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Η κλιµατική αλλαγή αναφέρεται σε σηµαντικές, µακροπρόθεσµες αλλαγές στο παγκόσµιο κλίµα. Το παγκόσµιο κλίµα είναι το 
αλληλοεξαρτώµενο σύστηµα του Ήλιου, της Γης και των ωκεανών, του ανέµου, της βροχής και του χιονιού, των δασών, των ερήµων 
και των σαβανών (και σήµερα της ανθρώπινης δραστηριότητας). Το παγκόσµιο κλίµα είναι στενά συνδεδεµένο µε την εξέλιξη της 
ζωής, µε τη διάβρωση και τον σχηµατισµό πετρωµάτων. Και όλα αυτά είναι εξίσου υπεύθυνα για την εξέλιξη του κλίµατος!
Η κλιµατική αλλαγή µπορεί να προκύψει από φυσικές διεργασίες και παράγοντες και, πιο πρόσφατα, από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Παραδείγµατα φυσικών παραγόντων περιλαµβάνουν:
• αλλαγές στην ένταση του ήλιου,
• ηφαιστειακές εκρήξεις,
• αλλαγές στην κυκλοφορία των ωκεάνιων ρευµάτων.

Η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει ολόκληρο τον έµβιο κόσµο (συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου σήµερα), µέσω αλλαγών στα 
οικοσυστήµατα και στη βιοποικιλότητα.
Τα οικοσυστήµατα περιλαµβάνουν όλα τα έµβια όντα σε µια συγκεκριµένη περιοχή, καθώς και τα µη έµβια πράγµατα µε τα οποία 
αυτά αλληλεπιδρούν, όπως τον αέρα, το έδαφος, το νερό και το φως του ήλιου.
Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία της ζωής, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των ειδών, των µορφών ζωής, των 
γενετικών τύπων, των οικοτόπων και των βιοµαζών (χαρακτηριστικές οµάδες φυτικών και ζωικών ειδών που βρίσκονται σε ένα 
συγκεκριµένο κλίµα).
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Επιπτώσεις κλιµατικής αλλαγής στα οικοσυστήµατα
1. Τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήµατα αλλάζουν ραγδαία και τα ζωικά και φυτικά είδη µετακινούνται από περιοχές όπου 

κυριαρχούσαν ή εξαφανίζονται, έτσι ώστε ο συνδυασµός φυτικού και ζωικού περιεχοµένου κάποιων περιοχών να γίνεται 
µη αναγνωρίσιµος.

2. Η χρονική στιγµή των κρίσιµων βιολογικών συµβάντων, όπως η εµφάνιση των µπουµπουκιών και η έναρξη των 
µεταναστεύσεων, µετατοπίζεται, οδηγώντας σε σηµαντικές επιπτώσεις στα είδη και τους οικοτόπους.

3. Μείωση της ικανότητας οικοσυστηµάτων να βελτιώνουν την ποιότητα των υδάτων και να ρυθµίζουν τις ροές των υδάτων.
4. Μείωση της ικανότητας των οικοσυστηµάτων να µετριάσουν τις επιπτώσεις από ακραία γεγονότα όπως οι πυρκαγιές, οι 

πληµµύρες και οι καταιγίδες.


