόχινου νερού.

7.1.6. Εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης (π.χ. ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση,
μερική ξήρανση του ριζικού συστήματος, αειφόρα ελλειμματική άρδευση) σε αμπελώνες
Η τεχνική της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης αναφέρεται στον περιορισμό της άρδευσης
μεταξύ των σταδίων της πλήρους καρπόδεσης και των πρώτων παρατηρήσεων της αλλαγής του
χρώματος της σάρκας του καρπού (veraision). Αρχικά, περιορίζεται ή διακόπτεται η άρδευση μέχρι το
έδαφος γύρω από τη ρίζα του πρέμνου να στεγνώσει και συνεχίζεται ο περιορισμός ή η διακοπή της
άρδευσης μέχρι η βλαστική ανάπτυξη να περιοριστεί ή να σταματήσει. Από τη στιγμή αυτή και μετά,
αρχίζει η ελεγχόμενη άρδευση, δεδομένου ότι δεν ενθαρρύνεται η αναβλάστηση. Ωστόσο, ακραίες
συνθήκες έλλειψης εδαφικής υγρασίας δε συνίστανται. Σημειώνεται ότι η τεχνική της ελεγχόμενης
ελλειμματικής άρδευσης εφαρμόζεται υπό δεδομένες συνθήκες. Παράγοντες, όπως ο τύπος του
εδάφους, οι καιρικές συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης των πρέμνων, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος άρδευσης. Για παράδειγμα, καθίσταται δύσκολη η
επαναφορά της εδαφικής υγρασίας σε αργιλώδη ή βαριά εδάφη που έχουν αφεθεί να ξηραθούν και
γι’ αυτό τον λόγο συνίσταται η εφαρμογή χλωρής εδαφοκάλυψης ή άλλων τεχνικών που ενισχύουν
την πιθανότητα της επιτυχημένης εφαρμογής της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης. Η τεχνική
της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης θεωρείται περισσότερο κατάλληλη για εύρωστα πρέμνα ή
για κόκκινες ποικιλίες αμπελιού, ενώ μικρόκαρπες ποικιλίες (π.χ. η Σιράζ) μπορούν επίσης να
συμπεριληφθούν. Κατά την εφαρμογή της μερικής ξήρανσης του ριζικού συστήματος, το μισό ριζικό
σύστημα αφήνεται να ξεραθεί σταδιακά ενώ συνεχίζονται τα ποτίσματα στο άλλο μισό τμήμα της
ρίζας. Στα πλαίσια της αειφόρου ελλειμματικής άρδευσης, εφαρμόζεται μικρότερη ποσότητα νερού
σε κάθε άρδευση.

7.1.7. Εφαρμογή των αρχών της Γεωργίας Συντήρησης (Conservation agriculture, CA) σε μη
αρδευόμενες καλλιέργειες σιτηρών
Η εφαρμογή της Γεωργίας Συντήρησης βασίζεται σε τρείς αλληλένδετες αρχές, οι οποίες πρέπει να
συνυπάρχουν και να εφαρμόζονται από τους καλλιεργητές για σχετικά μακρά περίοδο προκειμένου
να είναι εμφανές το συνεργιστικό τους αποτέλεσμα. Οι εν λόγω αρχές είναι:
1. Ελάχιστη διατάραξη της δομής του εδάφους. Παρότι η ακαλλιέργεια θεωρείται ιδανική,
επιτρέπεται η ελαφρά κατεργασία του εδάφους, όπου μόνο ένα ποσοστό 20% με 25% από το
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επιφανειακό έδαφος διαταράσσεται. Σε ξηροθερμικές συνθήκες, η πλήρη ακατεργασία θα
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν και οι άλλες δύο αρχές της συντηρητικής καλλιέργειας
εφαρμόζονται επιτυχώς.
2. Προσθήκη φυτικών υπολειμμάτων ή άλλων οργανικών υλικών στην επιφάνεια του εδάφους,
συμπεριλαμβανομένης της χλωρής λίπανσης. Το ακριβές ποσοστό της εδαφοκάλυψης
συνήθως εξαρτάται από την περιοχή, και ποικίλει από 30% έως 100%. Η εδαφοκάλυψη δρα
προστατευτικά ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του
εδάφους.
3. Αύξηση της γενετικής ποικιλότητας μέσω της εναλλαγής των καλλιεργειών ή των συστημάτων
αμειψισποράς. Στην περίπτωση όπου οι καλλιεργητές δε διαθέτουν αρκετή καλλιεργούμενη
έκταση για εναλλαγή καλλιεργειών σε διαφορετικά τεμάχια, συνιστάται η συγκαλλιέργεια.
Ειδικότερα, τα ψυχανθή είναι μεταξύ των φυτών που συνιστώνται ως εναλλακτικές
καλλιέργειες λόγω της ικανότητας για αζωτοδέσμευση και της ανθοφορίας τους που
προσελκύει πληθυσμούς επικονιαστών.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω αρχές της Γεωργίας Συντήρησης συνδυάζονται και με άλλες καλές
γεωργικές πρακτικές, τα οφέλη για τις καλλιέργειες είναι πολλαπλά και σημαντικά. Ωστόσο, τονίζεται
ότι δεν υπάρχει «μια συνταγή» για την εφαρμογή των αρχών της Γεωργίας Συντήρησης που να
αποτελεί πανάκεια, και συνεπώς χρειάζεται χρόνος από τους γεωργούς για να αποκτήσουν την
εμπειρία που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου.

7.1.8. Εφαρμογή ακαλλιέργειας και πρώιμης σποράς σε καλλιέργειες σιτηρών (σιτάρι/κριθάρι)
Σε μη αρδευόμενους αγρούς με σιτηρά, η ακαλλιέργεια σε συνδυασμό με την πρώιμη σπορά, ακριβώς
αμέσως μετά τις πρώτες σημαντικές βροχοπτώσεις του φθινοπώρου, βρέθηκε ότι ευνοεί τη γρήγορη
και αποτελεσματική εγκατάσταση της καλλιέργειας σε περιοχές με θερμές καιρικές συνθήκες κατά τη
διάρκεια του φθινοπώρου και επιπλέον μειώνει το ρίσκο για μείωση της παραγωγής εξαιτίας των
θερμών και ξηρών συνθηκών στις αρχές του καλοκαιριού. Η ακαλλιέργεια σε συνδυασμό με την
απευθείας σπορά σε εδάφη που καλύπτονται από φυτικά υπολείμματα μειώνει στο ελάχιστο την
καταστροφή της υδατοπεράτοτητας των εδαφών, επιτρέποντας την ομαλή κίνηση και διαθεσιμότητα
του εδαφικού νερού. Στις χώρες της Μεσογείου, η σημαντικότερη αδυναμία που προβάλλει κατά την
εφαρμογή της ακαλλιέργειας είναι η περιορισμένη πρόσβαση των αγροτών σε: α) σπαρτικές μηχανές
κατάλληλες για ακαλλιέργεια, και β) συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς και έμπειρους σε
θέματα που σχετίζονται με την τεχνική της ακαλλιέργειας. Οι σπαρτικές μηχανές που είναι
κατάλληλες για σπορά σε εδάφη που δεν έχουν υποστεί μηχανική κατεργασία (καλλιέργεια) θα
πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικές και ειδικά σχεδιασμένες για τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες των
καλλιεργειών, διαφορετικά η επιτυχία του όλο εγχειρήματος τίθεται υπό αμφισβήτηση.

7.1.9. Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής (βρόχινου) νερού σε επίπεδο καλλιέργειας
Στα πλαίσια της εξοικονόμησης νερού, οι καλλιεργητές μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν
τεχνικές συλλογής βρόχινου νερού σε επίπεδο αγρού (είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με τους
καλλιεργητές των γειτονικών αγρών), καθώς και να εγκαταστήσουν κατάλληλο εξοπλισμό για την
αποθήκευση του βρόχινου νερού.

7.1.10. Εφαρμογή συμπληρωματικής άρδευσης κατά τις κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης των φυτών
σε μη αρδευόμενους αγρούς
Στα πλαίσια του Έργου «Μέτρα για την αειφόρο αγροτική παραγωγή και τη χρήση νερού στην Κύπρο
υπό το πρίσμα της παγκόσμιας αλλαγής – AGWATER» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, βρέθηκε ότι, βάσει των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν, οι μη
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αρδευόμενες καλλιέργειες είναι πολύ αποτελεσματικοί χρήστες νερού. Συνεπώς, στα πλαίσια της
κλιματικής αλλαγής, προτείνεται να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα νερού
άρδευσης για χρήση σε μηαρδευόμενους αγρούς που βρίσκονται στις πιο ξηρές περιοχές του νησιού,
προκειμένου να διασφαλιστούν οι αποδόσεις των καλλιεργούμενων φυτών σε περιόδους ξηρασίας
(Effect of climate variability and climate change on crop production and water resources in Cyprus. A.
Bruggeman, Ch. Zoumides, S. Pashiardis, P. Hadjinicolaou, M. A. Lange and Th. Zachariadis Nicosia,
Cyprus. June 2011).

7.1.11. Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων άρδευσης και προγραμμάτων άρδευσης
Συνιστάται η εγκατάσταση αποτελεσματικών συστημάτων άρδευσης, όπως είναι η στάγδην άρδευση
και οι μικροεκτοξευτήρες, ειδικά για καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εκτός από τη χρήση
αποτελεσματικών συστημάτων άρδευσης, ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα άρδευσης που βασίζεται
στην παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων (κλιματικά δεδομένα, έδαφος, ανταπόκριση
φυτών, αποδοτικότητα συστήματος) είναι επίσης απαραίτητο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της
ξηρασίας. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα άρδευσης θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τα
δεδομένα της εποχής και του έτους. Επιπρόσθετα, βάνες, σωληνώσεις και λοιπά εξαρτήματα των
αρδευτικών συστημάτων θα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτική βάση και να επισκευάζονται
προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη νερού. Για παράδειγμα, η αποδοτικότητα του συστήματος θα
πρέπει να ελέγχεται συχνά και συστηματικά μέσω της καταγραφής του ρυθμού ροής, της πίεσης, της
απόδοσης των σταγόνων ή των μικροεκτοξευτήρων κ.α.

7.1.12. Ανάπτυξη «αγορών νερού (water markets)» με σαφώς επαναπροσδιοριζόμενες
προτεραιότητες χρήσης νερού
Οι «αγορές νερού» αναφέρονται στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων/αναγκών στη χρήση
των διατιθέμενων ποσοτήτων νερού τόσο εντός όσο και μεταξύ των διάφορων τομέων της
οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα, οι διατιθέμενες ποσότητες νερού μεταφέρονται από καλλιέργειες
με χαμηλή ή οριακή προστιθέμενη αξία σε καλλιέργειες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Για
παράδειγμα, καλλιέργειες με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, αποτελούν
προτεραιότητα για τις αγορές νερού σε σχέση με τις καλλιέργειες με χαμηλή προστιθέμενη αξία, όπως
τα σιτηρά.

7.1.13. Εφαρμογή οργανικής εδαφοκάλυψης στους ελαιώνες
Τεμαχισμένα φυτικά υπολείμματα ή χούμους (φυτικά υπολείμματα σε φάση αποσύνθεσης) μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως οργανική εδαφοκάλυψη στους ελαιώνες. Η εδαφοκάλυψη με οργανικά υλικά
προστατεύει το έδαφος από τις ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένης της
θερμικής καταπόνησης. Για τη διασφάλιση της αφθονίας της βιοποικιλότητας των εδαφών,
συνιστάται η συστηματική εναλλαγή των διάφορων οργανικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων και
των διάφορων ειδών ψυχανθών φυτών.

7.1.14. Ενθάρρυνση δημιουργίας «ποδιών» στα νεαρά ελαιόδεντρα
Για τον περιορισμό των απωλειών της εδαφικής υγρασίας από την επιφάνεια του εδάφους,
συνιστάται η δημιουργία «ποδιών» στα νεαρά ελαιόδενδρα προκειμένου να συμβάλλουν στη μέγιστη
δυνατή σκίαση του εδάφους κοντά στο ριζικό σύστημα. Η παραπάνω τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί
σε πρόσφατα εγκατεστημένους ελαιώνες σε ξηροθερμικές περιοχές, οι οποίοι είναι αρδευόμενοι και
η ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα φυτοπροστασίας.
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7.1.15. Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών αμπέλου στη θερμική καταπόνηση
Η κατάλληλη επιλογή ποικιλίας αμπέλου και υποκειμένου μπορεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα
των πρέμνων τόσο στη θερμική καταπόνηση όσο και στην ξηρασία. Γενικά, οι ερυθρές ποικιλίες
οινοστάφυλων παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη θερμική καταπόνηση σε σχέση με τις
λευκές ποικιλίες. Ποικιλίες όπως οι Cabarnet Franc, Cabarnet‐Sauvignon, Merlot και Syrah
προσαρμόζονται καλύτερα σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επιπρόσθετα, η απόδοση της ποικιλίας Cabernet‐Sauvignon παραμένει υψηλή σε ξηροθερμικές
συνθήκες όταν είναι εμβολιασμένη στο υποκείμενο 1103P.

7.1.16. Αποφυγή του βόρειου‐νότιου προσανατολισμού των γραμμών φύτευσης των αμπελώνων
Συνιστάται να αποφεύγεται η εγκατάσταση αμπελώνων με προσανατολισμό που ευνοεί την έκθεση
στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία, όπως είναι ο βόρειος‐νότιος προσανατολισμός. Η έντονη ηλιακή
ακτινοβολία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση
των αμπελώνων.

7.1.17. Εγκατάσταση αμπελώνων σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο ή γεωγραφικό πλάτος
όπου οι επικρατούσες συνθήκες είναι ψυχρότερες
Σε περίπτωση που οι καλλιεργητές δεν μπορούν να εφαρμόσουν άλλα μέτρα για την προσαρμογή των
αμπελώνων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (π.χ. θερμική καταπόνηση), συνιστάται η
εγκατάσταση των αμπελώνων σε περιοχές που παραμένουν ψυχρότερες (π.χ. σε μεγαλύτερο
υψόμετρο ή γεωγραφικό πλάτος).

7.1.18. Εδαφοκάλυψη με άχυρο μεταξύ των γραμμών φύτευσης των αμπελώνων
Η διατήρηση εδαφοκάλυψης με άχυρο μεταξύ των γραμμών φύτευσης των αμπελώνων, μπορεί να
μειώσει τη θερμοκρασία των πρέμνων και να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση
της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους λόγω αντανάκλασης. Αντίθετα με την εδαφοκάλυψη
με οργανικά υλικά, το άχυρο δεν καθίσταται ανταγωνιστικό της καλλιέργειας ως προς το διαθέσιμο
νερό στις αρχές της άνοιξης.

7.1.19. Τεχνητή σκίαση των αμπελώνων
Η σκίαση των αμπελώνων με ειδικά υφάσματα τεχνητής σκίασης περιορίζει την αύξηση της
θερμοκρασίας λόγω της απευθείας αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας και μειώνει τη
θερμοκρασία της κόμης των πρέμνων κατά περίπου 2 oC κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής
περιόδου, με τη θερμοκρασία της κόμης κατά τις απογευματινές ώρες να είναι από 4 oC έως 6 oC
χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του αέρα. Ωστόσο, οι καλλιεργητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη
τους πιθανά προβλήματα φυτοπροστασίας και μείωσης της απόδοσης των αμπελώνων.

7.1.20. Χρήση καολινίτη ως μέσο ηλιοπροστασίας των αμπελώνων
H χρήση καολινίτη έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία της κόμης των πρέμνων των
ποικιλιών Cabernet Sauvignon και Merlot κατά 2 °C ή 3 °C. Η εφαρμογή του καολινίτη θα πρέπει να
γίνεται πριν τα επεισόδια του καύσωνα και όταν η θερμοκρασία είναι μέχρι 28 °C. Συνιστάται οι
αμπελοκαλλιεργητές να λαμβάνουν την έγκριση των οινοποιών για την εφαρμογή του καολινίτη σε
ποικιλίες που προορίζονται για παραγωγή οίνου γιατί ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα του
κρασιού.
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7.1.21. Εφαρμογή συστήματος ψύξης μέσω εξάτμισης με τη χρήση υπέργειων μικροεκτοξευτήρων
νερού σε αμπελώνες

Η εφαρμογή συστήματος ψύξης μέσω εξάτμισης με τη χρήση υπέργειων μικροεκτοξευτήρων νερού
σε αμπελώνες αποσκοπεί στον δροσισμό του αέρα που περιβάλλει την κόμη των πρέμνων. Η άρδευση
πραγματοποιείται πριν την αύξηση της θερμοκρασίας και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του
επεισοδίου του καύσωνα, προκειμένου να διατηρούνται υγροί οι καρποί κατά τη διάρκεια του πιο
ζεστού τμήματος της ημέρας και να ελαχιστοποιηθεί η απορροή του νερού στο έδαφος. Ωστόσο, οι
αμπελοκαλλιεργητές θα πρέπει να επαγρυπνούν για πιθανά προβλήματα φυτοπροστασίας,
κατάχρησης νερού και εγκαυμάτων στα φύλλα λόγω της παρουσίας αλάτων στο νερό άρδευσης.

7.1.22. Εφαρμογή των αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
Η Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία επιτυγχάνει τον έλεγχο των πληθυσμών των εχθρών, ασθενειών
και ζιζανίων κάτω από το όριο της οικονομικής ζημιάς με τη χρήση βιολογικών και χημικών μέσων,
καθώς και με την εφαρμογή των κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι αρχές της
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας έχουν ευρεία εφαρμογή, καθώς αποτελούν μια δυναμική
διαδικασία που μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες της καλλιέργειας.

7.1.23. Εναλλαγή καλλιεργειών μεταξύ των γραμμών σε αρδευόμενους ελαιώνες
Η εναλλαγή καλλιεργειών (αμειψισπορά), δηλαδή η διαδοχική καλλιέργεια διάφορων φυτών στο ίδιο
χωράφι συμπεριλαμβανομένων των ψυχανθών, συμβάλλει στη μείωση της ευπάθειας των
καλλιεργειών στις ασθένειες, στα έντομα και στα ζιζάνια.

7.1.24. Ενίσχυση της γενετικής παραλλακτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών ή ειδών
Η παρουσία διαφόρων ποικιλιών μιας καλλιέργειας (π.χ. πατάτας) στον ίδιο αγρό, ελαχιστοποιεί την
ευπάθειά του στις διάφορες καιρικές μεταβολές και μειώνει το ρίσκο της απώλειας παραγωγής λόγω
προβλημάτων φυτοπροστασίας.

7.1.25. Δημιουργία βάσης δεδομένων με μακροχρόνιες παρατηρήσεις της δυναμικής των
πληθυσμών των κύριων εχθρών και ασθενειών των εξεταζόμενων καλλιεργειών στις υπό μελέτη
περιοχές
Η έλλειψη δεδομένων με μακροχρόνιες παρατηρήσεις για τους πληθυσμούς των εντόμων και
ασθενειών στις εξεταζόμενες καλλιέργειες των υπό μελέτη περιοχών, συμβάλλει στην αδυναμία
ανάπτυξης αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις
καλλιέργειες. Προκειμένου να γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις για τα είδη των παρασίτων που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στις καλλιέργειες των υπό μελέτη περιοχών λόγω
κλιματικής αλλαγής, συνιστάται η δημιουργία βάσεων δεδομένων με μακροχρόνιες παρατηρήσεις
της δυναμικής των πληθυσμών των παρασίτων.

7.1.26. Ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφόρμων (internet‐based platforms) για τα κύρια
παθοσυστήματα (παράσιτα‐καλλιέργεια) στις υπό μελέτη περιοχές
Στα πλαίσια της ευρείας χρήσης δεδομένων και μεταφοράς της εμπειρίας σε θέματα
φυτοπροστασίας, συνιστάται η ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφόρμων (internet‐based platforms) για
τα κύρια παθοσυστήματα (παράσιτα‐καλλιέργεια). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι
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ιστοσελίδες EUROWHEAT (http://www.eurowheat.org/EuroWheat.asp) και EUROBLIGHT
(http://euroblight.net/about‐euroblight/), οι οποίες είναι διαδικτυακές πλατφόρμες για τις ασθένειες
που αναπτύσσονται σε καλλιέργειες σιταριού και πατάτας, αντίστοιχα.

7.1.27. Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης ρίσκου για τους εχθρούς και ασθένειες στις υπό μελέτη
περιοχές
Τα μοντέλα εκτίμησης ρίσκου εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης νέων
ειδών εισβλητικών παρασίτων (invasive pests) στις καλλιέργειες μιας συγκεκριμένης περιοχής. Παρότι
υπάρχουν αδυναμίες στην ακριβή πρόβλεψη της πιθανότητας εγκατάστασης των παραπάνω
παρασίτων, τα μοντέλα εκτίμησης ρίσκου για τα παραπάνω παράσιτα παραμένουν ένα σημαντικό
εργαλείο για την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής των καλλιεργειών στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.

7.1.28. Δημιουργία παγκόσμιων δικτύων συνεργασίας (global networking) μεταξύ των ερευνητών
και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών από τον ευρύτερο χώρο της φυτοπροστασίας
Αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην προστασία των φυτών από πληθυσμούς
εχθρών και ασθενειών, σύμβουλοι φυτοπροστασίας και ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην
αύξηση της ανθεκτικότητας των παθοσυστημάτων (παράσιτα‐καλλιέργεια). Η διεπιστημονική και
συλλογική προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα σχετικά με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και την έρευνα σε θέματα φυτοπροστασίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη
για τη δημιουργία εύρωστων καλλιεργειών στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής.

7.1.29. Ενθάρρυνση της καλλιέργειας τομάτας σε θερμοκήπια
Στα πλαίσια πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Κύπρου, βρέθηκε ότι η παραγωγικότητα νερού (water productivity) δηλ. η αξία παραγωγής ανά τόνο
νερού σε όλες τις καλλιέργειες θερμοκηπίου είναι μεγαλύτερη από 10€/τόνο, σε σύγκριση με τη μέση
παραγωγικότητα νερού για όλες τις καλλιέργειες (€6,4/τόνο). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι
θερμοκηπιακές καλλιέργειες χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα το νερό δίνοντας υψηλότερη
παραγωγή προϊόντος ανά τόνο χρησιμοποιούμενου νερού, ενώ η εξατμισοδιαπνοή είναι μικρότερη.
Σε κλειστά συστήματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών το νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με
σχεδόν μηδενικές απώλειες (Water management and crop restructuring, Working Paper – Nicosia,
2016. Markou, M., Papadavid, G., Neocleous, D., Christou, A., Stylianou, A., Hatzipanteli, A.,
Hatzigeorgiou, P., Demetriou, Ch., Rousis, F., Mazeris, A., Athanasiadis, A, Michael, P.).

7.1.30. Ανάπτυξη/βελτίωση
φαινομένων

συστημάτων

έγκαιρης

προειδοποίησης

ακραίων

καιρικών

Για τις υπαίθριες καλλιέργειες, η ανάπτυξη ή βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης
ακραίων καιρικών φαινομένων θεωρείται ένα αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση των
ακραίων φαινομένων. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης συμβάλλουν στην ενημέρωση των
αγροτών για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να λάβουν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας των καλλιεργειών τους.

7.1.31. Συγκαλλιέργεια με ψυχανθή
Η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη
διασφάλιση σταθερής παραγωγής στις καλλιέργειες. Η συγκαλλιέργεια (καλλιέργεια πολλών φυτών
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στο ίδιο αγροτεμάχιο) ή αμειψισπορά με ψυχανθή ευνοεί τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανικό
άζωτο και τη σταδιακή μετατροπή του αζώτου σε διαθέσιμη για τα φυτά μορφή με τη βοήθεια των
μικροοργανισμών του εδάφους.

7.1.32. Χρήση άγριων συγγενών σιτηρών ή/και ντόπιων ποικιλιών λαχανικών, δενδρωδών
καλλιεργειών και αμπελώνων
Οι ντόπιες ποικιλίες ή οι άγριοι συγγενείς των έξι εξεταζόμενων φυτών (σιτάρι, κριθάρι, πατάτες,
ντομάτες, αμπέλι και ελιές), αναμένεται να έχουν καλύτερη προσαρμογή στις επικρατούσες συνθήκες
των υπό μελέτη περιοχών και ειδικότερα στις ξηροθερμικές συνθήκες των νησιών της Μεσογείου.

7.1.33. Δημιουργία γενετικά βελτιωμένων ποικιλιών με αντοχή/ανοχή στην ξηρασία και υψηλή
θερμοκρασία
Στην απουσία κατάλληλων ντόπιων ποικιλιών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία γενετικά
βελτιωμένων ποικιλιών με αντοχή/ανοχή στην ξηρασία ή/και την υψηλή θερμοκρασία.

7.1.34. Αναβάθμιση του επιπέδου και του δικτύου των παρεχόμενων γεωργικών συμβουλών σε
θέματα σχετικά με την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή
Οι καλλιεργητές χρειάζονται πολύπλευρες γεωργικές συμβουλές τόσο σε σχέση με τα διαθέσιμα
μέτρα προσαρμογής που μπορούν να εφαρμόσουν στα καλλιεργητικά τους συστήματα, όσο και σε
σχέση με τις καιρικές συνθήκες ή το κλίμα γενικότερα (π.χ. δελτία καιρού, εποχιακές προβλέψεις και
μακροχρόνιες προβλέψεις των τάσεων των κλιματικών αλλαγών). Φαίνεται ότι, μετά από
μακροχρόνια απαξίωση, καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη για αναβάθμιση των παρεχόμενων
γεωργικών συμβουλών λόγω της ανάγκης προσαρμογής του γεωργικού τομέα στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, οι βελτιωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες δε θα παρέχουν πλέον
λύσεις του τύπου «μια λύση για όλους» ή στατικές συμβουλές (π.χ. πακέτα λίπανσης). Αντίθετα, θα
πρέπει να συνεργάζονται με δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα προκειμένου να γίνεται
αποτελεσματικότερα η διάχυση της παραγόμενης γνώσης στους καλλιεργητές.

7.1.35. Ενίσχυση των τοπικών θεσμών σε θέματα υποστήριξης της προώθησης των μέτρων
προσαρμογής
Οι τοπικοί θεσμοί/αρχές μπορούν να έχουν υποστηρικτικό ρόλο προς τους αγρότες μέσω της
διάχυσης της παραγόμενης γνώσης σε θέματα προσαρμογής των καλλιεργειών στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Στους παραπάνω θεσμούς συμπεριλαμβάνονται: α) «σχολεία γεωργών» που
εκπαιδεύουν τους καλλιεργητές σε συνθήκες αγρού και τους ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν νέες
καλλιεργητικές τεχνικές, β) ραδιοφωνικές εκπομπές με αγροτικά θέματα που παρέχουν στους
αγρότες εύκολα προσβάσιμες και χρήσιμες πληροφορίες για τις καλλιέργειες, λαμβάνοντας υπόψη
και τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, και γ) επιδεικτικοί αγροί σε τοπικό επίπεδο που
χρησιμοποιούνται για την επίδειξη διάφορων καλλιεργητικών πρακτικών και τη διοργάνωση σχετικών
εκδηλώσεων.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω επιλεχθέντα μέτρα προσαρμογής δεν έχουν καθολική εφαρμογή.
Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια εντός των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών συστημάτων, τα
μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να εφαρμοστούν στη βάση των
ιδιαιτεροτήτων του κάθε καλλιεργητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αγρο‐οικολογικών
ζωνών, καθώς και των πολιτιστικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών. Σε αυτό το πλαίσιο,
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η εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή γίνεται στη βάση
των ιδιαίτερων χρονικών και τοπικών συνθήκων και περιορισμών.

7.2. Αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής
Για την αξιολόγηση των επιλεχθέντων μέτρων προσαρμογής, ένα ειδικά σχεδιασμένο
ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε εμπειρογνώμονες και τους λοιπούς ειδικούς στο χώρο (κυρίως από
την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία) προκειμένου να αξιολογήσουν τα μέτρα.
Στα πλαίσια της ποσοτικής ανάλυσης, τα επιλεχθέντα μέτρα προσαρμογής αξιολογήθηκαν με βάση
τα παρακάτω κριτήρια:
1.

Αποδοτικότητα μέτρου.

2.

Άμεση ανάγκη για εφαρμογή του μέτρου.

3.

Χρησιμότητα εφαρμογής ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή (Μέτρο τύπου «no‐regret»).

4.

Τεχνική δυσκολία (στα πλαίσια εξειδίκευσης κ.α.).

5.

Συνεισφορά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (climate smartness).

6.

Οικονομική βιωσιμότητα.

7.

Κοινωνική αποδοχή.

Συνολικά, 56 άτομα συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
απαντήσεων των ερωτηματολογίων, βάσει της πολυκριτηριακής ανάλυσης, δίνονται στον Πίνακα 7.1.
Το μέγιστο της βαθμολογίας ήταν 100.

Πίνακας 7.1 Αποτελέσματα αξιολόγησης των μέτρων προσαρμογής
A/A

Μέτρο προσαρμογής

Συνολική
βαθμολογία

1

Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων άρδευσης και προγραμμάτων
άρδευσης

75

2

Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης
ακραίων καιρικών φαινομένων

72

3

Αναβάθμιση του επιπέδου και του δικτύου των παρεχόμενων
γεωργικών συμβουλών σε θέματα σχετικά με την προσαρμογή των
καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή

71

4

Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής (βρόχινου) νερού σε επίπεδο
εκμετάλλευσης

70

5

Ενίσχυση των τοπικών θεσμών σε θέματα υποστήριξης της
προώθησης των μέτρων προσαρμογής

68

6

Δημιουργία γενετικά βελτιωμένων ποικιλιών με αντοχή/ανοχή
στην ξηρασία και υψηλή θερμοκρασία

66

7

Δημιουργία βάσης δεδομένων με μακροχρόνιες παρατηρήσεις της
δυναμικής των πληθυσμών των κύριων εχθρών και ασθενειών των
εξεταζόμενων καλλιεργειών στις υπό μελέτη περιοχές

66

57

8

Χρήση ανθεκτικών στις υψηλές θερμοκρασίες ποικιλιών αμπελιού

65

9

Εφαρμογή συμπληρωματικής άρδευσης κατά τις κρίσιμες
περιόδους ανάπτυξης των φυτών σε μη αρδευόμενους αγρούς

65

10

Χρήση άγριων συγγενών σιτηρών ή/και ντόπιων ποικιλιών
λαχανικών και δενδρωδών καλλιεργειών και αμπελώνων

64

11

Εφαρμογή των αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

64

12

Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης ρίσκου για τους εχθρούς και
ασθένειες στις υπό μελέτη περιοχές

63

13

Εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης (π.χ. ελεγχόμενη
ελλειμματική άρδευση, Regulated Deficit Irrigation) στους
ελαιώνες

63

14

Αμειψισπορά με τη χρήση ψυχανθών φυτών

62

15

Δημιουργία παγκόσμιων δικτύων συνεργασίας (global networking)
μεταξύ των ερευνητών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών από
τον ευρύτερο χώρο της φυτοπροστασίας

62

16

Ενίσχυση της γενετικής παραλλακτικότητας των καλλιεργούμενων
ποικιλιών ή ειδών

61

17

Ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφόρμων (internet‐based platforms)
για τα κύρια συστήματα "παράσιτα‐καλλιέργεια" στις υπό μελέτη
περιοχές

60

18

Εφαρμογή οργανικής εδαφοκάλυψης στους ελαιώνες

59

19

Ενθάρρυνση της καλλιέργειας τομάτας σε θερμοκήπια

58

20

Τεχνητή σκίαση των αμπελώνων

58

21

Γενετική βελτίωση ποικιλιών πατάτας με πρώιμη ωρίμανση και
προσαρμογή σε μικρότερης διάρκειας περιόδου βροχοπτώσεων

58

22

Ανάπτυξη «αγορών νερού (water markets)» με
επαναπροσδιοριζόμενες προτεραιότητες χρήσης νερού

σαφώς

57

23

Εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης (π.χ. ελεγχόμενη
ελλειμματική άρδευση, μερική ξήρανση του ριζικού συστήματος,
αειφόρα ελλειμματική άρδευση) σε αμπελώνες

57

24

Εγκατάσταση αμπελώνων σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο ή
γεωγραφικό πλάτος όπου οι επικρατούσες συνθήκες είναι
ψυχρότερες

57

25

Εφαρμογή των αρχών της Γεωργίας Συντήρησης (Conservation
agriculture, CA) σε μη αρδευόμενες καλλιέργειες σιτηρών

56

26

Εφαρμογή συντηρητικής άροσης (conservation tillage) σε
συνδυασμό με χλωρή επικάλυψη μεταξύ των γραμμών κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση στις αρχές της άνοιξης σε
ελαιώνες

56

27

Εφαρμογή ακαλλιέργειας και πρώιμης σποράς σε καλλιέργειες
σιτηρών (σιτάρι/κριθάρι)

55

58

28

Χρήση καολινίτη ως μέσο ηλιοπροστασίας των πρεμνών

54

29

Πρώιμη εγκατάσταση πατατοκαλλιέργειας

53

30

Εφαρμογή χλωρής λίπανσης σε καλλιέργειες λαχανικών

53

31

Εδαφοκάλυψη με άχυρο μεταξύ των γραμμών φύτευσης των
αμπελώνων

52

32

Αμειψισπορά μεταξύ των γραμμών σε αρδευόμενους ελαιώνες

51

33

Εφαρμογή συστήματος ψύξης μέσω εξάτμισης με τη χρήση
υπέργειων μικροεκτοξευτήρων νερού σε αμπελώνες

48

34

Αποφυγή του βόρειου‐νότιου προσανατολισμού των γραμμών
φύτευσης των αμπελώνων

47

35

Ενθάρρυνση δημιουργίας "ποδιών" στα νεαρά ελαιόδεντρα

46

7.3. Μέτρα προσαρμογής ανά καλλιέργεια
Το Έργο ADAPT2CLIMA εστιάζεται σε έξι καλλιέργειες: σιτάρι, κριθάρι, ντομάτες, πατάτες, ελιές και
αμπέλι. Για το κλιματικό σενάριο RCP4.5 και τις 4 περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (έτος
έντονης ξηρασίας, έντονα θερμό έτος, έτος έντονης βροχόπτωσης, έντονα ψυχρό έτος), τα μέτρα
προσαρμογής ανά καλλιέργεια δίνονται στους Πίνακες 7.2 έως 7.6.

Πίνακας 7.2 Μέτρα προσαρμογής για τα σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι).
Κλιματικά σενάρια
RCP8.5

Συνολική
βαθμολο
γία

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP4.5

(ξηρό
έτος)

(ζεστό
έτος)

(ψυχρό
έτος)

Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων
άρδευσης και προγραμμάτων
άρδευσης

X

X

Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων
καιρικών φαινομένων

X

X

X

X

X

72

Αναβάθμιση του επιπέδου και του
δικτύου των παρεχόμενων γεωργικών
συμβουλών σε θέματα σχετικά με την
προσαρμογή των καλλιεργειών στην
κλιματική αλλαγή

X

X

X

X

X

71

Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής
(βρόχινου) νερού σε επίπεδο
καλλιέργειας

X

X

Μέτρα προσαρμογής

(έτος
βροχοπ
τώσης)

75

70

59

Ενίσχυση των τοπικών θεσμών σε
θέματα υποστήριξης της προώθησης
των μέτρων προσαρμογής

X

X

X

X

X

68

Δημιουργία γενετικά βελτιωμένων
ποικιλιών με αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή θερμοκρασία

X

X

X

X

X

66

Δημιουργία βάσης δεδομένων με
μακροχρόνιες παρατηρήσεις της
δυναμικής των πληθυσμών των
κύριων εχθρών και ασθενειών των
εξεταζόμενων καλλιεργειών στις υπό
μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

66

Εφαρμογή συμπληρωματικής
άρδευσης κατά τις κρίσιμες
περιόδους ανάπτυξης των φυτών σε
μη αρδευόμενους αγρούς

X

X

X

Χρήση άγριων συγγενών σιτηρών
ή/και ντόπιων ποικιλιών λαχανικών
και δενδρωδών καλλιεργειών και
αμπελώνων

X

X

X

X

X

64

Εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

64

Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης ρίσκου
για τους εχθρούς και ασθένειες στις
υπό μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

63

Αμειψισπορά με τη χρήση ψυχανθών
φυτών

X

Δημιουργία παγκόσμιων δικτύων
συνεργασίας (global networking)
μεταξύ των ερευνητών και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών από τον
ευρύτερο χώρο της φυτοπροστασίας

X

Ενίσχυση της γενετικής
παραλλακτικότητας των
καλλιεργούμενων ποικιλιών ή ειδών

X

Ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφόρμων
(internet‐based platforms) για τα
κύρια συστήματα "παράσιτα‐
καλλιέργεια" στις υπό μελέτη
περιοχές

X

X

Ανάπτυξη «αγορών νερού (water
markets)» με σαφώς
επαναπροσδιοριζόμενες
προτεραιότητες χρήσης νερού

X

X

57

Εφαρμογή των αρχών της Γεωργίας
Συντήρησης (Conservation agriculture,

X

X

56

65

62

X

X

X

X

62

61

X

X

X

60

60

CA) σε μη αρδευόμενες καλλιέργειες
σιτηρών
Εφαρμογή ακαλλιέργειας και πρώιμης
σποράς σε καλλιέργειες σιτηρών
(σιτάρι/κριθάρι)

X

X

55

Πίνακας 7.3 Μέτρα προσαρμογής για την καλλιέργεια της πατάτας.
Κλιματικά σενάρια
Συνολική
βαθμολογία

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP4.5

(ξηρό
έτος)

(ζεστό
έτος)

(ψυχρό
έτος)

(έτος
βροχ.)

Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων
άρδευσης και προγραμμάτων
άρδευσης

X

X

Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων
καιρικών φαινομένων

X

X

X

X

X

72

Αναβάθμιση του επιπέδου και του
δικτύου των παρεχόμενων
γεωργικών συμβουλών σε θέματα
σχετικά με την προσαρμογή των
καλλιεργειών στην κλιματική
αλλαγή

X

X

X

X

X

71

Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής
(βρόχινου) νερού σε επίπεδο
καλλιέργειας

X

X

Ενίσχυση των τοπικών θεσμών σε
θέματα υποστήριξης της
προώθησης των μέτρων
προσαρμογής

X

X

X

X

X

68

Δημιουργία γενετικά βελτιωμένων
ποικιλιών με αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή θερμοκρασία

X

X

X

X

X

66

Δημιουργία βάσης δεδομένων με
μακροχρόνιες παρατηρήσεις της
δυναμικής των πληθυσμών των
κύριων εχθρών και ασθενειών των
εξεταζόμενων καλλιεργειών στις
υπό μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

66

Χρήση άγριων συγγενών σιτηρών
ή/και ντόπιων ποικιλιών
λαχανικών και δενδρωδών
καλλιεργειών και αμπελώνων

X

X

X

X

X

64

Μέτρα προσαρμογής

75

70

61

Εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

64

Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης
ρίσκου για τους εχθρούς και
ασθένειες στις υπό μελέτη
περιοχές

X

X

X

X

X

63

Αμειψισπορά με τη χρήση
ψυχανθών φυτών

X

Δημιουργία παγκόσμιων δικτύων
συνεργασίας (global networking)
μεταξύ των ερευνητών και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών από τον
ευρύτερο χώρο της
φυτοπροστασίας

X

Ενίσχυση της γενετικής
παραλλακτικότητας των
καλλιεργούμενων ποικιλιών ή
ειδών

X

Ανάπτυξη διαδικτυακών
πλατφόρμων (internet‐based
platforms) για τα κύρια συστήματα
"παράσιτα‐καλλιέργεια" στις υπό
μελέτη περιοχές

X

X

Γενετική βελτίωση ποικιλιών
πατάτας με πρώιμη ωρίμανση και
προσαρμογή σε μικρότερης
διάρκειας περιόδου
βροχοπτώσεων

X

X

Ανάπτυξη «αγορών νερού (water
markets)» με σαφώς
επαναπροσδιοριζόμενες
προτεραιότητες χρήσης νερού

X

X

Πρώιμη εγκατάσταση
πατατοκαλλιέργειας

X

X

53

Εφαρμογή χλωρής λίπανσης σε
καλλιέργειες λαχανικών

X

X

53

62

X

X

X

X

62

61

X

X

X

60

58

X

X

57

Πίνακας 7.4 Μέτρα προσαρμογής για την καλλιέργεια της ντομάτας.
Κλιματικά σενάρια
Μέτρα προσαρμογής

RCP4.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

(ξηρό
έτος)

(ζεστό
έτος)

(ψυχρό
έτος)

(έτος
βροχ.)

Συνολική
βαθμολογία

62

Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων
άρδευσης και προγραμμάτων
άρδευσης

X

X

Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων
καιρικών φαινομένων

X

X

X

X

X

72

Αναβάθμιση του επιπέδου και του
δικτύου των παρεχόμενων
γεωργικών συμβουλών σε θέματα
σχετικά με την προσαρμογή των
καλλιεργειών στην κλιματική
αλλαγή

X

X

X

X

X

71

Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής
(βρόχινου) νερού σε επίπεδο
καλλιέργειας

X

X

Ενίσχυση των τοπικών θεσμών σε
θέματα υποστήριξης της
προώθησης των μέτρων
προσαρμογής

X

X

X

X

X

68

Δημιουργία γενετικά βελτιωμένων
ποικιλιών με αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή θερμοκρασία

X

X

X

X

X

66

Δημιουργία βάσης δεδομένων με
μακροχρόνιες παρατηρήσεις της
δυναμικής των πληθυσμών των
κύριων εχθρών και ασθενειών των
εξεταζόμενων καλλιεργειών στις
υπό μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

66

Χρήση άγριων συγγενών σιτηρών
ή/και ντόπιων ποικιλιών
λαχανικών και δενδρωδών
καλλιεργειών και αμπελώνων

X

X

X

X

X

64

Εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

64

Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης
ρίσκου για τους εχθρούς και
ασθένειες στις υπό μελέτη
περιοχές

X

X

X

X

X

63

Δημιουργία παγκόσμιων δικτύων
συνεργασίας (global networking)
μεταξύ των ερευνητών και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών από τον
ευρύτερο χώρο της
φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

62

Ενίσχυση της γενετικής
παραλλακτικότητας των

X

75

70

61

63

καλλιεργούμενων ποικιλιών ή
ειδών
Ανάπτυξη διαδικτυακών
πλατφόρμων (internet‐based
platforms) για τα κύρια συστήματα
"παράσιτα‐καλλιέργεια" στις υπό
μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

60

Ενθάρρυνση της καλλιέργειας
τομάτας σε θερμοκήπια

X

X

X

X

X

58

Ανάπτυξη «αγορών νερού (water
markets)» με σαφώς
επαναπροσδιοριζόμενες
προτεραιότητες χρήσης νερού

X

X

57

Εφαρμογή χλωρής λίπανσης σε
καλλιέργειες λαχανικών

X

X

53

Πίνακας 7.5 Μέτρα προσαρμογής για την ελαιοκαλλιέργεια.
Κλιματικά σενάρια
Συνολική
βαθμολογία

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP4.5

(ξηρό
έτος)

(ζεστό
έτος)

(ψυχρό
έτος)

(έτος
βροχ.)

Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων
άρδευσης και προγραμμάτων
άρδευσης

X

X

Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων
καιρικών φαινομένων

X

X

X

X

X

72

Αναβάθμιση του επιπέδου και του
δικτύου των παρεχόμενων
γεωργικών συμβουλών σε θέματα
σχετικά με την προσαρμογή των
καλλιεργειών στην κλιματική
αλλαγή

X

X

X

X

X

71

Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής
(βρόχινου) νερού σε επίπεδο
καλλιέργειας

X

X

Ενίσχυση των τοπικών θεσμών σε
θέματα υποστήριξης της
προώθησης των μέτρων
προσαρμογής

X

X

Μέτρα προσαρμογής

75

70

X

X

X

68

64

Δημιουργία γενετικά βελτιωμένων
ποικιλιών με αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή θερμοκρασία

X

X

X

X

X

66

Δημιουργία βάσης δεδομένων με
μακροχρόνιες παρατηρήσεις της
δυναμικής των πληθυσμών των
κύριων εχθρών και ασθενειών των
εξεταζόμενων καλλιεργειών στις
υπό μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

66

Εφαρμογή συμπληρωματικής
άρδευσης κατά τις κρίσιμες
περιόδους ανάπτυξης των φυτών
σε μη αρδευόμενους αγρούς

X

X

Χρήση άγριων συγγενών σιτηρών
ή/και ντόπιων ποικιλιών
λαχανικών και δενδρωδών
καλλιεργειών και αμπελώνων

X

X

X

X

X

64

Εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

64

Εφαρμογή στρατηγικών
ελλειμματικής άρδευσης (π.χ.
ελεγχόμενη ελλειμματική
άρδευση, Regulated Deficit
Irrigation) στους ελαιώνες

X

X

Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης
ρίσκου για τους εχθρούς και
ασθένειες στις υπό μελέτη
περιοχές

X

X

X

X

X

63

Δημιουργία παγκόσμιων δικτύων
συνεργασίας (global networking)
μεταξύ των ερευνητών και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών από τον
ευρύτερο χώρο της
φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

62

Ενίσχυση της γενετικής
παραλλακτικότητας των
καλλιεργούμενων ποικιλιών ή
ειδών

X

Ανάπτυξη διαδικτυακών
πλατφόρμων (internet‐based
platforms) για τα κύρια συστήματα
"παράσιτα‐καλλιέργεια" στις υπό
μελέτη περιοχές

X

Εφαρμογή οργανικής
εδαφοκάλυψης στους ελαιώνες

X

65

63

61

X

X

X

X

60

X

59

65

Ανάπτυξη «αγορών νερού (water
markets)» με σαφώς
επαναπροσδιοριζόμενες
προτεραιότητες χρήσης νερού

X

X

57

Εφαρμογή συντηρητικής άροσης
(conservation tillage) σε
συνδυασμό με χλωρή επικάλυψη
μεταξύ των γραμμών κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και
ενσωμάτωση στις αρχές της
άνοιξης σε ελαιώνες

X

X

56

Αμειψισπορά μεταξύ των γραμμών
σε αρδευόμενους ελαιώνες

X

Ενθάρρυνση δημιουργίας
"ποδιών" στα νεαρά ελαιόδεντρα

X

51
X

46

Πίνακας 7.6 Μέτρα προσαρμογής για την αμπελοκαλλιέργεια.
Κλιματικά σενάρια
Συνολική
βαθμολογία

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP8.5

RCP4.5

(ξηρό
έτος)

(ζεστό
έτος)

(ψυχρό
έτος)

(έτος
βροχ.)

Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων
άρδευσης και προγραμμάτων
άρδευσης

X

X

Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων
καιρικών φαινομένων

X

X

X

X

X

72

Αναβάθμιση του επιπέδου και του
δικτύου των παρεχόμενων
γεωργικών συμβουλών σε θέματα
σχετικά με την προσαρμογή των
καλλιεργειών στην κλιματική
αλλαγή

X

X

X

X

X

71

Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής
(βρόχινου) νερού σε επίπεδο
καλλιέργειας

X

X

Ενίσχυση των τοπικών θεσμών σε
θέματα υποστήριξης της
προώθησης των μέτρων
προσαρμογής

X

X

X

X

X

68

Δημιουργία γενετικά βελτιωμένων
ποικιλιών με αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή θερμοκρασία

X

X

X

X

X

66

Μέτρα προσαρμογής

75

70

66

Δημιουργία βάσης δεδομένων με
μακροχρόνιες παρατηρήσεις της
δυναμικής των πληθυσμών των
κύριων εχθρών και ασθενειών των
εξεταζόμενων καλλιεργειών στις
υπό μελέτη περιοχές

X

X

Εφαρμογή συμπληρωματικής
άρδευσης κατά τις κρίσιμες
περιόδους ανάπτυξης των φυτών
σε μη αρδευόμενους αγρούς

X

X

Χρήση ανθεκτικών στις υψηλές
θερμοκρασίες ποικιλιών αμπελιού

X

Χρήση άγριων συγγενών σιτηρών
ή/και ντόπιων ποικιλιών
λαχανικών και δενδρωδών
καλλιεργειών και αμπελώνων

X

X

X

X

X

64

Εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

64

Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης
ρίσκου για τους εχθρούς και
ασθένειες στις υπό μελέτη
περιοχές

X

X

X

X

X

63

Δημιουργία παγκόσμιων δικτύων
συνεργασίας (global networking)
μεταξύ των ερευνητών και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών από τον
ευρύτερο χώρο της
φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

62

Ενίσχυση της γενετικής
παραλλακτικότητας των
καλλιεργούμενων ποικιλιών ή
ειδών

X

Ανάπτυξη διαδικτυακών
πλατφόρμων (internet‐based
platforms) για τα κύρια συστήματα
"παράσιτα‐καλλιέργεια" στις υπό
μελέτη περιοχές

X

Τεχνητή σκίαση των αμπελώνων

X

X

58

Εγκατάσταση αμπελώνων σε
περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο
ή γεωγραφικό πλάτος όπου οι
επικρατούσες συνθήκες είναι
ψυχρότερες

X

X

57

Εφαρμογή στρατηγικών
ελλειμματικής άρδευσης (π.χ.
ελεγχόμενη ελλειμματική

X

X

X

X

66

65

X

65

61

X

X

X

X

60

X

57

67

άρδευση, μερική ξήρανση του
ριζικού συστήματος, αειφόρα
ελλειμματική άρδευση) σε
αμπελώνες
Ανάπτυξη «αγορών νερού (water
markets)» με σαφώς
επαναπροσδιοριζόμενες
προτεραιότητες χρήσης νερού

X

Χρήση καολινίτη ως μέσο
ηλιοπροστασίας των πρεμνών

X

X

54

Εδαφοκάλυψη με άχυρο μεταξύ
των γραμμών φύτευσης των
αμπελώνων

X

X

52

Εφαρμογή συστήματος ψύξης
μέσω εξάτμισης με τη χρήση
υπέργειων μικροεκτοξευτήρων
νερού σε αμπελώνες

X

X

48

Αποφυγή του βόρειου‐νότιου
προσανατολισμού των γραμμών
φύτευσης των αμπελώνων

X

X

47

X
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Σε συνέχεια της αξιολόγησης των 35 μέτρων και της κατηγοριοποίησης τους ανά καλλιέργεια και
κλιματικό σενάριο, τα μέτρα με υψηλή βαθμολογία (>60) προτείνονται για εφαρμογή από τις
αρμόδιες αρχές της Κύπρου (Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος Κύπρου). Συνολικά, προτείνονται δεκαεφτά (17) μέτρα προσαρμογής με τα
περισσότερα να αφορούν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας ή
αναφέρονται σε περισσότερες από μία επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (συνολική επίπτωση).
Επίσης, μεταξύ των μέτρων με υψηλή βαθμολογία, συμπεριλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με
την προσαρμογή των αμπελώνων στις υψηλές θερμοκρασίες και τη μειωμένη απόδοση των σιτηρών
και της πατατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, προτείνονται μέτρα προσαρμογής για την ξηρασία τόσο των
αρδευόμενων όσο και των ξηρικών καλλιεργειών. Ωστόσο, σημειώνεται ότι τα μέτρα προσαρμογής
που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προβλημάτων φυτοπροστασίας, την
αποφυγή των ακραίων καιρικών φαινομένων ή αναφέρονται σε περισσότερες από μία επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής μπορούν να εφαρμοστούν και στις έξι εξεταζόμενες καλλιέργειες.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι συνθήκες ξηρασίας επικρατούν όταν τόσο η υγρασία του εδάφους όσο και
η ατμοσφαιρική υγρασία διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι μέσες θερμοκρασίες παραμένουν
υψηλές. Καταπόνηση από υψηλές θερμοκρασίες παρατηρείται όταν η θερμοκρασία ανέρχεται σε
επίπεδα υψηλότερα του ενός κατώτατου ορίου και παραμένει σε αυτό για αρκετό χρονικό διάστημα
που είναι ικανό να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην ανάπτυξη των φυτών. Ωστόσο, σε συνθήκες αγρού,
η έλλειψη νερού συνοδεύεται συχνά με υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα οι δυσμενείς
επιδράσεις στα φυτά να είναι πολύ εντονότερες σε σχέση με την αθροιστική επίδραση της ξηρασίας
και των υψηλών θερμοκρασιών.
Τα προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις έξι καλλιέργειες
δίνονται στον Πίνακα 7.7.
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Πίνακας 7.7 Τα προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής με υψηλή βαθμολογία (>60) ανά καλλιέργεια.
Επίσης, αναγράφεται η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στην οποία αναφέρονται (ξηρασία, υψηλή
θερμοκρασία, προβλήματα φυτοπροστασίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, μείωση απόδοσης
καλλιεργειών, συνολική επίπτωση).
Σιτάρι/
Κριθάρι

Πατάτες

Ντομάτες

Ελιές

Αμπέλι

Επίπτωση
κλιματικής
αλλαγής

Χρήση αποτελεσματικών
μεθόδων άρδευσης και
προγραμμάτων άρδευσης

X

X

X

X

X

Ξηρασία

Ανάπτυξη/βελτίωση
συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης ακραίων
καιρικών φαινομένων

X

X

X

X

X

Ακραία καιρικά
φαινόμενα

Αναβάθμιση του επιπέδου
και του δικτύου των
παρεχόμενων γεωργικών
συμβουλών σε θέματα
σχετικά με την
προσαρμογή των
καλλιεργειών στην
κλιματική αλλαγή

X

X

X

X

X

Συνολική επίπτωση

Ενίσχυση των τεχνικών
συλλογής (βρόχινου)
νερού σε επίπεδο
καλλιέργειας

X

X

X

X

X

Ξηρασία

Ενίσχυση των τοπικών
θεσμών σε θέματα
υποστήριξης της
προώθησης των μέτρων
προσαρμογής

X

X

X

X

X

Συνολική επίπτωση

Δημιουργία γενετικά
βελτιωμένων ποικιλιών με
αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή
θερμοκρασία

X

X

X

X

X

Συνολική επίπτωση

Δημιουργία βάσης
δεδομένων με
μακροχρόνιες
παρατηρήσεις της
δυναμικής των πληθυσμών
των κύριων εχθρών και
ασθενειών των
εξεταζόμενων
καλλιεργειών στις υπό
μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

Προβλήματα
φυτοπροστασίας

Μέτρα προσαρμογής
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Εφαρμογή
συμπληρωματικής
άρδευσης κατά τις
κρίσιμες περιόδους
ανάπτυξης των φυτών σε
μη αρδευόμενους αγρούς

X

X

Χρήση ανθεκτικών στις
υψηλές θερμοκρασίες
ποικιλιών αμπελιού

X

Ξηρασία

X

Υψηλή
θερμοκρασία

Χρήση άγριων συγγενών
σιτηρών ή/και ντόπιων
ποικιλιών λαχανικών και
δενδρωδών καλλιεργειών
και αμπελώνων

X

X

X

X

X

Συνολική επίπτωση

Εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

Προβλήματα
φυτοπροστασίας

Εφαρμογή στρατηγικών
ελλειμματικής άρδευσης
(π.χ. ελεγχόμενη
ελλειμματική άρδευση,
Regulated Deficit Irrigation)
στους ελαιώνες

X

Ξηρασία

Ανάπτυξη μοντέλων
εκτίμησης ρίσκου για τους
εχθρούς και ασθένειες στις
υπό μελέτη περιοχές

X

X

Αμειψισπορά με τη χρήση
ψυχανθών φυτών

X

X

Δημιουργία παγκόσμιων
δικτύων συνεργασίας
(global networking) μεταξύ
των ερευνητών και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών
από τον ευρύτερο χώρο
της φυτοπροστασίας

X

X

X

X

X

Προβλήματα
φυτοπροστασίας

Ενίσχυση της γενετικής
παραλλακτικότητας των
καλλιεργούμενων
ποικιλιών ή ειδών

X

X

X

X

X

Προβλήματα
φυτοπροστασίας

Ανάπτυξη διαδικτυακών
πλατφόρμων (internet‐
based platforms) για τα
κύρια συστήματα
"παράσιτα‐καλλιέργεια"
στις υπό μελέτη περιοχές

X

X

X

X

X

Προβλήματα
φυτοπροστασίας

X

X

X

Προβλήματα
φυτοπροστασίας
Μείωση απόδοσης
καλλιεργειών
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Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης των παραπάνω
προτεινόμενων μέτρων δίνονται στον Πίνακα 7.8.

Πίνακας 7.8. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων μέτρων
προσαρμογής.
Επίπτωση
κλιματικής
αλλαγής

Συνολική
επίπτωση

Προβλήματα
φυτοπροστασίας

Καλλιέργεια

Όλες οι
καλλιέργειες

Όλες οι
καλλιέργειες

Μέτρα προσαρμογής

Χρονοδιάγραμμα

Αναβάθμιση του επιπέδου
και του δικτύου των
παρεχόμενων γεωργικών
συμβουλών σε θέματα
σχετικά με την
προσαρμογή των
καλλιεργειών στην
κλιματική αλλαγή

Μέχρι το 2031

Ενίσχυση των τοπικών
θεσμών σε θέματα
υποστήριξης της
προώθησης των μέτρων
προσαρμογής

Μέχρι το 2031

Δημιουργία γενετικά
βελτιωμένων ποικιλιών με
αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή
θερμοκρασία

Μέχρι το 2031

Χρήση άγριων συγγενών
σιτηρών ή/και ντόπιων
ποικιλιών λαχανικών και
δενδρωδών καλλιεργειών
και αμπελώνων

Μέχρι το 2031

Δημιουργία βάσης
δεδομένων με
μακροχρόνιες
παρατηρήσεις της
δυναμικής των
πληθυσμών των κύριων
εχθρών και ασθενειών
των εξεταζόμενων
καλλιεργειών στις υπό
μελέτη περιοχές

Μέχρι το 2031

Εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας

Μέχρι το 2031

Ανάπτυξη μοντέλων
εκτίμησης ρίσκου για τους

Μέχρι το 2031

Πηγές
χρηματοδότησης*

Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης,
Εθνικοί Πόροι,
Διαρθρωτικά
Ταμεία
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εχθρούς και ασθένειες
στις υπό μελέτη περιοχές

Ακραία καιρικά
φαινόμενα

Όλες οι
καλλιέργειες

Όλες οι
καλλιέργειες

Ξηρασία

Μέχρι το 2031

Ενίσχυση της γενετικής
παραλλακτικότητας των
καλλιεργούμενων
ποικιλιών ή ειδών

Μέχρι το 2031

Ανάπτυξη διαδικτυακών
πλατφόρμων (internet‐
based platforms) για τα
κύρια συστήματα
"παράσιτα‐καλλιέργεια"
στις υπό μελέτη περιοχές

Μέχρι το 2031

Ανάπτυξη/βελτίωση
συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης ακραίων
καιρικών φαινομένων

Μέχρι το 2031

Χρήση αποτελεσματικών
μεθόδων άρδευσης και
προγραμμάτων άρδευσης

Μέχρι το 2031

Ενίσχυση των τεχνικών
συλλογής (βρόχινου)
νερού σε επίπεδο
καλλιέργειας

Μέχρι το 2031

Εφαρμογή
συμπληρωματικής
Σιτάρι/κριθάρι, άρδευσης κατά τις
ελιές, αμπέλι κρίσιμες περιόδους
ανάπτυξης των φυτών σε
μη αρδευόμενους αγρούς

Μέχρι το 2031

Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης,
Εθνικοί Πόροι

Εφαρμογή στρατηγικών
ελλειμματικής άρδευσης
(π.χ. ελεγχόμενη
ελλειμματική άρδευση,
Regulated Deficit
Irrigation) στους ελαιώνες

Μέχρι το 2031

Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης,
Εθνικοί Πόροι

Μέχρι το 2031

Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης,
Εθνικοί Πόροι

Ελιές

Υψηλές
θερμοκρασίες

Δημιουργία παγκόσμιων
δικτύων συνεργασίας
(global networking)
μεταξύ των ερευνητών και
λοιπών ενδιαφερόμενων
μερών από τον ευρύτερο
χώρο της φυτοπροστασίας

Αμπέλι

Χρήση ανθεκτικών στις
υψηλές θερμοκρασίες
ποικιλιών αμπελιού

72

Μείωση
απόδοσης
καλλιεργειών

Σιτάρι/κριθάρι, Αμειψισπορά με τη χρήση
πατάτες
ψυχανθών φυτών

Μέχρι το 2031

Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης

* Το προσχέδιο λαμβάνει υπόψη του όλα τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, των Διαρθωτικών Ταμείων και άλλων Ευρωπαϊκών Ταμείων και Εθνικών Πόρων
που σχετίζονται με τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η αποδοτική χρήση νερού άρδευσης στον αγροτικό τομέα της Κύπρου είναι ιδιαίτερα σημαντική για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και ειδικότερα των
προβλεπόμενων φαινομένων ξηρασίας στο νησί. Μέχρι σήμερα, μέτρα σχετικά με την προσαρμογή
της γεωργίας στην ξηρασία μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης νερού άρδευσης έχουν
εφαρμοστεί ή έχουν σχεδιαστεί να εφαρμοστούν στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής
στην Κλιματική Αλλαγή και του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της
Κύπρου.

8.1. Μέτρα της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής και του ΣΔΛΑΠ Κύπρου
Η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Κύπρου βασίζεται στα αποτελέσματα
του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου LIFE+ CYPADAPT και αναπτύχθηκε από το Τμήμα
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου μετά από
δημόσια διαβούλευση. Στα πλαίσια της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής,
συντάχθηκε σχετικό Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει μια σειρά μεσοπρόθεσμων μέτρων που
καλούνται να εφαρμόσουν τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες. Η Εθνική Στρατηγική μαζί με
το σχετικό Σχέδιο Δράσης εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18/5/2017.
Στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής, έχουν εγκριθεί τα παρακάτω τέσσερα μέτρα για
την αντιμετώπιση της έλλειψης προσφοράς νερού άρδευσης:
1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού άρδευσης μέσω της εφαρμογής
αποτελεσματικών προγραμμάτων άρδευσης.
2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού άρδευσης μέσω της υιοθέτησης
προηγμένων συστημάτων άρδευσης και ορθής συντήρησης των εγκατεστημένων
συστημάτων άρδευσης.
3. Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για τη χρήση ανακυκλώσιμου νερού για την άρδευση
συγκεκριμένων καλλιεργειών.
4. Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για την τοποθέτηση δεξαμενών συλλογής βρόχινου νερού.

Σε συνέχεια της πρώτης ετήσιας ανασκόπησης σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων προσαρμογής
της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής και του σχετικού Σχεδίου Δράσης (2018), προτάθηκε η
επικαιροποίηση ορισμένων μέτρων και δράσεων.
Σχετικά με τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία, προτεραιότητα πρόκειται να δοθεί στον
αγροτικό τομέα σε σχέση με τις περιοχές πρασίνου και τους χώρους άθλησης. Οι γεωγραφικές
περιοχές όπου έχει σχεδιαστεί η χρήση ανακυκλωμένου νερού άρδευσης είναι: Κεντρική και Δυτική
Μεσαορία, Λεύκαρα‐Πάχνα, Κοίτη Ποταμού Τρέμινθου, Κίτι‐Περβόλια. Ωστόσο, η διάθεση
ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης παραμένει προβληματική στις ορεινές περιοχές.
Επιπλέον, η αύξηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης απαιτεί ειδικές
υποδομές. Γι’ αυτό τον σκοπό, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) της Κύπρου, επιχορηγείται μέσω
του Καθεστώτος 4.3.2. «Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014‐2020 για την υλοποίηση επενδύσεων σχετικές με: α) την κατασκευή
υποδομών για την αποθήκευση του ανακυκλωμένου νερού, και β) την κατασκευή νέων υποδομών
σωληνώσεων του ανακυκλωμένου νερού ή επέκταση/βελτίωση του εγκαταστημένου δικτύου μέσω
του οποίου θα διοχετευτεί το ανακυκλωμένο νερό στην άρδευση καλλιεργειών. Η προκήρυξη του
Καθεστώτος 4.3.2 θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2023.
Στα πλαίσια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού άρδευσης, προτείνεται η
εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης, η συντήρηση των ήδη εγκατεστημένων αρδευτικών
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συστημάτων και η εφαρμογή ορθά σχεδιασμένων προγραμμάτων άρδευσης. Γι’ αυτό τον σκοπό, το
Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014‐2020 παρέχει οικονομικά κίνητρα στους
γεωργούς προκειμένου να εγκαταστήσουν σύγχρονα αρδευτικά συστήματα ή να αντικαταστήσουν τα
παλαιότερα. Επιπλέον κίνητρα παρέχονται στους γεωργούς για την εγκατάσταση δεξαμενών
συλλογής βρόχινου νερού στα αγροκτήματά τους, ώστε να μειωθεί το ρίσκο για τις καλλιέργειές τους
σε περιόδους ξηρασίας. Ωστόσο, δράσεις σχετικές με τη συντήρηση των ήδη εγκατεστημένων
συστημάτων άρδευσης, όπως η επισκευή ή αντικατάσταση των παλαιότερων σωληνώσεων με σκοπό
τη μείωση των απωλειών νερού κατά τη μεταφορά, δεν έχουν μέχρι σήμερα τεθεί σε εφαρμογή. Στα
πλαίσια της βελτίωσης της διαχείρισης του επιφανειακού νερού, έχει ήδη σχεδιαστεί η τιμολογιακή
του πολιτική.
Όσον αφορά τις προτεραιότητες του ΣΔΛΑΠ της Κύπρου για τη διαχείριση της ξηρασίας, τα παρακάτω
μέτρα έχουν εγκριθεί για την προγραμματική περίοδο 2016‐2021:
1. Προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης νερού (επιφανειακού και υπόγειου) μέσω της
αντικατάστασης του υπόγειου νερού που προέρχεται από άλλες μη συμβατικές πηγές και
εμπλουτίζοντας τεχνητά τα υπόγεια ύδατα, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες.
2. Έλεγχος της άντλησης των υπόγειων υδάτων, με την εγκατάσταση υδρομετρητών σε όλες τις
ιδιωτικές γεωτρήσεις.
3. Ορθολογική διαχείριση των νέων υποδομών άρδευσης κι αυτών που ήδη υπάρχουν ώστε να
αυξηθεί η ετοιμότητα διαχείρισης φαινομένων έλλειψης νερού.
4. Δημοσιοποίηση της τρέχουσας κατάστασης και ενίσχυση του προγράμματος δράσεων
ενημέρωσης του κοινού.

8.2. Μέτρα του Έργου ADAPT2CLIMA
Στο Έργο ADAPT2CLIMA, 35 μέτρα προσαρμογής της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
προσδιορίστηκαν μέσω ενδελεχούς ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, και στη συνέχεια
αξιολογήθηκαν από εμπειρογνώμονες στη βάση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους και
άλλων τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Παρότι το Έργο ADAPT2CLIMA εστιάζεται
στη βελτίωση της ανθεκτικότητας έξι συγκεκριμένων καλλιεργειών (σιτάρι, κριθάρι, πατάτες,
ντομάτες, ελιές, αμπέλι) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα περισσότερα από τα παραπάνω
μέτρα προσαρμογής μπορούν να εφαρμοστούν στις περισσότερες καλλιέργειες, αν όχι σε όλες.
Σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στην προσαρμογή των καλλιεργειών στην ξηρασία, και
ειδικότερα στην αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης, προτείνονται τέσσερα μέτρα με υψηλή
βαθμολογία (>60%) και δύο με χαμηλότερη βαθμολογία, ως εξής:
Τα τέσσερα μέτρα προσαρμογής που σχετίζονται με την αποτελεσματική χρήση νερού άρδευσης και
έλαβαν υψηλή βαθμολογία (>60%) είναι:
1. Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων άρδευσης και προγραμμάτων άρδευσης (όλες οι εξεταζόμενες
καλλιέργειες)
2. Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής (βρόχινου) νερού σε επίπεδο καλλιέργειας (όλες οι
εξεταζόμενες καλλιέργειες)
3. Εφαρμογή συμπληρωματικής άρδευσης κατά τις κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης των φυτών σε μη
αρδευόμενους αγρούς (σιτηρά, ελιές, αμπέλι)
4. Εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης (π.χ. ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση,
Regulated Deficit Irrigation) στους ελαιώνες

Τα άλλα δύο μέτρα προσαρμογής που σχετίζονται με την αποτελεσματική χρήση νερού άρδευσης
και έλαβαν βαθμολογία < 60% είναι:
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1. Ανάπτυξη "»αγορών νερού (water markets)» με σαφώς επαναπροσδιοριζόμενες
προτεραιότητες χρήσης νερού (όλες οι εξεταζόμενες καλλιέργειες)
2. Εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης (π.χ. ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση,
μερική ξήρανση του ριζικού συστήματος, αειφόρα ελλειμματική άρδευση) σε αμπελώνες

8.3. Μέτρα του Έργου LIFE AgroClimaWater
Το έργο LIFE AgroClimaWater στοχεύει στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού και στην
υποστήριξη της μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις μεσογειακές
χώρες μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής προσαρμογής της διαχείρισης νερού σε τρεις αγροτικές
οργανώσεις, δύο σε περιοχές της Κρήτης (Μεραμβέλλο και Πλατανιάς) και μια στη Basilicata της
Ιταλίας (Metapontino). Επιμέρους στόχοι του είναι:
1. Η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης του αρδευτικού νερού υπό το πρίσμα της
κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο αγροτικών συνεταιρισμών.
2. Ο καθορισμός και εφαρμογή αποδοτικών, ως προς τη χρήση νερού, γεωργικών πρακτικών σε
δενδρώδεις καλλιέργειες.
3. Η δημιουργία πρότυπων αγροκτημάτων προσαρμοσμένων στην έλλειψη νερού.
4. Η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των αγροτών και των οργανώσεών τους στην
κλιματική αλλαγή: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση.
5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών νερού για τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής σε επίπεδο πιλοτικών υπολεκανών του έργου.
6. Η διάδοση των προτεινόμενων στρατηγικών, με στόχο την εφαρμογή τους από αγρότες και
αγροτικούς συνεταιρισμούς τόσο στις επιλεχθείσες περιοχές, όσο και σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν παρόμοιες κλιματικές προκλήσεις.
7. Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και
πολιτική που αφορά στη γεωργία, στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ήδη προταθεί παραπάνω στο πλαίσιο της Εθνικής
Στρατηγικής Προσαρμογής και του ΣΔΛΑΠ Κύπρου (ενότητα 8.1), αλλά και στο πλαίσιο του έργου
ADAPT2CLIMA (ενότητα 8.2), το μέτρο που προτείνεται με βάση τα αποτελέσματα του έργου LIFE
AgroClimaWater είναι αφορά στην οργάνωση διαχείρισης του αρδευτικού νερού σε επίπεδο
οργανωμένης δομής αγροτών (ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, ενώσεις συνεταιρισμών) βάσει
σχετικών προτύπων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αγροτικού
Νερού (ΣΔΑΝ), το οποίο οργανώνει την διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο οργανωμένων αγροτικών
δομών βάσει αναγνωρισμένων σχετικών προτύπων και καταλήγει στη δημιουργία και την
επιχειρησιακή λειτουργία της σχετικής στρατηγικής. Τέτοια πρότυπα είναι το European Water
Stewardship (EWS) Standard, στο οποίο βασίζεται η μεθοδολογία του έργου AgroClimaWater, καθώς
και το αδελφό πρότυπο Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard.
Σύμφωνα με το πρότυπο EWS, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης
απορροής ποταμού περιλαμβάνει την διατήρηση της καλής ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των
υδατικών πόρων, την αποκατάσταση και διατήρηση του κύκλου του νερού εντός των περιοχών
υψηλής περιβαλλοντικής αξίας διατήρησης (high conservation value areas), καθώς και την επίτευξη
ισότιμης και διαφανούς διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ως εκ τούτου, το πρότυπο αυτό
αντιμετωπίζει ολιστικά την διαχείριση των υδατικών πόρων και προσδιορίζει το ρόλο και τις
υποχρεώσεις του χρήστη νερού στη λεκάνη απορροής.
Το παραπάνω αποτελεί και το σημαντικότερο πλεονέκτημα έναντι άλλων προτύπων, τα οποία
εστιάζουν στην εξοικονόμηση νερού καθ’ αυτή, μη λαμβάνοντας υπόψη τις άλλες συνιστώσες. Άλλα
πλεονεκτήματα του προτύπου EWS, εστιάζοντας στην εφαρμογή του ως εργαλείο που συμβάλλει
στην προσαρμογή της διαχείρισης των αρδευτικών υδάτων στην κλιματική αλλαγή, είναι τα εξής:
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1. Κινητοποιεί τους χρήστες νερού να παρακολουθούν συστηματικά και να βελτιώνουν διαρκώς
τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο παράγοντας αυτός είναι εξαιρετικά κρίσιμος καθώς
αυξάνει την ικανότητα προσαρμογής της διαχείρισης υδατικών πόρων στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.
2. Στη διαδικασία βελτίωσης, λαμβάνει υπόψη κι άλλους πόρους, όπως η ενέργεια και το
έδαφος, οι οποίοι επίσης αναμένεται να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή.
3. Μέρος της στρατηγικής αποτελεί κι η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών που αφορούν τη διαχείριση υδατικών πόρων. Το γεγονός αυτό είναι
κρίσιμο, καθώς η αύξηση των ακραίων φαινομένων αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό
της κλιματικής αλλαγής.
4. Το πρότυπο απαιτεί τη συμβολή του χρήστη νερού στην εφαρμογή των μέτρων του ΣΔΛΑΠ
και προτρέπει στη διαρκή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του χρήστη νερού και των
τοπικών και περιφερειακών κυβερνητικών φορέων διαχείρισης των υδάτων. Ως εκ τούτου, ο
χρήστης νερού ενημερώνεται και ευθυγραμμίζει διαρκώς τις κατευθύνσεις διαχείρισης των
υδατικών πόρων, οι οποίες ενδεχομένως να είναι ευμετάβλητες υπό συνθήκες κλιματικής
αλλαγής.
Το έργο LIFE AgroClimaWater έχει ήδη αναπτύξει οδηγίες σχετικές με την εφαρμογή του Συστήματος
Διαχείρισης Αρδευτικού Νερού, οι οποίες παρέχονται μέσα από τον ιστοχώρο του έργου
(www.lifeagroclimawater.eu/site_application/assets/editor/deliverables/A.2/Deliverable A2.2 ‐
AWMS Implementation Guidelines.pdf). Σύντομα θα είναι διαθέσιμος σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά,
Αγγλικά και Ιταλικά) και ο οδηγός με τίτλο “EWS standard: a tool for agricultural adaptation to climate
change”, ο οποίος θα δίνει σαφείς κατευθύνσεις εφαρμογής από ομάδες παραγωγών και θα περιέχει
εν συντομία την ανάπτυξη και εφαρμογή του προτύπου στις 3 πιλοτικές περιοχές του έργου.

8.4. Προτάσεις εφαρμογής
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μέτρα προσαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής και του
ΣΔΛΑΠ Κύπρου όσο και τα μέτρα προσαρμογής που προέκυψαν από το Έργο ADAPT2CILMA,
προκύπτει ότι υπάρχουν μερικά μέτρα που είναι κοινά (ειδικότερα αυτά που αναφέρονται σε όλες τις
εξεταζόμενες καλλιέργειες). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κι αρκετά νέα μέτρα προσαρμογής των
οποίων προτείνεται η εφαρμογή τους.
Σχετικά με τα μέτρα προσαρμογής που αναφέρονται σε όλες τις καλλιέργειες, τα δύο μέτρα με την
υψηλότερη βαθμολογία («Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων άρδευσης και προγραμμάτων
άρδευσης», «Ενίσχυση των τεχνικών συλλογής (βρόχινου) νερού σε επίπεδο καλλιέργειας») ήδη
υλοποιούνται ή σχεδιάζεται η υλοποίηση τους. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή του μέτρου
«Ανάπτυξη «αγορών νερού (water markets)» με σαφώς επαναπροσδιοριζόμενες προτεραιότητες
χρήσης νερού» προτείνεται για πρώτη φορά. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ήδη υπάρχει αναφορά στην
Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής να αποτελεί ο γεωργικός τομέας προτεραιότητα για τη χρήση του
ανακυκλωμένου νερού. Όμως, θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ποια ήδη καλλιεργειών θα
αποτελούν προτεραιότητα για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού π.χ. καλλιέργειες με υψηλή
προστιθέμενη αξία όπως τα φρούτα και τα λαχανικά.
Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι μη αρδευόμενες
καλλιέργειες των σιτηρών και οι μη αρδευόμενοι ελαιώνες και αμπελώνες, μπορούν να θεωρηθούν
πολύ αποτελεσματικοί χρήστες νερού μετά από εφαρμογή (πρόσθετης) άρδευσης κατά τις κρίσιμες
περιόδους ανάπτυξης. Συνεπώς, συνιστάται η διασφάλιση κατάλληλων ποσοτήτων νερού άρδευσης
για τις παραπάνω μη αρδευόμενες καλλιέργειες. Η εφαρμογή στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης
στους ελαιώνες και αμπελώνες, όπου υπάρχουν διαθέσιμα αρδευτικά συστήματα, είναι επίσης
μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής χρήσης του νερού άρδευσης,
η διερεύνηση της πιθανότητας εφαρμογής μεθόδων ελλειμματικής άρδευσης σε συγκεκριμένες
καλλιέργειες έχει ήδη προταθεί στην Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής. Ωστόσο, καμία σχετική
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ενέργεια εφαρμογής του μέτρου δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τέλος, είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων ελλειμματικής άρδευσης στις διάφορες καλλιέργειες δεν
ακολουθεί τον κανόνα «μία λύση που ταιριάζει σε όλες τις καλλιέργειες» αλλά θα πρέπει να
εξειδικευτεί σε επίπεδο καλλιέργειας και χρόνου εφαρμογής. Παράγοντες, όπως ο τύπος του
εδάφους, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, θα πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος άρδευσης. Συνεπώς, η ορθή
εφαρμογή των στρατηγικών ελλειμματικής άρδευσης στις καλλιέργειες επιβάλλεται να υποστηρίζεται
από εξειδικευμένο προσωπικό.
Το μέτρο «Οργάνωση διαχείρισης του αρδευτικού νερού σε επίπεδο οργανωμένης δομής αγροτών
(ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών) βάσει σχετικών προτύπων», το
οποίο προτείνεται από το έργο AgroClimaWater, συνιστά ένα νέο μέτρο προσαρμογής του αγροτικού
τομέα στην κλιματική αλλαγή. Κύριος στόχος του μέτρου αποτελεί η ορθολογική διαχείριση του
αρδευτικού νερού μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διοίκησης
σε επίπεδο αγροτικής οργάνωσης. Το υπόψη μέτρο διακρίνεται σε έξι επιμέρους δράσεις, η
υλοποίηση των οποίων συμβάλλει στην επίτευξη του. Η πρώτη δράση «Συμμόρφωση με το νομικό
καθεστώς σχετικά με το νερό» αναφέρεται στη σύσταση αρμόδιου τμήματος/υπευθύνου καθώς και
στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των διεργασιών συμμόρφωσης της αγροτικής
οργάνωσης με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων.
Η δεύτερη δράση «Αποτύπωση – Παρακολούθηση της χρήσης νερού και άλλων πόρων» περιλαμβάνει
την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού και των απωλειών του με σκοπό την
ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της ποσοτικής σχέσης μεταξύ των υδατικών και των άλλων πόρων που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η τρίτη δράση «Αειφόρος διαχείριση νερού» στοχεύει στη βιώσιμη
διαχείριση των υδατικών πόρων μέσω της αποδοτικής χρήσης και εξοικονόμησης του νερού στη
γεωργία και της εφαρμογής καινοτόμων μέτρων για την αειφορική διαχείριση των λεκανών
απορροής. Η τέταρτη δράση αφορά τη «Διαφάνεια του κόστους για τη διαχείριση του νερού» και
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων και μελλοντικών επενδύσεων σχετικά με την
ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων. Η πέμπτη δράση «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού σε θέματα διαχείρισης του νερού στον αγροτικό τομέα» περιλαμβάνει την υλοποίηση
δράσεων εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών στους αγρότες αναφορικά με τις ορθές
καλλιεργητικές πρακτικές και την προσαρμογή του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή καθώς,
επίσης, και τη συμμετοχή των αγροτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν
τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Τέλος, η έκτη δράση αφορά την «Πιστοποιημένη χρήση του νερού
στη γεωργία» και περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των υδατικών πόρων στη
γεωργία βασιζόμενο στο πρότυπο EWS με σκοπό τη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Απώτερος σκοπός της παρούσας στρατηγικής προσαρμογής είναι να μετριάσει τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής στις έξι εξεταζόμενες καλλιέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο, δεκαεφτά (17) μέτρα
προσαρμογής έχουν προταθεί, η πλειοψηφία των οποίων αναφέρονται στις επιπτώσεις που
σχετίζονται με τα αυξανόμενα προβλήματα φυτοπροστασίας, την ξηρασία ή σε ένα συνδυασμό
επιπτώσεων (συνολική επίπτωση), ενώ λιγότερα είναι τα μέτρα που αφορούν την αποφυγή των
ακραίων καιρικών φαινομένων, την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και την πρόληψη της
μείωσης της απόδοσης των καλλιεργειών. Η πλειοψηφία των μέτρων μπορούν να εφαρμοστούν σε
όλες τις καλλιέργειες. Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας
στρατηγικής προσαρμογής, έχει σχεδιαστεί σχετικό σχέδιο ελέγχου εφαρμογής και αξιολόγησης
(Πίνακας 9.1).
Σε αυτό το πλαίσιο, συνιστάται η δημιουργία Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee)
εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, η οποία
θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής. Η
Επιτροπή Παρακολούθησης θα στελεχώνεται από πέντε (5) αντιπροσώπους των παρακάτω
Τμημάτων: Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα
Μετεωρολογίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ). Ο αντιπρόσωπος του ΙΓΕ θα έχει τη
θέση του Προέδρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Ενέργειες παρακολούθησης που θα βασίζονται
στη μέτρηση των δεικτών προόδου και αξιολόγησης της στρατηγικής θα πραγματοποιούνται μια
φορά τον χρόνο.

Πίνακας 9.1 Σχέδιο παρακολούθησης υλοποίησης της στρατηγικής προσαρμογής.
Καλλιέργεια

Όλες οι
καλλιέργειες

Μέτρο
προσαρμογής

Δείκτης προόδου

Στόχος

Αποτέλεσμα

Αναβάθμιση του
επιπέδου και του
δικτύου των
παρεχόμενων
γεωργικών
συμβουλών σε
θέματα σχετικά με
την προσαρμογή
των καλλιεργειών
στην κλιματική
αλλαγή

Αριθμός «ανοικτών
ημερών
πληροφόρησης» που
διοργανώθηκαν με
σκοπό τη μεταφορά
τεχνογνωσίας
σχετικά με τα μέτρα
προσαρμογής των
έξι καλλιεργειών στις
επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής

Τουλάχιστον 3
«ανοικτές
ημέρες
πληροφόρησης
» κάθε χρόνο

Αυξημένη
μεταφορά
τεχνογνωσίας
μεταξύ των
δημόσιων
ινστιτούτων/οργ
ανισμών και των
παροχέων
συμβουλευτικών
υπηρεσιών
προκειμένου να
υπάρχει
ικανοποιητική
διάχυση της
παραγόμενης,
επιστημονικά
τεκμηριωμένης
γνώσης/πληροφ
ορίας σε θέματα
σχετικά με την
προσαρμογή της
γεωργίας στις
επιπτώσεις της
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κλιματικής
αλλαγής

Όλες οι
καλλιέργειες

Ενίσχυση των
τοπικών θεσμών σε
θέματα
υποστήριξης της
προώθησης των
μέτρων
προσαρμογής

Αριθμός «σχολείων
γεωργών» που
διοργανώθηκαν σε
συνθήκες αγρού από
τα τοπικά αγροτικά
ινστιτούτα/οργανισμ
ούς και τις αρμόδιες
αρχές

Τουλάχιστον 1
«σχολείο
γεωργών» κάθε
χρόνο

Αύξηση των
ευκαιριών
κατάρτισης για
τους γεωργούς
στα πλαίσια της
υιοθέτησης
νέων τεχνικών
προσαρμογής
των
καλλιεργειών
τους στις
επιπτώσεις της
κλιματικής
αλλαγής

Δημιουργία
γενετικά
βελτιωμένων
ποικιλιών με
αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή
θερμοκρασία

Αριθμός νέων
γενετικά
βελτιωμένων
ποικιλιών με
αντοχή/ανοχή στην
ξηρασία και υψηλή
θερμοκρασία που
έγιναν διαθέσιμες

Τουλάχιστον 3
ποικιλίες μέχρι
το 2031,
ανεξαρτήτους
είδους
καλλιέργειας

Περισσότερες
επιλογές κατά τη
χρήση ποικιλιών
που είναι
λιγότερο
ευάλωτες στην
ξηρασία/υψηλή
θερμοκρασία

Χρήση άγριων
συγγενών σιτηρών
ή/και ντόπιων
ποικιλιών
λαχανικών και
δενδρωδών
καλλιεργειών και
αμπελώνων

Ποσοστό των άγριων
συγγενών σιτηρών
ή/και
ντόπιων
ποικιλιών λαχανικών
και
δενδρωδών
καλλιεργειών
και
αμπελώνων
που
χρησιμοποιήθηκαν,
σε σύγκριση με το
σύνολο
των
ποικιλιών των έξι
καλλιεργειών
που
καλλιεργούνται στην
Κύπρο

Τουλάχιστον το
50% του
συνόλου των
ποικιλιών των
έξι
καλλιεργειών

Αυξημένη χρήση
των ντόπιων
ποικιλιών που
αναμένεται να
είναι καλύτερα
προσαρμοσμένε
ς στις τοπικές
κλιματικές
συνθήκες

Δημιουργία βάσης
δεδομένων με
μακροχρόνιες
παρατηρήσεις της
δυναμικής των
πληθυσμών των
κύριων εχθρών και
ασθενειών των
εξεταζόμενων
καλλιεργειών στις

Αριθμός των κύριων
εχθρών και
ασθενειών της κάθε
καλλιέργειας, των
οποίων η δυναμική
του πληθυσμού έχει
καταγραφεί σε
ετήσια βάση σε
τέσσερες

Μία βάση
δεδομένων για
κάθε
καλλιέργεια
που αφορά τα
δεδομένα
παρακολούθησ
ης πληθυσμού
ενός κύριου
εχθρού και μια

Δημιουργία
βάσης
δεδομένων με
μακροχρόνιες
παρατηρήσεις
της δυναμικής
των πληθυσμών
των κύριων
εχθρών και
ασθενειών των
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υπό μελέτη
περιοχές

επιλεγμένες
περιοχές της Κύπρου

κύρια ασθένεια.
Η καταγραφή
δεδομένων
αφορά την
περίοδο από το
2020 μέχρι το
2031 στις
επιλεγμένες
περιοχές της
Κύπρου

εξεταζόμενων
καλλιεργειών
στις υπό μελέτη
περιοχές

Εφαρμογή των
αρχών της
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας

Ποσοστό των
γεωργών της κάθε
καλλιέργειας που
τηρούν αναλυτικά
δεδομένα σχετικά με
τη λήψη αποφάσεων
διαχείρισης των
παρασίτων των
καλλιεργειών τους,
τα οποία συνάδουν
με τις αρχές της
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας

Τουλάχιστον το
50% των
γεωργών για
κάθε
καλλιέργεια

Αύξηση του
αριθμού των
γεωργών που
εφαρμόζουν
σύστημα
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασία
ς
προσαρμοσμένα
στις τοπικές
συνθήκες των
καλλιεργειών
τους

Ανάπτυξη
μοντέλων
εκτίμησης ρίσκου
για τους εχθρούς
και ασθένειες στις
υπό μελέτη
περιοχές

Αριθμός μοντέλων
εκτίμησης ρίσκου
που σχεδιάστηκαν
για τα έντομα ‐
εισβολείς στην
Κύπρο

Ένα μοντέλο
εκτίμησης
ρίσκου για
έντομα
εισβολείς μέχρι
το 2013

Ακριβείς
προβλέψεις για
την είσοδο νέων
ειδών εντόμων‐
εισβολείς στις
καλλιέργειες της
Κύπρου

Δημιουργία
παγκόσμιων
δικτύων
συνεργασίας
(global networking)
μεταξύ των
ερευνητών και
λοιπών
ενδιαφερόμενων
μερών από τον
ευρύτερο χώρο της
φυτοπροστασίας

Αριθμός Έργων που
αναφέρονται στην
αύξηση της
ανθεκτικότητας των
συστημάτων
καλλιέργειας στις
επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής
και εστιάζονται σε
θέματα
φυτοπροστασίας. Η
συμμετοχή
ερευνητών και
ενδιαφερομένων
μερών από
περισσότερες από
πέντε χώρες

Τουλάχιστον
ένα Έργο μέχρι
το 2025

Δημιουργία
επιστημονικά
τεκμηριωμένης
γνώσης σε
θέματα
βιωσιμότητας
των κυπριακών
συστημάτων
καλλιέργειας
υπό τις
προβλεπόμενες
κλιματικές
αλλαγές

Τουλάχιστον
ένα Έργο από το
2026 έως το
2031
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αποτελεί
προϋπόθεση για τα
παραπάνω Έργα
Ενίσχυση της
γενετικής
παραλλακτικότητα
ς των
καλλιεργούμενων
ποικιλιών ή ειδών

Ποσοστό των
γεωργών που
εφαρμόζουν
συστήματα
αμειψισποράς σε
καλλιέργειες
σιτηρών και πατάτας

Αριθμός ποικιλιών
που καλλιεργούνται
σε έναν ελαιώνα,
αμπελώνα,
αγροτεμάχιο με
πατάτες ή
αγροτεμάχιο με
ντομάτες

Ανάπτυξη
διαδικτυακών
πλατφόρμων
(internet‐based
platforms) για τα
κύρια συστήματα
"παράσιτα‐
καλλιέργεια" στις
υπό μελέτη
περιοχές

Αριθμός
διαδικτυακών
πλατφόρμων για
τους κύριους
εχθρούς και
ασθένειες των έξι
καλλιεργειών στην
Κύπρο

Τουλάχιστον το
60% των
καλλιεργητών
σιτηρών και των
πατατοκαλλιεργ
ητών να
εφαρμόζουν
συστήματα
αμειψισποράς

Διατήρηση της
βιοποικιλότητας
εντός των
αγροτεμαχίων
των έξι
καλλιεργειών

Τουλάχιστον
δύο ποικιλίες
από ελιές,
αμπέλι, πατάτες
ή ντομάτες να
υπάρχουν σε
κάθε
αγροτεμάχιο
Μια
διαδικτυακή
πλατφόρμα για
τους κύριους
εχθρούς της
κάθε
καλλιέργειας
μέχρι το 2025

Διακρατική
ανταλλαγή
τεχνογνωσίας
και παράλληλη
διασφάλιση ότι
τα δεδομένα
είναι άμεσα
διαθέσιμα για
χρήση

Μια
διαδικτυακή
πλατφόρμα για
τις κύριες
ασθένειες της
κάθε
καλλιέργειας με
χρονοδιάγραμμ
α υλοποίησης
από το 2026
έως το 2031

Όλες οι
καλλιέργειες

Χρήση
αποτελεσματικών
μεθόδων άρδευσης
και προγραμμάτων
άρδευσης

Αριθμός γεωργών
που έχουν
εγκαταστήσει
συστήματα
άρδευσης σταγόνων

Το 95% των
πατατοκαλλιεργ
ητών και των
καλλιεργητών
ντομάτας

Αύξηση του
αριθμού των
γεωργών που
χρησιμοποιούν
βελτιωμένα
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ή
μικροεκτοξευτήρων
ανά καλλιέργεια

Τουλάχιστον το
40% των
ελαιοκαλλιεργη
τών και των
αμπλελοκαλιεργ
ητών

συστήματα
άρδευσης

Τουλάχιστον το
20% των
καλλιεργητών
σιτηρών

Σιτάρι/
Κριθάρι,
ελιές, αμπέλι

Ελιές

Όλες οι
καλλιέργειες

Αύξηση του
αριθμού των
αγροκτημάτων
με υποδομές για
τη συλλογή ή
την αποθήκευση
νερού

Ενίσχυση των
τεχνικών συλλογής
(βρόχινου) νερού
σε επίπεδο
καλλιέργειας

Ποσοστό των
αγροκτημάτων με
υποδομές
αποθήκευσης νερού
ή εγκαταστάσεις
συλλογής βρόχινου
νερού

Τουλάχιστον το
50% των
αγροκτημάτων,
ανεξαρτήτως
του είδους της
καλλιέργειας

Εφαρμογή
συμπληρωματικής
άρδευσης κατά τις
κρίσιμες περιόδους
ανάπτυξης των
φυτών σε μη
αρδευόμενους
αγρούς

Ποσότητα νερού
άρδευσης που
προορίζεται για μη
αρδευόμενες
καλλιέργειες

10.000 τμ3 το Αύξηση της
χρόνο
αποτελεσματική
ς χρήσης νερού
σε μη‐
αρδευόμενες
καλλιέργειες

Εφαρμογή
στρατηγικών
ελλειμματικής
άρδευσης (π.χ.
ελεγχόμενη
ελλειμματική
άρδευση,
Regulated Deficit
Irrigation) στους
ελαιώνες

Ποσοστό των
αρδευόμενων
ελαιώνων όπου
εφαρμόζονται
στρατηγικές
ελλειμματικής
άρδευσης

Τουλάχιστον το
50% των
αρδευόμενων
ελαιώνων

Αύξηση των
ελαιώνων όπου
είναι εφικτή η
αποτελεσματικό
τερη
αποθήκευση της
εδαφικής
υγρασίας

Ανάπτυξη/βελτίωσ
η συστημάτων
έγκαιρης
προειδοποίησης
ακραίων καιρικών
φαινομένων

Ποσοστό των
ακραίων καιρικών
φαινομένων τα
οποία
προβλέφθηκαν με
ακρίβεια

Τουλάχιστον το
70% των
ετήσιων
ακραίων
καιρικών
φαινομένων

Αύξηση των
μέτρων
προστασίας που
λαμβάνονται
από γεωργούς, η
απόφαση λήψης
των οποίων
βασίστηκε σε
έγκαιρη και
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έγκυρη
πληροφόρηση
για ακραία
καιρικά
φαινόμενα

Αμπέλι

Σιτάρι/
Κριθάρι,
πατάτες

Χρήση ανθεκτικών
στις υψηλές
θερμοκρασίες
ποικιλιών
αμπελιού

Αριθμός ανθεκτικών
στις υψηλές
θερμοκρασίες
ποικιλιών αμπέλου
που
χρησιμοποιήθηκαν
από κάθε
αμπελοκαλλιεργητή

Τουλάχιστον
δύο ποικιλίες
αμπελιού

Αύξηση χρήσης
των ποικιλιών
αμπέλου που
είναι ανθεκτικές
στις υψηλές
θερμοκρασίες

Αμειψισπορά με τη
χρήση ψυχανθών
φυτών

Αριθμός
καλλιεργειών όπου
εφαρμόζεται η
αμειψισπορά με τη
χρήση ψυχανθών
φυτών

Tρείς
καλλιέργειες

Διατήρηση του
αριθμού των
καλλιεργειών
όπου η
αμειψισπορά με
ψυχανθή φυτά
αποτελεί μέχρι
σήμερα κοινή
καλλιεργητική
πρακτική

(σιτάρι, κριθάρι
και πατάτες)

Για την αξιολόγηση της στρατηγικής προσαρμογής, συνιστάται να υιοθετηθεί ένα σχέδιο αξιολόγησης
από την Επιτροπή Παρακολούθησης βάσει του οποίου θα μπορεί να αποτιμηθεί κατά πόσο τα
προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι ενέργειες
αξιολόγησης θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Το σχέδιο αξιολόγησης δίνεται στον Πίνακα 9.2.

Πίνακας 9.2 Σχέδιο αξιολόγησης της στρατηγικής προσαρμογής.
Καλλιέργεια

Δείκτης αξιολόγησης

Στόχος

Αναμενόμενα
αποτελέσματα
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Αριθμός των μέτρων
προσαρμογής που
έχουν εφαρμοστεί και
αναφέρονται σε
περισσότερες από μία
επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής
(συνολική επίπτωση)

2 από τα 4
μέτρα μέχρι το
2025

4 από τα 4
μέτρα από το
2026 μέχρι το
2031

Αύξηση χρήσης των
ντόπιων ποικιλιών

Νέες ποικιλίες με
ανοχή/αντοχή στην
ξηρασία/υψηλές
θερμοκρασίες είναι
διαθέσιμες

Διασφάλιση της
συνεργασίας μεταξύ των
τοπικών
ινστιτούτων/αρμόδιων
αρχών και των γεωργών στα
πλαίσια της εφαρμογής των
μέτρων προσαρμογής

Όλες οι
καλλιέργειες

Ενθάρρυνση της
συνεργασίας μεταξύ των
παροχέων συμβουλευτικών
υπηρεσιών και των
δημόσιων ερευνητικών
κέντρων/οργανισμών για
θέματα σχετικά με την
εφαρμογή των μέτρων
προσαρμογής
Αριθμός των μέτρων
προσαρμογής που
έχουν εφαρμοστεί και
αναφέρονται στην
ξηρασία

Όλες οι
καλλιέργειες

Αύξηση του αριθμού των
αρδευόμενων
αγροκτημάτων που
επιπλέον εφαρμόζουν
συστήματα ελλειμματικής
4 από τα 4 άρδευσης
μέτρα από το
2026 μέχρι το
Μείωση της έκθεσης των
2031
καλλιεργειών στην εποχική
(ή και την ετήσια)
διακύμανση των επιπέδων
διαθεσιμότητας του
αρδευτικού νερού
2 από τα 4
μέτρα μέχρι το
2025

Διασφάλιση των
αποδόσεων των μη
αρδευόμενων καλλιεργειών
κατά τις περιόδους
ξηρασίας
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Αύξηση της
αποτελεσματικότητας της
χρήσης νερού για
μετριασμό των επιπτώσεων
της ξηρασίας στα
ελαιόδεντρα
Αριθμός των μέτρων
προσαρμογής που
έχουν εφαρμοστεί και
αναφέρονται στα
προβλήματα
φυτοπροστασίας

Όλες οι
καλλιέργειες

Μείωση της ευπάθειας των
αγροτεμαχίων στις
διάφορες κλιματικές
μεταβολές και
ελαχιστοποίηση του
6 από τα 6 κινδύνου μείωσης της
μέτρα από το απόδοσης των
2026 μέχρι το καλλιεργειών λόγω
2031
προσβολών από εχθρούς
και ασθένειες μέσω της
ενίσχυσης της
βιοποικιλότητας
3 από τα 6
μέτρα μέχρι το
2025

Διακρατική διάχυση
τεχνογνωσίας σε θέματα
φυτοπροστασίας και
διασφάλιση της
αμεσότητας χρήσης
δεδομένων σχετικών με
τους κύριους εχθρούς και
ασθένειες των έξι
καλλιεργειών της Κύπρου

Ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των ποικίλων
ενδιαφερόμενων μερών και
των ερευνητών ανά τον
κόσμο σε θέματα σχετικά
με την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στις καλλιέργειες

Ανάπτυξη μοντέλων βάσει
των οποίων θα μπορεί να
εκτιμηθεί με ακρίβεια η
δυναμική των τοπικών
πληθυσμών των παρασίτων
στη βάση των
διαφορετικών κλιματικών
σεναρίων, με αποτέλεσμα
να είναι δυνατή η λήψη
ορθότερων αποφάσεων για
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τη διαχείριση των
πληθυσμών των παρασίτων
που θα συμβάλουν στην
ελαχιστοποίηση του
κινδύνου μείωσης της
απόδοσης των
καλλιεργειών

Εφαρμογή των κατάλληλων
μέτρων προσαρμογής (αν
υπάρχουν) για τα νέα είδη
παρασίτων‐εισβολείς στις
καλλιέργειες

Σχεδιασμός (ή
επανασχεδιασμός) των
Ολοκληρωμένων
Συστημάτων
Φυτοπροστασίας που είναι
προσαρμοσμένα στις
τοπικές συνθήκες με σκοπό
την αύξηση της
ανθεκτικότητας των έξι
καλλιεργειών στις
επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής

Σιτάρι/Κριθάρι,
πατάτες

Αριθμός καλλιεργειών
όπου το μέτρο
προσαρμογής
“Αμειψισπορά με τη
χρήση ψυχανθών
φυτών” έχει
εφαρμοστεί

Τρεις
καλλιέργειες
(σιτάρι, κριθάρι,
πατάτες)

Διατήρηση της θρεπτικής
κατάστασης των εδαφών, η
οποία παραμένει ιδιαίτερα
ευάλωτη βάσει των
διάφορων κλιματικών
σεναρίων

Έκταση με αμπελώνες
όπου καλλιεργούνται
ποικιλίες ανθεκτικές
στις υψηλές
θερμοκρασίες

Τουλάχιστον το
30% της
έκτασης των
αμπελώνων για
τα πρώτα πέντε
χρόνια

Αύξηση της απόδοσης των
αμπελώνων υπό συνθήκες
υψηλών θερμοκρασιών

Αμπέλι
Τουλάχιστον το
50% της
έκτασης των
αμπελώνων
μέχρι το 2031
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Ποσοστό των ακραίων
καιρικών φαινομένων
που έχουν προβλεφθεί
με ακρίβεια

Τουλάχιστον το
70% των
ετήσιων
ακραίων
καιρικών
φαινομένων

Μείωση των απωλειών
λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων (καύσωνας
κ.α.) στις καλλιέργειες
υπαίθρου

5.000.000 €
ετησίως

‐

Χρηματοδότηση που
διατέθηκε για την
εφαρμογή των μέτρων
προσαρμογής

Διασφάλιση της
διαθεσιμότητας των
οικονομικών πόρων που
απαιτούνται για την
υλοποίηση επενδύσεων
σχετικών με τα μέτρα
προσαρμογής

‐

Αριθμός των μέτρων
προσαρμογής που
έχουν εφαρμοστεί

Τουλάχιστον 14
από τα 17
μέτρα (ποσοστό
εφαρμογής:
>82%)

Αύξηση του ποσοστού
εφαρμογής της στρατηγικής
προσαρμογής

Αριθμός των μέτρων
προσαρμογής που
έχουν εφαρμοστεί και
πέτυχαν τις τιμές‐
στόχους που
αντιστοιχούν στην
καλλιέργεια (‐ες)

Τουλάχιστον 11
από τα 17
μέτρα (ποσοστό
επιτυχίας:
≥65%)

Αύξηση του ποσοστού
επιτυχίας κατά την
εφαρμογή της στρατηγικής
προσαρμογής

Όλες οι
καλλιέργειες

‐
Σημειώνεται ότι για
τους δείκτες προόδου
με διαφορετικές τιμές‐
στόχου ανά καλλιέργεια
(‐ες), θα πρέπει
τουλάχιστον μία τιμή‐
στόχος να έχει
επιτευχθεί
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