 Πιο συχνά τα ακραία καιρικά φαινόμενα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,8

Επιφάνεια:

533.83 cm²

Θέματα:

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-10-2020

Κυκλοφορία:

14860

/

EPA ALEXANDROS VLACHOS

Πιο συχνά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Τρεις τραυματίες, 150 ξεριζωμένα δέντρα, ζημιές σε τζαμαρίες και κεραμοσκεπές, κατεστραμμένες κολόνες της ΔΕΗ: ο απολογισμός από το πρωτο
φανούς σφοδρόιηχας μπουρίνι που έπληξε χθες το πρωί το Νέο Ηράκλειο. «Η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισης
των έντονων καιρικών φαινομένων», γράφει στην «Κ» ο Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυ
ξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σελ. 8
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ΑΠΟΨΗ

Μεγαλύτερη ένταση,
μεγαλύτερες
οικονομικές απώλειες
Του ΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ*
Την τελευταία περίοδο η χώρα

μας αλλά και η υφήλιος γενικό
τερα έχουν πληγεί από καιρικά
φαινόμενα ιδιαίτερης σφοδρό
τατης (πλημμύρες, πυρκαγιές
από έντονη ξηρασία κ.λπ.). Εί
ναι αυτό δείγμα της κλιματικής
αλλαγής;
Επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής έχουν ήδη καταγραφεϊ
από την επιστημονική κοινότη
τα σε μια σειρά από μετρήσιμες
παραμέτρους, όπως η θερμοκρα
σία της Γης που έχει αυξηθεί κα
τά σχεδόν ένα βαθμό Κελσίου
από την προβιομηχανική περίο
δο, το επίπεδο της στάθμης των
θαλασσών που επίσης έχει αυξη
θεί με ταυτόχρονη μείωση της
παγοκάλυψης, η επιμήκυνση
της καλοκαιρινής περιόδου, η
συχνότερη εμφάνιση των «τρο
πικών βραδιών» κ.λπ.
Υπάρχουν όμως και μια σειρά
από επιπτώσεις που, καθώς εί
ναι πολυπαραγοντικές, δηλαδή
εκτός της κλιματικής αλλαγής
συμμετέχουν και άλλες παράμε
τροι, η επιστημονική αβεβαιό
τητα είναι μεγαλύτερη. Σε αυτή
την κατηγορία ανήκουν και τα
«έντονα καιρικά φαινόμενα»,
όπου απαντήσεις για τη μελ
λοντική συμπεριφορά τους μας
δίνουν οι μαθηματικές προσο
μοιώσεις ή «μοντέλα», όπως αλ
λιώς ονομάζονται. Τα μοντέλα
μάς λένε ότι η κλιματική αλλα
γή θα αυξήσει τόσο την έντα
σή τους όσο και τη συχνότητα
εμφάνισής τους.
Ετσι, φαινόμενα σαν τον «Ιανό» ή τον «Ζορμπά» θα εμφα
νίζονται όλο και πιο συχνά και
ταυτόχρονα οι οικονομικές απώ
λειες που οφείλονται σε αυτά θα
γίνονται μεγαλύτερες.
Η τελευταία μελέτη του Πα
γκόσμιου Οργανισμού Μετεω
ρολογίας (WMO) καταδεικνύει
ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Ετσι, η
οικονομική αξία των καταστρο
φών της δεκαετίας 2005-2014
που οφείλονται στο κλίμα και

στον καιρό ή αλλιώς σε «έντονα
καιρικά φαινόμενα» ανέρχεται
σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
Καταγράφεται μια σχεδόν εκθε
τική αύξηση με τον χρόνο, κα
θώς το νούμερο αυτό εμφανίζε
ται αυξημένο σχεδόν 2 φορές σε
σύγκριση με την προηγούμενη
δεκαετία 1995-2004 και 10 φο
ρές σε σχέση με τη δεκαετία
1975-1984.
Στη διεθνή προσπάθεια της
επιστήμης για την κατανόηση
του φαινομένου και των επιπτώ
σεων της κλιματικής αλλαγής,
αλλά και της συμπεριφοράς των
έντονων καιρικών φαινομένων,
συμμετέχει ενεργά και η ελληνι
κή επιστημονική κοινότητα μέ
σω του Εθνικού Δικτύου για την
Κλιματική Αλλαγή CLIMPACT,
που συντονίζεται από το Εθνικό

Φαινόμενα
σαν τον «Ιανό»
ή τον «Ζορμπά»
θα εμφανίζονται
όλο και πιο συχνά.
Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).
Το δίκτυο CLIMPACT αποτελείται, πέραν του ΕΑΑ, από
δέκα ακόμα εμβληματικούς,
εθνικούς, επιστημονικούς φο
ρείς: Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών,
Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσι
κών Επιστημών «Δημόκριτος»,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτε
χνείο Κρήτης, Ερευνητικό Κέ
ντρο «Αθηνά» και Εθνικό Κέ
ντρο Κοινωνικών Ερευνών.
* 0 κ. Νίκος Μιχαλόπουλος
είναι διευθυντής του Ινστιτούτου
Ερευνών Περιβάλλοντος
και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ)
του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών.
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