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Πεπίλητη
θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κία γεληθή εηθόλα αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή ζηελ Κύπξν θαη ηηο πεξηνρέο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν, λα
δηεξεπλήζεη πηζαλέο αηηίεο θαη λα πξνηείλεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηεο.
ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνλ
πιεζπζκό, ηηο εθπνκπέο ησλ αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο
κέζεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο βξνρόπησζεο ζηελ Κύπξν
ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο.
Μέζα από ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη γηα ηελ Κύπξν ζπλνιηθά θαη ηνπηθά ε
ζεξκνθξαζία (κέζε, κέγηζηε θαη ειάρηζηε) απμάλεηαη κε κεγαιύηεξν ξπζκό από ηα
παγθόζκηα κνληέια, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή επεξεάδεη ήδε ζε πνιύ
κεγάιν βαζκό ην λεζί. Η βξνρόπησζε κεηώλεηαη κε απνηέιεζκα ε Κύπξνο λα πιήηηεηαη
από μεξαζία θαη πνιιέο πεξηνρέο ηεο λα πθίζηαληαη μεξαζία θαη εξεκνπνίεζε, ιόγσ
ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ Παξαηεξήζακε ην θαηλόκελν ηεο αζηηθήο ζεξκνλεζίδαο ζηε
Λεκεζό κε ηε ζεξκνθξαζία ζην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ (αζηηθή πεξηνρή) λα απμάλεηαη θαηά
κεγαιύηεξν βαζκό από ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην Αθξσηήξη (πξναζηηαθή
πεξηνρή).
Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη πξέπεη λα γίλνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζε αηνκηθό θαη
πνιηηηθό επίπεδν, ώζηε λα κπνξέζεη ε Κύπξνο λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε
ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ γηα κηα θιηκαηηθά νπδέηεξε Δπξσπατθή Έλσζε έσο ην 2050.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όινη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ
γηα καο, θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
θαηαβάιινπκε ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, αθνύ ε
επηβίσζε καο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε απηό.
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Ανηί Ππολόγος

"They crowned the sun" ηηηινθνξείηαη ε εξγαζία πνπ εθπνλήζακε ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνύ θαη είλαη ζεκαληηθό πξηλ πξνρσξήζνπκε πεξαηηέξσ λα
εμεγήζνπκε πξώηα απηή ηελ επηινγή καο. Η θξάζε απηή πξνέξρεηαη από ηνπο ζηίρνπο
ελόο ηξαγνπδηνύ κε πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο θαη είλαη εκπλεπζκέλε από έλα θαηλόκελν
πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην πνπιί αηζζάλεηαη θόβν λα ζηξέθεηαη
ελζηηθησδώο πξνο ηνλ ήιην, κε απνηέιεζκα λα ηπθιώλεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ θαη ζην
ηέινο λα θαηαιήγεη λα ζπγθξνύεηαη κε δηάθνξα εκπόδηα, κε ηξαγηθή γηα απηό θαηάιεμε. Η
αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα έρεη θαηαζηήζεη ην θαηλόκελν απηό λα παξαηεξείηαη ζε ηέηνην
καδηθό βαζκό πνπ ηα πνπιηά λα κνηάδνπλ όηη ζπζηάδνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
ζηεθαλώζνπλ ηνλ ήιην θαη ζα απνθηνύζε λόεκα, αλ ν άλζξσπνο ιάκβαλε ην κήλπκα πνπ
ζέινπλ λα ηνπ ζηείινπλ όηη ε αιόγηζηε θαη ρσξίο κέηξν δξαζηεξίνηεηά ηνπ, ζύληνκα ζα
νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο κε αλαζηξέςηκεο θαη επηθίλδπλεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Όηαλ
πιένλ ζα είλαη αξγά γηα κέηξα, ίζσο ην κόλν πνπ ζα καο έρεη απνκείλεη λα θάλνπκε, είλαη
λα ζηεθαλώζνπκε θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο ηνλ ήιην, ιίγν πξηλ ηελ έθιεηςε ηεο
αλζξσπόηεηαο πνπ εκείο πξνθαιέζακε.
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1. Το ππόβλημα
ε κηα λέα έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ν Παγθόζκηνο κεηεσξνινγηθόο Οξγαληζκόο καδί κε έλα δίθηπν
δηεζλώλ θνξέσλ, ππνγξακκίδνληαη ηα ζεκάδηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, όπσο ε αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζηελ μεξά θαη ζηνπο σθεαλνύο, ε επηηάρπλζε ηεο αύμεζεο ηεο ζηάζκεο ηεο
ζάιαζζαο θαη ε ηήμε ησλ πάγσλ. Απηή ε έθζεζε πνιιαπιώλ θνξέσλ αλαθέξεηαη ζην έηνο 2019 θαη
επηζεκαίλεη ηηο επηπηώζεηο ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ αλζξώπηλε πγεία, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ εθηνπηζκό, ηελ
επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη ηα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα (WMO, 2020).
θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κία γεληθή εηθόλα αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
ζηελ Κύπξν θαη ηηο πεξηνρέο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν. Να δηεξεπλήζεη πηζαλέο
αηηίεο θαη λα πξνηείλεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηεο.
Η ηδηόηεηά καο σο καζεηέο θαζηζηά ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνιύ ζεκαληηθή, αθνύ κέζα από απηή
κπνξέζακε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζην λεζί καο θαη ίζσο λα
κπνξέζνπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε άηνκα ηεο δηθήο καο ειηθηαθήο νκάδαο, ώζηε λα αιιάμνπκε
ιίγν ηελ θαηαζηξνθηθή απηή πνξεία.
Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη, αλ ε παγθόζκηα θιηκαηηθή αιιαγή
επεξεάδεη ζε ηνπηθή θιίκαθα ηελ Κύπξν. Σα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε είλαη ηα αθόινπζα:
(α) πληειείηαη θιηκαηηθή αιιαγή ζηελ Κύπξν θαη είλαη απηή ζύκθσλε κε ην επηθξαηνύλ
παγθόζκην κνληέιν θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ;
(β) Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε ηνπηθό επίπεδν πνπ κπνξεί λα εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα
πιεζπζκό, ηε δόκεζε, ην θπζηθό αλάγιπθν;
(γ) Ση ζπκβαίλεη ζηελ Κύπξν κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ;

Η Κύπξνο είλαη κία από ηηο πξώηεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πιήηηεηαη από μεξαζία θαη
εξεκνπνίεζε, ιόγσ ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Η ηνπηθή καο δξάζε, ηα κεγάια πνζνζηά εθπνκπώλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ, ε αιόγηζηε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ε
εληαηηθνπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ έξγσλ, νη νηθνπεδνπνηήζεηο, ε ρξήζε
ρεκηθώλ ζηε γεσξγία, ε εγθαηάιεηςε παξαδνζηαθώλ αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη θαηαζηάζεηο
πνπ ζπληεινύλ ζηε ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδξνθνξέσλ, ζηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη
εληείλνπλ ην πξόβιεκα ηεο εξεκνπνίεζεο ζην λεζί. Αμηνινγώληαο ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κύπξν ε
Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο κειέηεζε ηηο θαηεγνξίεο ησλ πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρώλ, ην
91% ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνύ θξίλεηαη εκίμεξν, ην 3% μεξό, ην 4.5% (ε έθηαζε πνπ πεξηβάιιεη ην
όξνο Σξνόδνπο) ύθπγξν ελώ κόιηο 1.5% ζηα ςειόηεξα κέξε ηεο νξνζεηξάο θξίλεηαη πγξό θαη δελ
αληηκεησπίδεη ηελ απεηιή ηεο εξεκνπνίεζεο.[1]
Σα δεδνκέλα πνπ είρακε ήηαλ κεληαία ή εηήζηα γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο κε
απνηέιεζκα ε έξεπλά καο λα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά θαη λα κελ κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε αθξαία
θαηλόκελα όπσο πνιύ ςειέο ή πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, εκθάληζε αθξαίσλ θαηαθξεκλίζεσλ
θηι.
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2. Αναζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ
2.1. Σν θιίκα θαη νη παξάγνληεο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ
Κιίκα νλνκάδεηαη ε κέζε θαηξηθή θαηάζηαζε ή θαιύηεξα ν κέζνο θαηξόο κηαο πεξηνρήο, πνπ
πξνθύπηεη από ηηο καθξνρξόληεο παξαηεξήζεηο ησλ δηαθόξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Σν θιίκα
επνκέλσο είλαη θάηη δηαθνξεηηθό από ηνλ θαηξό, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κηα θπζηθή θαηάζηαζε ηεο
αηκόζθαηξαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κηθξήο ρξνληθήο πεξηόδνπ. Σν θιίκα παίδεη ζπνπδαηόηαην ξόιν,
ηόζν ζην θπηηθό όζν θαη ζην δσηθό βαζίιεην. Από ην θιίκα νξίδνληαη νη δώλεο ηεο βιάζηεζεο θαζώο
θαη ε θαηαλνκή ησλ δώσλ θαη ησλ αλζξώπσλ πάλσ ζηε γε.[2]

Δηθόλα 1. Δλλνηόγξακκα δηαρσξηζκνύ ηνπ θαηξνύ από ην θιίκα. [3]

Σα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη θαη δηακνξθώλνπλ ην θιίκα κηαο πεξηνρήο είλαη ε
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηνπ εδάθνπο, νη άλεκνη, ε πγξαζία, νη λεθώζεηο, νη βξνρνπηώζεηο θ.ά. Γηα
λα πξνζδηνξηζηεί ην θιίκα κηαο πεξηνρήο ή, απινύζηεξα, λα δηαπηζησζνύλ ηα ζπνπδαηόηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηά ηηο δηάθνξεο πεξηόδνπο ηνπ έηνπο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε όηη κόλν
ηα απνηειέζκαηα ζπλερώλ θαη καθξνρξόλησλ παξαηεξήζεσλ κπνξνύλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηελ
θιηκαηηθή θπζηνγλσκία απηήο ηεο πεξηνρήο.[4]
2.1.1 Θεξκνθξαζία
Αξρηθά κπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ην θιίκα κηαο πεξηνρήο κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη
ηνπ εδάθνπο. ηελ Κιηκαηνινγία είλαη ρξήζηκα θαη επηζπκεηά πνιιά είδε ζεξκνθξαζηαθώλ
παξακέηξσλ. Οη ηηκέο απηώλ θαηαγξάθνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο θαη
απνηεινύλ ηα αξρεία ησλ κεηξήζεσλ θάζε ζηαζκνύ. Οη παξαηεξήζεηο πνπ θαιύπηνπλ κηα ζπλερή
ηξηαθνληαεηία δίδνπλ κέζνπο όξνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα λα εθθξάζνπλ ηηο θαλνληθέο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ελόο ηόπνπ. ήκεξα από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Μεηεσξνινγίαο (World
Meteorological Organization) νξίδεηαη ζαλ θαλνληθή θιηκαηηθή πεξίνδνο ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο ηξηαθνληαεηίαο 1981-2010, κε ηνλ νπνίν θαη ζπγθξίλνληαη νη ζεξκνθξαζίεο ησλ
πξνεγνύκελσλ ή ησλ πξόζθαησλ εηώλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε πιαλεηηθή ζέξκαλζε ή ςύμε.
Η ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά είλαη απηή πνπ εθθξάδεη ηε
ζεξκνθξαζία ηεο κηαο εκέξαο, ε νπνία νλνκάδεηαη εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ελόο ηόπνπ. πλεζίδεηαη
ν ππνινγηζκόο λα γίλεηαη είηε από ηε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία μεξνύ ζεξκνκέηξνπ είηε από ηε
κέζε ηηκή ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο εκέξαο. Οη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο
ππνινγηζκνύ εμεγνύλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηα απνηειέζκαηα δηαθόξσλ πεγώλ [Παύινπ .,
2018].
2

Μηα άιιε πνιύ ρξήζηκε θιηκαηηθή παξάκεηξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ε κεληαία ζεξκνθξαζία, ε
νπνία εθθξάδεη ην κέζν όξν ησλ εκεξήζησλ ζεξκνθξαζηώλ θάζε κήλα. Αθόκε ρξεζηκόηεξε είλαη ε
κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία, ε νπνία είλαη ην πξντόλ ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ κεληαίσλ ζεξκνθξαζηώλ
ηνπ θάζε κήλα γηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν.

Δηθόλα 2. Απηόκαηνο κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγξνύ.[5]

Σέινο, αληίζηνηρεο παξάκεηξνη γηα ηε κέζε ζεξκνθξαζία απνηεινύλ ε εηήζηα ζεξκνθξαζία θαη ε
κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Δπεηδή γηα θάζε εκέξα ζεκεηώλεηαη κηα κέγηζηε θαη κηα
ειάρηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζα ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη θαη εθθξάζεηο γηα ηηο
αθξέεο απηέο ηηκέο. Έηζη, ζα έρνπκε ηηο έλλνηεο: εκεξήζηα κέγηζηε ή ειάρηζηε, κέζε κεληαία κέγηζηε
ή κέζε κεληαία ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θ.ν.θ.
2.1.2 Βξνρόπησζε
Σν θαηλόκελν ηεο βξνρόπησζεο ζπκβαίλεη όηαλ έλα ππθλό ζηξώκα ηεο αηκόζθαηξαο κε
ζεξκνθξαζία πάλσ από ην ζεκείν ηήμεο ηνπ λεξνύ (δειαδή πάλσ από 0 °C) βξίζθεηαη ζρεηηθά
θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η ζπγθέληξσζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ πδξαηκώλ πξέπεη λα είλαη
αξθεηά πςειή, ώζηε απηνί λα πγξνπνηεζνύλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ ζηαγόλεο πγξνύ λεξνύ, αξθεηά
βαξηέο, ώζηε λα πέζνπλ σο ηελ επηθάλεηα.
Η πνζόηεηα ηεο βξνρήο πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, εάλ ζπγθεληξσζεί ζε κηα νξηδόληηα
επηθάλεηα, ζα ζρεκαηίζεη έλα πδάηηλν ζηξώκα, ην πάρνο ηνπ νπνίνπ κεηξνύκελν ζε ρηιηνζηά ηνπ
κέηξνπ ζα εθθξάδεη ην ύςνο ηεο βξνρήο. Έλα ρηιηνζηό βξνρήο ζε επηθάλεηα ελόο ηεηξαγσληθνύ
κέηξνπ ηζνδπλακεί κε έλα ιίηξν λεξνύ. ήκεξα ζηηο κειέηεο ηνπ αζηηθνύ θιίκαηνο ε βξνρόπησζε
εθθξάδεηαη απεπζείαο ζε ιίηξα/m2.
Σν ζύλνιν ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζε κηα κέξα νλνκάδεηαη εκεξήζηα βξνρόπησζε. Σν άζξνηζκα
ησλ εκεξήζησλ βξνρνπηώζεσλ ζε έλα κήλα νλνκάδεηαη κεληαία βξνρόπησζε ή κεληαίν ύςνο.
Σέινο, ην ζύλνιν ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζηνπο 12 κήλεο ελόο έηνπο νλνκάδεηαη εηήζηα
βξνρόπησζε ή εηήζην ύςνο βξνρήο. Γηα ηε κειέηε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ βξνρνπηώζεσλ
ρξεζηκνπνηνύληαη κέζνη όξνη κεγάισλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ (> 30 εηώλ) ζε εηήζηα, επνρηθή ή κεληαία
βάζε (κέζε εηήζηα, κέζε επνρηθή, κέζε κεληαία βξνρόπησζε). ηελ πξάμε ε θαηαλνκή ηεο βξνρήο
είλαη αθαλόληζηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε θαη είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή από ηε κέζε ηηκή.[6]
2.2. Κιηκαηηθή Αιιαγή
H θιηκαηηθή αιιαγή, ζύκθσλα κε ηε ∆ηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο,
αλαθέξεηαη ζηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θιίκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί (π.ρ.
ρξεζηκνπνηώληαο ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο) από ηηο αιιαγέο ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ή/θαη ηε
κεηαβιεηόηεηα ησλ ηδηνηήησλ πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, γηα εθηεηακέλε πεξίνδν, ζπλήζσο γηα
δεθαεηίεο ή πεξηζζόηεξν (IPCC, 2001).
Η θιηκαηηθή αιιαγή ζπληειείηαη ήδε: νη ζεξκνθξαζίεο απμάλνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
βξνρνπηώζεσλ αιιάδνπλ, νη παγεηώλεο ιηώλνπλ θαη ε παγθόζκηα κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο
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αλεβαίλεη. Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ παξαηεξνύκελε αύμεζε ησλ
αηκνζθαηξηθώλ ζπγθεληξώζεσλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ σο απνηέιεζκα ησλ εθπνκπώλ πνπ
πξνέξρνληαη από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα λα κεηξηάζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο, πξέπεη λα κεηώζνπκε απηέο ηηο εθπνκπέο ή λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πξόιεςε ηεο
παξαγσγήο ηνπο.[7]
Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή ζεξκνθεπηθό θαηλόκελν, νλνκάδεηαη ε θπζηθή αηκνζθαηξηθή
δηαδηθαζία ράξε ζηελ νπνία δηακνξθώλνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνύλ ηνλ πιαλήηε
καο θηιόμελν γηα ηε δσή. Γηα ηελ αθξίβεηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηα αηκνζθαηξηθά αέξηα
πνπ ην θαζνξίδνπλ, δηαηεξνύλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε καο ζε αλεθηά επίπεδα γηα ηελ
επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ, θαζώο θαη ησλ έκβησλ όλησλ γεληθόηεξα. Τπό
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηνπο 15 βαζκνύο
Κειζίνπ, ελώ ρσξίο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα ήηαλ θαηά 30 θαη πιένλ βαζκνύο
ρακειόηεξε. Σα αέξηα πνπ θαζνξίδνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ νλνκάδνληαη «ζεξκνθεπηθά»
αέξηα, κε βαζηθόηεξα ηνπο πδξαηκνύο, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην κεζάλην, ην όδνλ θαη ηνπο
ρισξνθζνξάλζξαθεο. Σα αέξηα απηά ζρεκαηίδνπλ έλα ζηξώκα ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξνο ηε γε, αιιά παξάιιεια εγθισβίδεη ηελ εθπεκπόκελε από ην έδαθνο θαη
ηα επηθαλεηαθά πιηθά αθηηλνβνιία (Δηθόλα 3). Η ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηνλ
άλζξσπν, νλνκάδεηαη αλζξσπνγελέο θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.[8]

Δηθόλα 3. Σα ζεξκνθεπηθά αέξηα παγηδεύνπλ ηελ αθηηλνβνιία ζεξκαίλνληαο ηελ αηκόζθαηξα θαη ηνλ πιαλήηε.[9]

Οη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζπλνςίδνληαη ζηηο πην θάησ:
(α) εμάπισζε αζζελεηώλ πνπ επηδεηλώλνληαη ζε ζεξκόηεξα θιίκαηα, π. ρ. εινλνζία, θίηξηλνο
ππξεηόο, εγθεθαιίηηδα θαη ρνιέξα (Enger and Smith, 2000).
(β) αιιαγέο ζηα πξόηππα βξνρόπησζεο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα κεηαηξέςνπλ κεγάιεο
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζε πεξηνρέο μεξαζίαο, κείσζε ηεο παξαγσγήο ηξνθήο ζε πνιιέο
ρώξεο, θάιπςε κε λεξό πνιιώλ παξάθηησλ πεξηνρώλ, κεγάινπ κεγέζνπο δαζηθέο ππξθαγηέο
πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ελδηαηηεκάησλ εηδώλ άγξηαο παλίδαο θαη ηελ
απειεπζέξσζε ζηελ αηκόζθαηξα κεγάισλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κείσζε ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο, κηαο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ ζε ηόζν κεγάιε θιίκαθα κπνξεί λα
πξνθαιέζεη καδηθή εμαθάληζε εηδώλ πνπ δελ ζα θαηαθέξνπλ λα κεηαλαζηεύζνπλ ζε άιιεο
πεξηνρέο θαη
(γ) κεγάιεο κεηαθηλήζεηο αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ κε όια ηα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ κηα ηέηνηα αιιαγή κπνξεί λα πξνθαιέζεη (Miller et al, 2009).
Παξόιν πνπ ππάξρεη έληνλε αληηπαξάζεζε γηα ην αλ ηειηθά ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα επεξεάδεη
ην παγθόζκην θιίκα, νη θπζηθέο ελδείμεηο ηεο αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πξνθαλείο ζε όιν ηνλ
πιαλήηε. Οξηζκέλνη επηζηήκνλεο ιέλε πσο ε αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία ιηώλνπλ νη
παγεηώλεο, απνηειεί απόδεημε ηεο αλόδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θόζκν. Σν Γηαθπβεξλεηηθό
Πάλει γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο, κηα θνηλνπξαμία αξθεηώλ ρηιηάδσλ αλεμάξηεησλ επηζηεκόλσλ,
πξνβιέπεη πσο ε ζηάζκε ησλ ζαιαζζώλ κπνξεί λα αλέβεη ζηνλ επόκελν αηώλα, από 9 σο 88
εθαηνζηά. Σν δηάζηεκα 2015-2019 είλαη ηα πέληε ζεξκόηεξα ρξόληα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, θαη ην
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2010-2019 ε πην δεζηή δεθαεηία. Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θάζε δηαδνρηθή δεθαεηία είλαη
ζεξκόηεξε από νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε δεθαεηία από ην 1850. Σν 2019 ηειείσζε κε κηα κέζε
παγθόζκηα ζεξκνθξαζία 1,1°C πάλσ από ηα εθηηκώκελα πξνβηνκεραληθά επίπεδα, δεύηεξν ζε
θαηάηαμε κεηά από ην ξεθόξ πνπ είρε ζέζεη ην 2016.[10]
ηελ Δηθόλα 4 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο παγθόζκηαο κέζεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο από
ηηο βηνκεραληθέο ζπλζήθεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο θαη ζηελ Δηθόλα 5 νη δηαθπκάλζεηο θάπνησλ
από ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηκόζθαηξα ζε ζρέζε κε ηελ ρξνλνινγία.

Δηθόλα 4. Παγθόζκηα κέζε εηήζηα δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο από ηηο βηνκεραληθέο ζπλζήθεο (1850–1900). Οη δύν
αλαιύζεηο (ERA5) θαη JRA-55) επζπγξακκίδνληαη κε ηα επηηόπηα ζύλνια δεδνκέλσλ (HadCRUT,
NOAAGlobalTemp θαη GISTEMP) θαηά ηελ πεξίνδν 1981-2010.Σα δεδνκέλα γηα ην 2020 δηαξθνύλ
από ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Οθηώβξην (WMO, 2020).

Δηθόλα 5. Ο παγθόζκηνο κέζνο όξνο θιάζκαηνο γξακκνκνξηώλ, από 1984 έσο 2018, ηνπ
ζε κέξε αλά
εθαηνκκύξην (πάλσ αξηζηεξά), ηνπ CH4 ζε κέξε αλά δηζεθαηνκκύξην (πάλσ δεμηά) θαη (γ) Ν2Ο ζε
κέξε αλά δηζεθαηνκκύξην (θάησ θέληξν). H θόθθηλε γξακκή είλαη ην κεληαίν κέζν θιάζκα
γξακκνκνξίσλ, όηαλ αθαηξεζήθαλ νη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο (WMO, 2020).
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2.3. Σν θιίκα ηεο Κύπξνπ.
Η Κύπξνο βξίζθεηαη θαηά κέζν όξν ζε γεσγξαθηθό πιάηνο 35ν βόξεηα θαη γεσγξαθηθό κήθνο 33ν
αλαηνιηθά θαη πεξηβάιιεηαη από ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην Θάιαζζα. ηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο
απηήο νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ην ραξαθηεξηζηηθό κεζνγεηαθό θιίκα ηνπ λεζηνύ.
Η Κύπξνο έρεη έθηαζε 9,254 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θπζηθέο πεξηνρέο:
(α) ηελ νξνζεηξά ηνπ Σξνόδνπο, πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξνδπηηθό κέξνο ηνπ λεζηνύ. Η ςειόηεξε
θνξπθή ηεο νξνζεηξάο απηήο νλνκάδεηαη Όιπκπνο θαη έρεη ύςνο 1951 κέηξα πάλσ από ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο,
(β) ηελ νξνζεηξά ηνπ Πεληαδάθηπινπ, πνπ έρεη ζρεηηθά κηθξό πιάηνο θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο ησλ
βόξεησλ αθηώλ ηνπ λεζηνύ κε θνξπθέο ύςνπο ρηιίσλ πεξίπνπ κέηξσλ,
γ) ηελ πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο, πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νξνζεηξώλ ηνπ Σξνόδνπο θαη ηνπ
Πεληαδάθηπινπ θαη έρεη γεληθά ρακειό πςόκεηξν, ην νπνίν ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεύνπζαο
Λεπθσζίαο δελ μεπεξλά ηα 180 m, θαη
(δ) ηηο παξάιηεο πεδηάδεο θαη ηηο θνηιάδεο θαηά κήθνο ησλ αθηώλ. Η αθηνγξακκή ηνπ λεζηνύ
ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ίζε κε 650 km (Μνύζθνο Υ. Π., 2008).
Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνγεηαθνύ θιίκαηνο ηεο Κύπξνπ είλαη ην δεζηό θαη μεξό θαινθαίξη
πνπ δηαξθεί από ηα κέζα Μαΐνπ σο θαη ηα κέζα επηεκβξίνπ, ν βξνρεξόο αιιά ήπηνο ρεηκώλαο κε
δηάξθεηα από ηα κέζα Ννεκβξίνπ σο ηα κέζα Μαξηίνπ θαη νη δύν ελδηάκεζεο κεηαβαηηθέο επνρέο, ην
θζηλόπσξν θαη ε άλνημε. ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ε Κύπξνο θαη γεληθά ε πεξηνρή ηεο
αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ επίδξαζε ελόο επνρηαθνύ ρακεινύ βαξνκεηξηθνύ,
πνπ έρεη ην θέληξν ηνπ ζηε λνηηνδπηηθή Αζία. Απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο απηήο είλαη νη ςειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη ν θαζαξόο νπξαλόο. Η γεληθή θαηάζηαζε ηνπ θαηξνύ δηαθνξνπνηείηαη από πεξηνρή
ζε πεξηνρή από δπν παξάγνληεο:
(α) ην αλάγιπθν. Η ζεξκνθξαζία ειαηηώλεηαη θαηά πεξίπνπ 5 βαζκνύο Κειζίνπ γηα θάζε ρηιηόκεηξν
ύςνπο.
(β) ηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο. Η επίδξαζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα πην δξνζεξό θαινθαίξη θαη
ζρεηηθά πην ήπην ρεηκώλα ζηηο παξάιηεο πεξηνρέο θαη εηδηθόηεξα ζηηο δπηηθέο, ζε ζύγθξηζε κε ην
εζσηεξηθό ηνπ λεζηνύ.
Οη πην δεζηνί κήλεο ηνπ ρξόλνπ είλαη ν Ινύιηνο θαη ν Αύγνπζηνο. Πνιύ ςειέο ζεξκνθξαζίεο,
εηδηθόηεξα ζηελ θεληξηθή πεδηάδα, ζεκεηώλνληαη όηαλ δεζηέο θαη μεξέο αέξηεο κάδεο εηζβάιινπλ
ζηελ Κύπξν από ηα βνξεηναλαηνιηθά ή αλαηνιηθά ζηα παξάιηα. Η βξνρόπησζε είλαη πνιύ ρακειή
κε κέζε ηηκή πνπ δελ μεπεξλά ην 5% ηεο κέζεο νιηθήο βξνρόπησζεο νιόθιεξνπ ηνπ έηνπο. ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα ε Κύπξνο επεξεάδεηαη από ην ζπρλό πέξαζκα κηθξώλ πθέζεσλ θαη κεηώπσλ
πνπ θηλνύληαη ζηε Μεζόγεην κε θαηεύζπλζε από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά. Οη θαηξηθέο απηέο
δηαηαξαρέο δηαξθνύλ ζπλήζσο από κηα κέρξη ηξεηο εκέξεο θάζε θνξά θαη δίλνπλ ηηο κεγαιύηεξεο
πνζόηεηεο βξνρόπησζεο. Η ζπλνιηθή κέζε βξνρόπησζε θαηά ηνπο κήλεο Γεθέκβξην, Ιαλνπάξην θαη
Φεβξνπάξην αληηζηνηρεί πεξίπνπ κε ην 60% ηεο βξνρόπησζεο νιόθιεξνπ ηνπ έηνπο. Η νξνζεηξά
ηνπ Σξνόδνπο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ε νξνζεηξά ηνπ Πεληαδάθηπινπ, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε
δηακόξθσζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ, θαζώο θαη ζηε
δεκηνπξγία ηνπηθώλ θαηλνκέλσλ. Η παξνπζία επίζεο ηεο ζάιαζζαο πνπ πεξηβάιιεη ην λεζί είλαη
αηηία δεκηνπξγίαο ηνπηθώλ θαηλνκέλσλ ζηηο παξάιηεο πεξηνρέο. (Μνύζθνο Υ. Π., 2008)
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3. Μεθοδολογία
3.1 ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο
Αξρηθά αζρνιεζήθακε κε ην γεληθό ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ
νξίδνληαο νξηζκέλα κεγέζε όπσο ην θιίκα θαη ηνπο
παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο θαζνξίδεηαη. Αλαθεξζήθακε
ζην πξόβιεκα θαη εξεπλήζακε ηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο
δεκηνπξγίαο ηνπ. Μεηά από ζπδήηεζε θαηαιήμακε ζηνπο
παξάγνληεο πνπ ζα θξαηνύκε ζηαζεξνύο ζηελ κειέηε καο
(ίδην πςόκεηξν, αλάγιπθν, ρξνληθή πεξίνδν, κε ζηόρν λα
πεξηνξίζνπκε ηελ ζπγθξηηηθή έξεπλα ζε παξόκνηα
δεδνκέλα) θαη ζην παξάγνληα ηνλ νπνίν ζα κεηξνύκε. ηε
ζπλέρεηα κειεηήζακε θαη επεμεξγαζηήθακε ηα δεδνκέλα
καο ζε πεξηγξαθηθή βάζε (Παξάξηεκα).

Δηθόλα 6. ρεδηάγξακκα ησλ ζηαδίσλ ηεο
έξεπλαο.

Μεηά από βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζπγθξίλακε ηηο παξαηεξήζεηο καο κε ηελ αλάινγε
βηβιηνγξαθία, δηνξζώζακε ηα αξρηθά καο εξσηήκαηα, επαλαπξνζδηνξίζακε ηηο κεηαβιεηέο ηεο
έξεπλάο καο θαη απνθαζίζακε πνην είλαη ην ζέκα ηεο ηειηθήο καο κειέηεο. Αθνινύζσο, ζπλερίζακε
ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ καο ζε ζπγθξηηηθή βάζε. Δξεπλήζακε θαη βξήθακε επηπξόζζεηα
δεδνκέλα από ην Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη Δξεπλώλ (πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο θαη εθπνκπέο αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ) ηα νπνία ζπλδέζακε κε ηα δεδνκέλα από ην ηλζηηηνύην κεηεσξνινγίαο. Σειεπηαίν
ζηάδην ηεο κειέηεο καο ήηαλ ε ζύλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ην
ηέινο ηεο εξγαζίαο πξνηείλνπκε ζέκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηύρνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο.
Σν ζρεδηάγξακκα ησλ ζηαδίσλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνινύζεζε ε νκάδα θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6. Η
ρξνληθή εμέιημε ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ δηεθπεξαηώζεθαλ θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθα 1. Σν ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα αλαπξνζαξκόζηεθε ζε δηάθνξεο θάζεηο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.
Πίλαθαο 1: Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο έξεπλαο θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο.
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3.2 Οη κεηξήζεηο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο
Σν Σκήκα Μεηεσξνινγίαο καο παξείρε δεδνκέλα από 8 ζηαζκνύο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2 (πεξηζζόηεξα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα). Η γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζηαζκώλ
ζην λεζί θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 7.
Πίλαθαο 2: Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζηαζκνύο δεδνκέλα ησλ
νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία.
Αξ.
α/α
Ολνκαζία
Τςόκεηξν
ηαζκνύ
Αθξσηήξη
1.
332
23 m
(Β.Β.Α.)
Λάξλαθα
2.
731
1m
(Νέν Αεξνδξόκην)
Αζαιάζζα
3.
668
154 m
(Πεξηβ. Πάξθν)
4.
Λεπθσζία
640
160 m
5.
Πάθνο
82
5m
6.
Πόιεο Υξπζνρνύο
40
20 m
Λεκεζόο
7.
388
3m
(Νέν Ληκάλη)
Πξόδξνκνο
8.
225
1380 m
(Γαζ. Κνιιέγην Κύπξνπ)

Δηθόλα 7. Γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζηαζκώλ.

Σα δεδνκέλα ηα νπνία καο ζηάιζεθαλ από ην Σκήκα Μεηεσξνινγίαο πεξηιάκβαλαλ ηηκέο γηα:
 ηελ Κύπξν κέζεο, κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο από ην 2000 κέρξη ην 2017
θαη γηα ηε κέζε θαηαλνκή εηήζηαο αζξνηζηηθήο βξνρόπησζεο από ην 1916 κέρξη ην 2019 ζε
πδξνκεηεσξνινγηθά έηε (OCT – SEP).
 ηε Λεπθσζία κέζεο, κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο από ην 1892 κέρξη ην
2019 θαη κεληαίαο βξνρόπησζεο από ην 1916 – 2019.
 ηηο ππόινηπεο πεξηνρέο κέζεο, κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο από ην 1982
κέρξη ην 2017 θαη κεληαίαο βξνρόπησζεο από ην 1982 – 2017, εθηόο από ην Νέν Ληκάλη
Λεκεζνύ πνπ νη ηηκέο πνπ είρακε ήηαλ γηα ηε βξνρόπησζε από ην 1975 – 2017 θαη γηα ηε
ζεξκνθξαζία από ην 1976 - 2011.
Αξρηθά γηα θάζε αξρείν πνπ καο είρε ζηαιεί δεκηνπξγήζακε έλα θαηλνύξγην ζην νπνίν κεηαθέξακε
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο ελδηέθεξαλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε ηξόπν πνπ λα κπνξνύκε
λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο. Π.ρ. γηα όιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο εθηόο ηεο Λεπθσζίαο ε ρξνληθή πεξίνδνο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πεξηνξίζηεθε από ην 1982 κέρξη ην 2011 γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη από
ην 1982 κέρξη ην 2016 γηα ηελ βξνρόπησζε. Αθνινύζσο δεκηνπξγήζακε γξαθηθέο παξαζηάζεηο
κέζεο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο κεληαίαο θαη εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαη κέζεο βξνρόπησζεο
ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο.
Η αλνηθηή πύιε δεδνκέλσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο καο παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο εκεξήζηεο
θαλνληθέο ζεξκνθξαζίεο (1981 - 2010) από ηνπο ζηαζκνύο πνπ καο ελδηέθεξαλ. Οη ηηκέο ήηαλ γηα
θάζε πέληε εκέξεο. Τπνινγίδνληαο ηνλ κέζν όξν απηώλ ησλ ηηκώλ θαηαιήμακε ζηηο θαλνληθέο
κεληαίεο κέζεο, κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο. Έηζη κπνξέζακε λα δεκηνπξγήζνπκε γηα θάζε
πεξηνρή ξαβδνγξάκκαηα κεληαίσλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε βξνρόπησζε θαη λα ηα
ζπγθξίλνπκε κε ηηο αληίζηνηρεο θαλνληθέο ηηκέο ηεο πεξηόδνπ 1981-2010.
Βξήθακε ηηο απνγξαθέο πιεζπζκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ
ηηο ρξνληέο 1982, 1992, 2001 θαη 2011 από ην Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη Δξεπλώλ θαη κε απηέο
ππνινγίζακε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή πιεζπζκνύ γηα θάζε επαξρία. Δπίζεο από ηελ ίδηα ζειίδα
βξήθακε πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κύπξν θαη κε απηέο
ππνινγίζακε ηελ αύμεζε ησλ εθπνκπώλ από ην 1992 κέρξη ην 2017.
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4. Αποηελέζμαηα
4.1 Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή
Ο πιεζπζκόο ηεο Κύπξνπ έρεη δηαρξνληθά ηελ ηάζε λα απμάλεηαη θαη απηό απνδεηθλύεηαη από ηα
ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα από ηελ πξώηε ζπζηεκαηηθή απνγξαθή ην 1882 κέρξη θαη ηελ
ηειεπηαία ην 2011, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.
Πίλαθαο 3: Απνγξαθή Πιεζπζκνύ θαη Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πιεζπζκνύ 1992–2001, 2001–2011 αλά
επαξρία. Γεδνκέλα από ην ηκήκα ηαηηζηηθήο θαη Δξεπλώλ.[11]
Απνγξαθή
Απνγξαθή
Απνγξαθή
Απνγξαθή
Μεηαβνιή
Μεηαβνιή
Πιεζπζκνύ
Πιεζπζκνύ
Πιεζπζκνύ
Πιεζπζκνύ
Πιεζπζκνύ
Πιεζπζκνύ
1982
1992
2001
2011
1992-2001
2001-2011
ύλνιν
512098
602025
689565
840407
14,5%
21,9%
Δπαξρία Λεπθσζίαο
210684
244779
273642
326980
11,8%
19,5%
Δπαξρία Ακκνρώζηνπ
25659
30798
37738
46629
22,5%
23,6%
Δπαξρίαο Λάξλαθαο
84496
100242
115268
143192
15,0%
24,2%
Δπαξρίαο Λεκεζνύ
145614
173634
196553
235330
13,2%
19,7%
Δπαξρίαο Πάθνπ
45645
52572
66364
88276
26,2%
33,0%

Με βάζε ηα δεδνκέλα από ην Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη Δξεπλώλ ζηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ
2001 ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο ήηαλ 689565,
ζεκεηώλνληαο αύμεζε 14,5% από ην 1992 κέρξη ην 2001. Σα ζηνηρεία θαηά επαξρία δείρλνπλ όηη ν
πιεζπζκόο ζηελ Πάθν θαη ζηελ ειεύζεξε επαξρία Ακκνρώζηνπ απμήζεθε κε ςειόηεξνπο ξπζκνύο
από ηηο άιιεο επαξρίεο ηε δεθαεηία 1992-2001. Ο ζπλνιηθόο πιεζπζκόο πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο
ειεύζεξεο πεξηνρέο ην 2011 ήηαλ 840407, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 21,9% από ην 2001. Σα ζηνηρεία
θαηά επαξρία ηνπ 2011 δείρλνπλ όηη ν πιεζπζκόο ζηηο επαξρίεο Πάθνπ θαη Λάξλαθαο απμήζεθε κε
ηαρύηεξνπο ξπζκνύο από ηηο άιιεο επαξρίεο από ην 2001.

Δηθόλα 8. Βαζκόο Αζηηθνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην έηνο 2011 (Υαηδεπέηξνπ,
2006)

Ο βαζκόο αζηηθνπνίεζεο γηα θάζε ειεύζεξν Γήκν θαη Κνηλόηεηα ηεο Κύπξνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα
8. Οη κόλεο Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ππθλνθαηνηθεκέλεο είλαη απηέο πνπ
απνηεινύλ ηα αζηηθά θέληξα ηεο Λεπθσζίαο θαη ηεο Λεκεζνύ. Οη αληίζηνηρεο πνπ απνηεινύλ ηηο
ππόινηπεο πόιεηο ηεο Κύπξνπ, δειαδή ε Πάθνο, ε Λάξλαθα θαη ε Ακκόρσζηνο ραξαθηεξίδνληαη σο
ελδηάκεζεο ελώ νη ππόινηπνη Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο ησλ ειεύζεξσλ πεξηνρώλ ηεο Κύπξνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο αξαηνθαηνηθεκέλεο (Υαηδεπέηξνπ, 2006).
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4.2 Δθπνκπή αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
ύκθσλα κε ην λέν Καλνληζκό 525/2013, ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηεζίσο
εθζέζεηο θαηαγξαθήο εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η ηειηθή εζληθή έθζεζε ηεο Κύπξνπ
ππνβιήζεθε ζηηο 15 Ινπλίνπ 2016 . ύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ έθζεζε, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ηνπ 2014 απμήζεθαλ θαηά 5,4% ζε ζρέζε κε ην 2013, ελώ ζε ζρέζε κε ην 1990
απμήζεθαλ θαηά 49%.[12] ηελ Δηθόλα 9 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εηήζηαο ηηκήο ησλ
ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
1990 – 2017. Από ην δηάγξακκα θαίλεηαη όηη, ελώ ππήξρε κηα πησηηθή ηάζε από ην 2006 – 2013,
κεηά ππάξρεη αύμεζε. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηειηθά νη εθπνκπέο αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα
απμεζνύλ θαηά 55% ζε ζρέζε κε ην 1990, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ 2014.

Δηθόλα 9. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εηήζηαο ηηκήο ησλ ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηελ
Κύπξν, ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 – 2017 (δεδνκέλα από ηελ
ζηαηηζηηθή πύιε ηεο θππξηαθήο δεκνθξαηίαο). [13]

ηελ Δηθόλα 10 θαίλνληαη μερσξηζηά ηα δηαγξάκκαηα ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
Μεζαλίνπ, Τπνμεηδίνπ ηνπ Αδώηνπ θαη πδξνθζνξαλζξάθσλ ζπλαξηήζε ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηελ
πεξίνδν 1990-2017. Οη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαζνξίδνπλ ηε κνξθή ηνπ
δηαγξάκκαηνο ησλ ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ αθνύ είλαη θαηά κία ηάμε κεγέζνπο κεγαιύηεξεο. Οη
εθπνκπέο ηνπ εμαθζνξηνύρνπ ζείνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ εξγαζία αθνύ ήηαλ έμη ηάμεηο
κεγέζνπο κηθξόηεξεο από ηηο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ρεδόλ ζε όιεο ηηο γξαθηθέο
παξαζηάζεηο παξαηεξείηαη αύμεζε ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990. Οη ηηκέο ζηελ Δηθόλα 14
δείρλνπλ απμνκείσζε ηεο ηηκήο: (α) ηνπ CO2 κε ην 2007 λα θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε ηηκή, (β) ηνπ CH4
κε ην 2017 λα θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε ηηκή, (γ) ηνπ N2O κε ην 2003 λα θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε ηηκή
θαη (δ) ηνπ HFCs κε ην 2015 λα θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε ηηκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν
1990-2017 παξαηεξείηαη αύμεζε όισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά: 59% ην CO2, 32% ην
CH4, 3% ην N2O θαη 291% ην HFC3.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Δηθόλα 10. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο εηήζηαο ηηκήο ησλ εθπνκπώλ (α) δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), (β)
Μεζαλίνπ (CH4), (γ) Τπνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ (N2O) θαη (δ) Τδξνθζνξαλζξάθσλ (HFCs)
ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 – 2017 (δεδνκέλα από ηελ ζηαηηζηηθή
πύιε ηεο θππξηαθήο δεκνθξαηίαο).[13]
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4.3 Υξνλνζεηξέο ζεξκνθξαζίαο θαη βξνρόπησζεο
Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ Κύπξν. Οη αιιαγέο είλαη εκθαλείο ζηε
βξνρόπησζε θαη ζηε ζεξκνθξαζία. ηελ Δηθόλα 11 (α) θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο
εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Κύπξν. ηελ θαηαγξαθή ησλ ηηκώλ πνπ καο δόζεθαλ από ην ηκήκα
κεηεσξνινγίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 20 ζπκβαηηθνί ζηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνύζαλ θαζ’ όιε ηελ πεξίνδν
2000-2018. Η κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ πεξίνδν 2000-2018 ήηαλ
ή θαηά
ςειόηεξε
από ηελ θαλνληθή (
) ηεο πεξηόδνπ 1981-2010 ή θαηά
ςειόηεξε από ηελ θαλνληθή
(
) ηεο πεξηόδνπ 1961 – 1990. Με πξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ, ζηελ εηθόλα 15(α), ζε επζεία
παξαηεξνύκε όηη ζε δεθανθηώ ρξόληα ππήξμε αύμεζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαηά
.

Δηθόλα 11. Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο (α) ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαη (β) ηεο κέζεο κέγηζηεο θαη κέζεο
ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Κύπξν ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2018.

ηελ Δηθόλα 11(β) παξαηεξνύκε όηη ηόζν ε κέγηζηε όζν θαη ε ειάρηζηε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία
παξνπζίαζαλ άλνδν ηα ζπγθεθξηκέλα δεθανθηώ ρξόληα. Μεγαιύηεξε αύμεζε παξνπζίαζε ε κέζε
κέγηζηε ζεξκνθξαζία.
Σν επίπεδν βξνρόπησζεο αλά ην Παγθύπξην κεηαβάιιεηαη ζπλερώο κε κεγάιε δηαθνξά. Σν
κεγαιύηεξν πνζνζηό βξνρήο θαηά ηελ πεξίνδν 1901/02-2017/18 θαηαγξάθεθε ηελ ρξνληά 19661967 κε 800 mm βξνρήο. Δλώ ην 1973/74 παξαηεξείηαη Παγθύπξηα ε ρακειόηεξε βξνρόπησζε κε
πεξίπνπ 220 mm βξνρήο. Από ην 1919 κέρξη ην 2019 (100 έηε) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε
κεηώζεθε θαηά 115 mm ζηελ Κύπξν.

Δηθόλα 12. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηνπ πδξνκεηεσξνινγηθνύ έηνπο
ζηελ Κύπξν.
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Η επαξρία Λεπθσζίαο βξίζθεηαη ζην θεληξηθό κέξνο ηεο Κύπξνπ. Οη κεηξήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λεπθσζίαο ιήθζεθαλ από ηξεηο
κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο θαη θαιύπηνπλ κηα εθαηνληαεηία. ηελ Δηθόλα 13 (α) δίλεηαη ε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο από ην 1919 κέρξη ην
2019.

(α)

(β)

Δηθόλα 13. (α) Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο ζηε
Λεπθσζία γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1919 - 2019. (β) Ραβδόγξακκα ηεο δηαθνξάο ηεο κέζεο
εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία (1981-2010) ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο
ζηε Λεπθσζία γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1892 - 2019.

ηελ Δηθόλα 13 (α) θαίλεηαη όηη κεηά ην 1989 ππήξμε κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο κέζεο εηήζηαο
ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο από ό,ηη πξηλ ην 1989. Η πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ
δεδνκέλσλ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Δηθόλαο 13 (α) δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο εηήζηαο
ζεξκνθξαζίαο θαηά
από ην 1919 κέρξη ην 2019. Η ρακειόηεξε ηηκή θαηαγξάθεθε ην 1920
θαη ε ςειόηεξε 2018. ην ξαβδόγξακκα ηεο Δηθόλαο 13 (β) παξαηεξνύκε πσο ζρεδόλ ζε όιεο ηηο
ρξνλνινγίεο πξηλ ην 1992 ε δηαθνξά ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία
είλαη αξλεηηθή, ελώ κεηά ην 1992 είλαη ζεηηθή. Η Λεπθσζία είλαη ε πόιε κε ηε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα
πιεζπζκνύ θαη ην αζηηθό θέληξν ηεο Λεπθσζίαο ζεσξείηαη ππθλνθαηνηθεκέλν (Υαηδεπέηξνπ, 2006).
Η πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζηηο δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο Δηθόλαο 14 δείρλεη
αύμεζε ηεο κέζεο κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Λεπθσζία θαηά
θαη ηεο κέζεο
ειάρηζηεο εηήζηαο θαηά
από ην 1919 κέρξη ην 2019. Οη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο δείρλνπλ
κεγαιύηεξε αύμεζε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ.

Δηθόλα 14. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο ζηε Λεπθσζία γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1892 - 2019.
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ηελ Δηθόλα 15 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1982 – 2017. Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά
βξνρόπησζε ήηαλ ην 2019 κε 490 mm θαη ην έηνο κε ηελ κηθξόηεξε βξνρόπησζε ήηαλ ην 2008 κε
ιηγόηεξε από 100 mm. Από ην 1917 κέρξη ην 2017 (100 έηε) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε κεηώζεθε
θαηά 58,7 mm ζηε Λεπθσζία.

Δηθόλα 15. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο ζηε Λεπθσζία.

ηελ Δηθόλα 16 (α) θαίλεηαη ην ξαβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1981 - 2010) αλά έηνο, ην έηνο πνπ είρε ηελ κηθξόηεξε πνζνζηηαία
βξνρόπησζε ήηαλ ην 2008. Από ην 2007 κέρξη ην 2018 ε αζξνηζηηθή βξνρόπησζε ήηαλ κηθξόηεξε
ηεο θαλνληθήο κε εμαίξεζε ην 2010, 2014 θαη 2015. ηελ Δηθόλα 16 (β) ζπγθξίλεηαη ε κέζε κεληαία
βξνρόπησζε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2017 κε ηελ θαλνληθή (1982 -2011). Οη κήλεο Φεβξνπάξηνο,
Μάξηηνο, Ινύιηνο θαη Ννέκβξηνο είραλ κηθξόηεξε βξνρόπησζε ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή. Σνπο
κήλεο Ινύληνο, Ινύιηνο θαη Αύγνπζηνο ε βξνρόπησζε δελ μεπεξλνύζε ηα 5 mm.

(α)

(β)

Δηθόλα 16. (α) Ραβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1982
– 2011) ζηε Λεπθσζία, (β) ζύγθξηζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρόπησζεο (2000 – 2017) κε ηελ
θαλνληθή (1982 – 2011).

ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο Δηθόλαο 17 θαίλεηαη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ζηελ Κύπξν. Η Δηθόλα 18 δείρλεη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο
κέζεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηηο ίδηεο έμη πεξηνρέο. Η αλάιπζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε γηα θάζε πεξηνρή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα. ηα δηαγξάκκαηα ησλ Δηθόλσλ 17 θαη
18 παξαηεξνύκε όηη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ππήξμε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηξηαθνληαεηία πνπ
κειεηήζακε. Η κεγαιύηεξε αύμεζε ζηε κέζε ζεξκνθξαζία παξαηεξήζεθε ζην αεξνδξόκην Πάθνπ
θαη ε κηθξόηεξε ζην Αθξσηήξη. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, αθνύ νη πεξηνρέο
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ λεζηνύ κε δηαθνξεηηθό αλάγιπθν, πςόκεηξν θαη
πξνζαλαηνιηζκό. Γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα από απηά ηα
δηαγξάκκαηα ζπγθξίλακε πεξηνρέο πνπ λα έρεη λόεκα, π.ρ. πεξηνρέο πνπ λα βξίζθνληαη ζρεηηθά
θνληά θαη λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξε δηαθνξά ζην πςόκεηξν, παξάιηεο πόιεηο θηι.
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Μέζη Δηήζια Θεπμοκπαζία ανά πεπιοσή

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

Δηθόλα 17. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα (α) ην Νέν
Ληκάλη Λεκεζνύ, (β) ην Αθξσηήξη, (γ) ηνλ Πξόδξνκν, (δ) ην Νέν Αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη (ε) ηελ
Πόιε Υξπζνρνύο, ζε βάζνο ηξηάληα ρξόλσλ (1982 - 2011).
Μέγιζηη και Δλάσιζηη Μέζη Θεπμοκπαζία ανά πεπιοσή

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

Δηθόλα 18. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο
γηα (α) ην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ, (β) ην Αθξσηήξη, (γ) ηνλ Πξόδξνκν, (δ) ην Νέν Αεξνδξόκην
Λάξλαθαο θαη (ε) ηελ Πόιε Υξπζνρνύο, ζε βάζνο ηξηάληα ρξόλσλ (1982 - 2011).
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ηελ Δηθόλα 19 θαίλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο κέζεο θαηαλνκήο αζξνηζηηθήο βξνρήο ζε
βάζνο ηξηαληαπέληε ρξόλσλ. Παξαηεξώληαο ηα δηαγξάκκαηα ηεο Δηθόλαο 17 δελ κπνξνύζακε λα
βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, αθνύ από ό,ηη θαίλεηαη δελ ππήξμε ηδηαίηεξε κεηαβνιή. Δθείλν,
όκσο, πνπ κπνξνύκε λα ζρνιηάζνπκε είλαη όηη θαηά ηελ πεληαεηία 1992-1997 ππήξμε κηα πεξίνδνο
μεξαζίαο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο, όπνπ ε βξνρόπησζε ήηαλ θνληά θαη θάησ από ηελ θαλνληθή. ην
αεξνδξόκην Λάξλαθαο, ζην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ, ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο θαη ζην αεξνδξόκην Πάθνπ
απηό παξαηεξήζεθε θαη ζηελ πεληαεηία 2005 – 2010.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

Δηθόλα 19: Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο αζξνηζηηθήο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα (α) ην
Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ, (β) ην Αθξσηήξη, (γ) ηνλ Πξόδξνκν, (δ) ην Νέν Αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη (ε)
ηελ Πόιε Υξπζνρνύο, ζε βάζνο ηξηαληαπέληε ρξόλσλ (1982 - 2016).

Αθξσηήξη – Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ
Αξρηθά ζα ζπγθξίλνπκε ην Αθξσηήξη κε ην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ αθνύ αλήθνπλ ζηελ ίδηα επαξρία θαη
απέρνπλ γύξσ ζηα 15 km. Σν Αθξσηήξη είλαη θνηλόηεηα ηεο επαξρίαο Λεκεζνύ. Οιόθιεξν ην
έδαθνο ηεο θνηλόηεηαο βξίζθεηαη ζηηο Βξεηαληθέο ζηξαηησηηθέο βάζεηο ηεο Κύπξνπ, δειαδή αλήθεη
ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο έκεηλε αλαιινίσην από αλζξώπηλε
παξέκβαζε.[14]
Η Λεκεζόο είλαη κηα δπλακηθή πόιε ηεο Κύπξνπ, απνηειεί ηελ ζπκπξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ θαζώο
είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε. Σν Ληκάλη ηεο Λεκεζνύ είλαη ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ζηελ Κύπξν
(Αξγπξίδεο, 2012). Δίλαη έλα από ηα πην πνιπζύρλαζηα ιηκάληα ζην κεζνγεηαθό δηακεηαθνκηζηηθό
εκπόξην. Όζνλ αθνξά ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο Λεκεζνύ, ε πόιε είρε 107215 θαηνίθνπο ην
έηνο 1982, 136769 θαηνίθνπο ην έηνο 1992 (αύμεζε 27,6% ζην δηάζηεκα 1982-92) θαη ην έηνο 2001
έθζαζε ηνπο 157949 (αύμεζε 15,5% ζην δηάζηεκα 1992-01). πλεπώο, ε πόιε παξνπζηάδεη
απμεηηθέο ηάζεηο, αθνύ ε πνζνζηηαία κεηαβνιή πιεζπζκνύ θηάλεη ην 27% (1983-92) θαη 15% (19932001) (Αξγπξίδεο, 2012).
Παξαηεξνύκε όηη ε κέζε κέγηζηε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζε βάζνο ηξηάληα ρξόλσλ ζην Νέν Ληκάλη
Λεκεζνύ (αζηηθή πεξηνρή) έρεη απμεζεί θαηά
ελώ ζην Αθξσηήξη (πξναζηηαθή πεξηνρή) έρεη
απμεζεί κόιηο
. Η κέζε ειάρηζηε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζε βάζνο ηξηάληα ρξόλσλ ζην Νέν
Ληκάλη απμήζεθε θαηά
πεξίπνπ ε δηπιάζηα αύμεζε ζηε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία από ην
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Αθξσηήξη, ε νπνία απμήζεθε θαηά
. Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ
απμήζεθε θαηά
πεξίπνπ 1,5 θνξά πεξηζζόηεξε από ηελ αύμεζε ζηε κέζε εηήζηα
ζεξκνθξαζία ζην Αθξσηήξη θαηά
. Απηή ε δηαθνξά κπνξεί λα νθείιεηαη ζην
θαηλόκελν ηεο αζηηθήο ζεξκνλεζίδαο.
Σν θαηλόκελν ηεο αζηηθήο ζεξκνλεζίδαο ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ζε ζύγθξηζε κε ηηο γύξσ αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη πξναζηηαθέο δώλεο. Οη
πςειόηεξεο αζηηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζεηηθήο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ
αζηηθή πεξηνρή πνπ πξνθαιείηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο δηάηαμεο, ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη, ην κνξθνινγηθό, δνκηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο πόιεηο, ε
απειεπζεξνύκελε αλζξσπνγελήο ζεξκόηεηα θιπ (Θενθίινπ θαη εξγίδε, 2015).
Αεξνδξόκην Πάθνπ – Πόιε Υξπζνρνύο
Η Πάθνο, απνηειεί κηα εθ ησλ 6 επαξρηώλ ηεο Κύπξνπ θαη βξίζθεηαη ζην δπηηθόηεξν κέξνο ηνπ
λεζηνύ. Δίλαη ε 5ε κεγαιύηεξε ζε πιεζπζκό θαη έθηαζε πεξηνρή ηεο Κύπξνπ. H Πόιε Υξπζνρνύο
είλαη δήκνο ηεο επαξρίαο Πάθνπ ζηελ Κύπξν. Απνηειεί έλα από ηνπο ηέζζεξηο δήκνπο ηεο
επαξρίαο Πάθνπ. Η Πόιε Υξπζνρνύο βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο επαξρίαο Πάθνπ. Απέρεη 35
ρηιηόκεηξα από ηελ Πάθν. Παξαηεξνύκε Δηθόλα 18 (ζη) όηη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο θαηά ηελ 30εηία
ηνπ 1982-2011, ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηζνύηαη κε
. O
ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη κεγαιύηεξνο θαη ηζνύηαη κε
.
Δλώ ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Πάθνπ θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, ν ξπζκόο κεηαβνιήο
ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη
. Καη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ειάρηζηεο
ζεξκνθξαζίαο
. Δπνκέλσο, ζπγθξίλνληαο ηηο δύν πεξηνρέο ηεο επαξρίαο Πάθνπ,
βιέπνπκε όηη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο ππάξρεη πνιύ κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο
από ό,ηη ζην αεξνδξόκην Πάθνπ. Καλνληθά ην θιίκα πνπ ζα έπξεπε λα επηθξαηνύζε ζηελ Πόιε
Υξπζνρνύο ζα έπξεπε λα είλαη πην δξνζεξό ζε ζρέζε κε απηή ζην Αεξνδξνκίνπ Πάθνπ, αθνύ
βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο επαξρίαο Πάθνπ. Η θιηκαηηθή αιιαγή θαίλεηαη λα επεξέαζε ζνβαξά
απηή ηελ πεξηνρή.
Παξάιηεο Πόιεηο – Πξόδξνκνο
Παξαηεξνύκε όηη θαηαγξάθεηαη αύμεζε ηόζν ηεο κέγηζηεο όζν θαη ηεο ειάρηζηεο κέζεο
ζεξκνθξαζίαο ηα 30 ρξόληα πνπ εμεηάδνπκε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξάιηεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ
(Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ, Αθξσηήξη, Αεξνδξόκην Λάξλαθαο, Αεξνδξόκην Πάθνπ θαη Πόιε Υξπζνρνύο)
ζεκεηώλνπλ αύμεζε ηεο κέγηζηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο πνπ θπκαίλεηαη από
(Αθξσηήξη) έσο θαη
(Νέν Αεξνδξόκην Λάξλαθαο). Αληίζεηα, ζηνλ Πξόδξνκν, κηα
νξεηλή πεξηνρή, θαηαγξάθηεθε αύμεζε ηεο κέγηζηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θαηά
.
Φαίλεηαη ινηπόλ όηη θαηαγξάθηεθε κεγαιύηεξε αύμεζε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Η αύμεζε ηεο
ειάρηζηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θπκαίλεηαη γηα ηηο παξάιηεο πόιεηο από
(Αθξσηήξη)
έσο
(Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ). Η αύμεζε ηεο ειάρηζηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο πνπ
ζεκεηώζεθε ζηνλ Πξόδξνκν ήηαλ
.Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία παξνπζίαζε
αύμεζε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο κε ην Αθξσηήξη λα θαηαγξάθεη ηελ κηθξόηεξε ηηκή (
) θαη
ην Αεξνδξόκην Πάθνπ ηε κεγαιύηεξε (
). ηνλ Πξόδξνκν θαηαγξάθηεθε αύμεζε
θαηά
.
Απηό πνπ καο πξνβιεκάηηζε ζε απηό ην ζεκείν ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ Πξόδξνκν, πνπ, ελώ
σο πεξηνρή δελ ζεσξείηαη ππθλνθαηνηθεκέλε, είρε ζεκαληηθή αύμεζε ζηε ζεξκνθξαζία (Δηθόλεο
17(γ) θαη 18(γ)). Ο Πξόδξνκνο είλαη θηηζκέλνο ζε κέζν πςόκεηξν 1400 κέηξσλ θαη απέρεη 115
ρηιηόκεηξα από ηε Λάξλαθα, 60 ρηιηόκεηξα βνξεηνδπηηθά ηεο Λεκεζνύ, 78 ρηιηόκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο
Λεπθσζίαο θαη 74 ρηιηόκεηξα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Πάθνπ (Παξάξηεκα).[15] Ίζσο νη δξαζηεξηόηεηεο
ησλ πόιεσλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ λα επεξεάδνπλ ηηο θιηκαηηθέο ηνπ ζπλζήθεο. Απηό ρξεηάδεηαη
πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.
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5. Σςμπεπάζμαηα
ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνλ πιεζπζκό, ηηο
εθπνκπέο ησλ αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο κέζεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο βξνρόπησζεο ζηελ Κύπξν ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο.
Μέζα από ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη ζπλνιηθά γηα ηελ Κύπξν ε ζεξκνθξαζία (κέζε, κέγηζηε θαη
ειάρηζηε) απμάλεηαη κε κεγαιύηεξν ξπζκό από ηα παγθόζκηα κνληέια πνπ ζεκαίλεη όηη ε θιηκαηηθή
αιιαγή επεξεάδεη ήδε ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ην λεζί.
Οη πξνβιέςεηο ησλ κειινληηθώλ αιιαγώλ απνθαιύπηνπλ απμήζεηο ηεο κέγηζηεο εηήζηαο
ζεξκνθξαζίαο πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ ζηνπο 2,4-2,6°C ζηηο επεηξσηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο θαη
ζηνπο 2,0°C ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Δπίζεο, έλαο επηπιένλ κήλαο κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία
πςειόηεξε από 35°C αλακέλεηαη ζηηο ρεξζαίεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. Παξόκνηεο απμήζεηο
αλακέλνληαη επίζεο γηα ηξνπηθέο λύρηεο ζε όιν ην πεδίν κειέηεο. [16] Η ζπλνιηθή κέζε βξνρόπησζε
γηα ηελ Κύπξν κεηώζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 100 ρξόληα απμάλνληαο ζε κεγάιν βαζκό ηνλ
θίλδπλν ηεο εξεκνπνίεζεο.
Δπίζεο ζπκπεξάλακε όηη ζεκεηώζεθε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο παξάιηεο πεξηνρέο, ζην
θεληξηθό κέξνο ηνπ λεζηνύ (Λεπθσζία) θαη ζηνλ Πξόδξνκν (νξεηλή πεξηνρή), κε ηνλ Πξόδξνκν λα
ζεκεηώλεη κεγάιε αύμεζε παξά ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα κηα αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή. Η
άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε ζπρλόηεηα ησλ ππξθαγηώλ θαη λα επηθέξεη
πεξαηηέξσ κείσζε ζην δηαζέζηκν λεξό. Πεξαηηέξσ ζα κπνξνύζε λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη, αύμεζε
ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.
Παξαηεξήζακε ην θαηλόκελν ηεο αζηηθήο ζεξκνλεζίδαο ζηε Λεκεζό κε ηε ζεξκνθξαζία ζην Νέν
Ληκάλη Λεκεζνύ (αζηηθή πεξηνρή) λα απμάλεηαη θαηά κεγαιύηεξν βαζκό από ηελ αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζην Αθξσηήξη (πξναζηηαθή πεξηνρή). Ο πιεζπζκόο ηεο Κύπξνπ ζε όιεο ηη επαξρίεο
από ην 1992-2011 απμήζεθε. Ο ζπλνιηθόο πιεζπζκόο πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο
ζεκείσζε αύμεζε 14,5% από ην 1992 κέρξη ην 2001 θαη αύμεζε 21,9% από ην 2001 κέρξη ην 2011.
Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έληνλε αζηηθνπνίεζε, ηελ αύμεζε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ, ησλ
νηθνδνκώλ θηι.
ηελ Κύπξν θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2017 παξαηεξείηαη αύμεζε όισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
θαηά 59% ην CO2, 32% ην CH4, 3% ην N2O, 291% ΣΟ HFC3 θαη 542% ην SF6. Μηα κειινληηθή
εξγαζία κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ηνπο ιόγνπο πνπ επζύλνληαη γηα απηή ηελ αύμεζε. Ίζσο λα κπνξνύλ
λα αληιεζνύλ δεδνκέλα από ζηαζκνύο ειέγρνπ πνηόηεηαο ηνπ αέξα γηα λα δηαπηζησζεί ην πνζνζηό
ζπλεηζθνξάο από δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε βηνκεραλία, ηα απηνθίλεηα θαη ε δηαρείξηζε ζθνππηδηώλ.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όινη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ γηα καο,
θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάιινπκε ην κέγηζην
ησλ δπλαηνηήησλ καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, αθνύ ε επηβίσζε καο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε
απηό.
Πξέπεη λα γίλνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζε πνιηηηθό επίπεδν ώζηε λα κπνξέζεη ε Κύπξνο λα πεηύρεη
ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ γηα κηα θιηκαηηθά νπδέηεξε Δπξσπατθή
Έλσζε έσο ην 2050. Πξνο ηνλ ζθνπό απηό, ην Δπξσπατθό πκβνύιην ηάζζεηαη ππέξ ελόο
δεζκεπηηθνύ ελνξηαθνύ ζηόρνπ γηα θαζαξή εζσηεξηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 55 % έσο ην 2030 ζε ζύγθξηζε κε ην 1990.
Ωζηόζν ππάξρνπλ πνιιά, απιά θαη βαζηθά πξάγκαηα πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε θαζεκεξηλά ν
θαζέλαο από καο, έηζη ώζηε λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ θαη ηειηθά ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό.
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Μπνξνύκε λα εμνηθνλνκνύκε ελέξγεηα:
 βήλνληαο ηα θώηα όηαλ δελ είλαη απαξαίηεην.
 Υξεζηκνπνηώληαο ιακπηήξεο θζνξίνπ.
 Κιείλνπκε ηηο πξίδεο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύκε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ώζηε λα κελ είλαη
ζε αλακνλή.
 Σνπνζεηώληαο θσηνβνιηατθά ζηα ζπίηηα καο θαη όρη κόλν.
 Γηαιέγνληαο νηθηαθέο ζπζθεπέο πνπ είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α, νύησο ώζηε λα
θαηαλαιώλνπλ πέληε θνξέο ιηγόηεξε ελέξγεηα από ηηο ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο.
Τηνζεηνύκε ζπλήζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο:
 Να πξνηηκνύκε ην πεξπάηεκα γηα κηθξέο απνζηάζεηο θαη απνθεύγνπκε ηε ρξήζε ηνπ
απηνθηλήηνπ.
 Όπνπ είλαη δπλαηόλ, είλαη πξνηηκόηεξν λα παίξλνπκε ηα δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο γηα ηε
κεηάβαζε ζηελ εξγαζία, ζην ζρνιείν ή ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα δνπιεηέο.
 Υξεζηκνπνηνύκε πβξηδηθά απηνθίλεηα, πνπ είλαη αξθεηά πην νηθνλνκηθά όζνλ αθνξά ζηελ
θαηαλάισζε θαπζίκσλ.
 Αλαθπθιώλνπκε όζν πην πνιύ κπνξνύκε.
 Καζαξίδνπκε ηηο παξαιίεο καο.
 Γελ μνδεύνπκε άζθνπα λεξό.
 Γεκηνπξγνύκε ρώξνπο πξαζίλνπ θπηεύνληαο δέληξα θαη θπηά.
Η θιηκαηηθή αιιαγή δελ κπνξεί πιένλ λα ζεσξείηαη απιώο έλα πεξηβαιινληηθό ή αλαπηπμηαθό
δήηεκα. Η ζεκαληηθόηεξε απόξξνηά ηεο είλαη όηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο
αλζξώπηλεο πγείαο θαη επεκεξίαο. Δίλαη αλαγθαία ε θαιύηεξε εθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο «θιηκαηηθή αιιαγή» ηόζν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ
από θνηλνύ δέζκεπζε γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ (Cohen et al, 2004).

6. Γεξιόηηηερ πος αποκηήθηκαν και πποβλήμαηα πος έππεπε να ανηιμεηυπιζηούν
Μέζα από ηελ εκπεηξία καο ζην δηαγσληζκό αληηκεησπίζακε δηάθνξεο πξνθιήζεηο. Μηα από απηέο
ήηαλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ είρακε ζηα ρέξηα καο όζνλ αλαθνξά ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε βξνρόπησζε
ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ. Τπήξμαλ δειαδή, αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία είηε απνπζίαδαλ,
είηε ήηαλ αθξαίεο ηηκέο, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα δεκηνπξγία γξαθηθώλ
παξαζηάζεσλ θαη έπεηηα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αθόκε, είρακε πξνβιεκαηηζηεί ζηνλ
ηξόπν γηα ηνλ νπνίν ζα παξνπζηάδακε ηα ζηνηρεία καο, νύησο ώζηε λα βγάινπκε ην θαιύηεξα
δπλαηά απνηειέζκαηα θαη κεηά λα εμάγνπκε ηα νξζά ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, κηα από ηηο θπξηόηεξεο
δπζθνιίεο πνπ ήξζακε αληηκέησπνη ήηαλ όηη ιόγσ ησλ πξσηνθόιισλ ηνπ Covid-19, δελ ήηαλ εθηθηό
λα ζπλαληεζνύκε θαη λα ζπδεηήζνπκε άκεζα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, καο αιιά θαη ηνλ ηξόπν
νξγάλσζήο καο, έηζη έπξεπε λα ζπκβηβαζηνύκε κε ηηο ηειεδηαζθέςεηο.
Μέζα από ην ηαμίδη καο ζε απηό ην δηαγσληζκό απνθνκίζακε πνηθίιεο δεμηόηεηεο. Αξρηθά,
εκπινπηίζακε ηηο γλώζεηο καο ζηνλ ηνκέα ηηο Μεηεσξνινγίαο, θαζόηη δηεπξύλακε ηνπο νξίδνληέο καο
γύξσ από ην ζέκα καζαίλνληαο γηα ην θιίκα, αιιά ηαπηόρξνλα θαηνξζώζακε λα αλαπηύμνπκε θαη
ηελ θξηηηθή καο ζθέςε, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα. Δπηπξόζζεηα,
κάζακε λα δεκηνπξγνύκε πνιπζύλζεηεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη έπεηηα κέζα από πνιιή κειέηε
κπνξέζακε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε βξνρόπησζε ζηνλ
ηόπν καο. Δπίζεο, κέζα από ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθόηεηα πνπ είρακε θεξδίζακε πνιιά
πξάγκαηα, εθόζνλ αληαιιάμακε ηδέεο θαη απόςεηο θαη πάλσ ζε απηέο θηίζακε θαη αλαζρεκαηίζακε
θαιύηεξα λέεο, νη νπνίεο ήηαλ θαη πην επνηθνδνκεηηθέο. Δπνκέλσο, όιεο απηέο νη δεμηόηεηεο
θεξδίζακε κέζα από απηή καο ηελ εκπεηξία ζα καο ρξεζηκέςνπλ θαη ζα καο θαλνύλ πνιύ
ζεκαληηθέο γηα ην κέιινλ.
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Παξάξηεκα

Υξνλνζεηξέο Θεξκνθξαζίαο θαη Βξνρόπησζεο
αλά ζηαζκό

1. Αθξσηήξη (332)
Σν Αθξσηήξη είλαη θνηλόηεηα ηεο επαξρίαο Λεκεζνύ. Οιόθιεξνο ην έδαθνο ηεο θνηλόηεηαο βξίζθεηαη
ζηηο Βξεηαληθέο ζηξαηησηηθέο βάζεηο ηεο Κύπξνπ, δειαδή αλήθεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν
Αθξσηήξη βξίζθεηαη ζην δπηηθό κέξνο ηεο Υεξζνλήζνπ Αθξσηεξίνπ. Βξίζθεηαη ζηα λνηηνδπηηθά ηεο
Αιπθήο Λεκεζνύ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλν κεηαμύ ηνπ Αθξσηεξίνπ Εεπγάξη θαη ηνπ Αθξσηεξίνπ Γάηαο.
Αλαηνιηθά, λόηηα θαη δπηηθά βξέρεηαη από ηε Μεζόγεην Θάιαζζα. Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο
πεξηνρήο είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Αξρηθά, πεξηιακβάλεη αθξνγηαιηέο νη νπνίεο έκεηλαλ αλαιινίσηεο
από αλζξώπηλε παξέκβαζε. Ζ ρεξζόλεζνο θαιύπηεηαη από αξθεηέο δηεζλείο ζπκβάζεηο, όπσο:




ε ύκβαζε ηεο Βέξλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ,
ε ύκβαζε ηεο Βόλλεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθώλ εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο,
ε ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
παξάθηησλ πεξηνρώλ ηεο Μεζνγείνπ.

Ζ κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Αθξσηεξίνπ είλαη αθαιιηέξγεηε. ηηο θαιιηεξγήζηκεο
εθηάζεηο ππάξρνπλ εζπεξηδνεηδή, ζηηεξά, βίθνη, ειηέο θαη ακπέιηα. Όζν αθνξά ηελ παλίδα ηεο
πεξηνρήο, ζην Αθξσηήξη γελλνύλ νη πξάζηλεο ρειώλεο θαη νη ρειώλεο θαξέηα-θαξέηα. Δπίζεο, έρνπλ
θαηαγξαθεί δηάθνξα είδε ζειαζηηθώλ όπσο θώθηεο, δειθίληα θαη λπρηεξίδεο. Αθόκε, ππάξρνπλ
εθαηνληάδεο είδε εληόκσλ θαη ελλέα ελδεκηθά είδε ζαιηγθαξηώλ.1
Πίλαθαο 1.1: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηαζκό ζηελ
πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ

ηνλ Πίλαθα 1.1 βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα
ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αθξσηεξίνπ. ηελ Δηθόλα 1.1 θαίλεηαη ε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο
ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο.

Ολνκαζία

ΑΚΡΧΣΖΡΗ (Β.Β.Α.)

Αξηζκόο ζηαζκνύ

332

Τςόκεηξν

23 m

Δίδνο ζηαζκνύ

πλνπηηθόο

Γεσγξαθηθό πιάηνο

34°35'00.0"N

Γεσγξαθηθό κήθνο

32°59'00.0"E

Δηθόλα 1.1: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο ζην Αθξσηήξη
γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1982 - 2011.

Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Δηθόλαο 1.1 δείρλεη αύμεζε
ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην 2011.
1

https://el.wikipedia.org/wiki/ Αθξσηήξη_Κύπξνπ_(θνηλόηεηα)
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Δηθόλα 1.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ην Αθξσηήξη.

Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζηηο δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο Δηθόλαο 1.2 δείρλεη
αύμεζε ηεο κέζεο κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζην Αθξσηήξη θαηά
. θαη ηεο κέζεο
ειάρηζηεο εηήζηαο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην 2011. Παξαηεξνύκε όηη ε δηαθνξά ηεο κέγηζηεο
ζεξκνθξαζίαο από ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία γηα ην Αθξσηήξη κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ
ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξηαθνληαεηία.
ηνλ Πίλαθα 1.2 θαηαγξάθνληαη νη ςειόηεξεο θαη ε ρακειόηεξεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο
κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή. Φαίλεηαη μεθάζαξα πσο νη
πεξηζζόηεξεο ςειόηεξεο ηηκέο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξεζήθαλ κεηά ην 2000.
Δλώ νη ρακειόηεξεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο θαηαγξάθεθαλ από ην 1983 κέρξη ην 1997 γηα
όινπο ηνπο κήλεο εθηόο από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015 (ρακειόηεξε κέγηζηε) θαη ηνλ Οθηώβξην 2013
(ρακειόηεξε ειάρηζηε). Ζ ςειόηεξε κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεθε ηνλ Ηνύιην 1988,
ελώ ε ρακειόηεξε κέγηζηε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1992. Ζ ςειόηεξε ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία
θαηαγξάθεθε ηνλ Αύγνπζην 2010, ελώ νη ρακειόηεξεο ειάρηζηεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989 θαη ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 1992.
Πίλαθαο Μεηξήζεσλ 1.2: Φειόηεξε θαη ρακειόηεξε κέζε κέγηζηε θαη κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία έηνπο θαη ηα
αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή ζην Αθξσηήξη.

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
18,5
2014
14,5
1983
13,5
1992
20,1
2016
21,4
2001
16,1
1987
26,0
1989
18,9
1997
28,7
2003
23,3
1993
30,8
2016
27,3
2015
33,5
1988
29,2
1991
33,3
2010
28,8
1997
31,6
1994
28,5
1997
29,9
1993
25,2
1989
25,4
2010
19,8
1995
21,1
2010
16,0
1992
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Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
5,6
1989
11,2
2010
5,6
1992
10,8
2013
12,7
2001
7,4
1987
14,5
2016
11,5
1996
18,6
2003
15,1
1986
21,9
2016
19,1
1982
24,8
2012
20,9
1985
25,2
2010
21,0
1984
22,9
2014
19,0
1985
19,6
1994
15,3
2013
15,6
2012
10,4
1995
12,1
2010
6,9
1992

Δηθόλα 1.3: (α) Γηαθνξά κέζεο κέγηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (αξηζηεξά) από ηελ θαλνληθή κέγηζηε κεληαία
ζεξκνθξαζία, (β) Γηαθνξά κέζεο ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (δεμηά) από ηελ θαλνληθή
ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία, ζην Αθξσηήξη ζε πέληε ρξνληέο από ην 1990 κέρξη ην 2010.

ηελ Δηθόλα 1.3 θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ηεο δηαθνξάο από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζε πέληε
δηαθνξεηηθέο ρξνληέο κέζα ζε κία εηθνζαεηία. Χο θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζεσξήζεθε ν κέζνο όξνο
ηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο από ην 1981 κέρξη 2010. ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξάζηαζεο
είλαη λα παξαηεξήζνπκε ηη ζπλέβαηλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ θαη αλ κπνξεί λα εληνπηζηεί θάπνην
κνηίβν ζηε κεληαία ζεξκνθξαζία. Παξαηεξνύκε όηη ην 2010 όινη νη κήλεο έρνπλ ζεηηθή δηαθνξά από
ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία είηε ζηε κέζε κέγηζηε είηε ζηε κέζε ειάρηζηε κε εμαίξεζε ηνλ Ηνύλην θαη
ηνλ Ηνύιην κήλεο ζηνπο νπνίνπο ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε αιιά θνληά ζηελ θαλνληθή
ζεξκνθξαζία. Ο Ννέκβξηνο ηνπ 2010 είρε
δηαθνξά από ηε κέγηζηε θαλνληθή θαη ν
Ηαλνπάξηνο ηνπ 2010 είρε
από ηελ ειάρηζηε θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Σε ρξνληά 1995 όινη νη
κήλεο ηνπ θζηλνπώξνπ είραλ αξλεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία, πνπ ζεκαίλεη όηη
ήηαλ έλα ζρεηηθά θξύν θζηλόπσξν. Σν θαινθαίξη ηνπ 1990 θαίλεηαη όηη ήηαλ ζρεηηθά δξνζεξό, αθνύ
όινη νη κήλεο ηνπ θαινθαηξηνύ είραλ αξλεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία.
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Δηθόλα 1.4: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ην
Αθξσηήξη.

ηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ νη ηηκέο ηεο βξνρόπησζεο έρνπλ αξθεηέο απμνκεηώζεηο κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δηθόλα 1.4 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο
βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1982 – 2017. Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο
κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά βξνρόπησζε ήηαλ ην 2004 κε 700 mm θαη ην έηνο κε ηε κηθξόηεξε
βξνρόπησζε ήηαλ ην 1999 κε ιηγόηεξε από 200 mm. Από ην 1982 κέρξη ην 2016 (35 έηε) ε κέζε
εηήζηα βξνρόπησζε απμήζεθε θαηά 24 mm ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ.
ηελ Δηθόλα 1.5 (α) θαίλεηαη ην ξαβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1982 - 2011) αλά έηνο, ην έηνο πνπ είρε ηελ κηθξόηεξε πνζνζηηαία
βξνρόπησζε ήηαλ ην 1999. ην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 1.5 (α) δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνην
κνηίβν ζηε βξνρόπησζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
ηελ Δηθόλα 1.5 (β) ζπγθξίλεηαη ε κέζε κεληαία βξνρόπησζε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2017 κε ηελ
θαλνληθή (1982 -2011). Οη κήλεο Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο θαη Ννέκβξηνο είραλ κηθξόηεξε αζξνηζηηθά
βξνρόπησζε ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή. Σνπο κήλεο Ηνύληνο, Ηνύιηνο θαη Αύγνπζηνο δελ είρε ζρεδόλ
θαζόινπ βξνρόπησζε. Ο Ηαλνπάξηνο είλαη ν κήλαο κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά βξνρόπησζε.

(α)
(β)
Δηθόλα 1.5: (α) Ραβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
(1982 – 2011) γηα ην Αθξσηήξη, (β) ζύγθξηζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρόπησζεο (2000 – 2017) κε
ηελ θαλνληθή (1982 – 2011).
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2. Λάξλαθα - Αεξνδξόκην (731)
Ζ Λάξλαθα είλαη πόιε ζηε λνηηναλαηνιηθή αθηή ηεο Κύπξνπ. ήκεξα απνηειεί ηελ ηξίηε ζε κέγεζνο
πόιε ηνπ λεζηνύ, κε πιεζπζκό 144.900 θαηνίθνπο ζηελ επαξρία Λάξλαθαο. ηε Λάξλαθα βξίζθεηαη
δηεζλέο αεξνδξόκην, ν θπξηόηεξνο θαη κεγαιύηεξνο αεξνιηκέλαο ηεο Κύπξνπ. Δίλαη θαηά πνιινύο ε
πην θπζηθή θαη νκνξθόηεξε πόιε ηεο Κύπξνπ κε 2 θπζηθέο ιίκλεο (Αιπθή θαη Λίκλε Οξόθιηλεο)
αιιά θαη κε πιεζώξα κλεκείσλ.2

ηνλ Πίλαθα 2.1 βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζηελ πεξηνρή
ηνπ Αθξσηεξίνπ. ηελ Δηθόλα 2.1 θαίλεηαη ε
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο
ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο.

Πίλαθαο 2.1: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηαζκό ζηελ
πεξηνρή ηεο Λάξλαθαο
Ολνκαζία
ΛΑΡΝΑΚΑ (ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ)
Αξηζκόο ζηαζκνύ

731

Τςόκεηξν

1m

Δίδνο ζηαζκνύ

πλνπηηθόο/Απηόκαηνο

Γεσγξαθηθό πιάηνο

34°52'02.0"N

Γεσγξαθηθό κήθνο

33°37'00.0"E

Δηθόλα 2.1: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο ζην
αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1982 – 2011.

Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 2.1 δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο
εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην 2011. Σν 2010
είρε ηελ ςειόηεξε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ θαη ην 1993 ηε
ρακειόηεξε. ηελ Δηθόλα 2.2 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο κέζεο
εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.

2

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1
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Δηθόλα 2.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο
ζην αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1982 – 2011.

Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 2.2 δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο
κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαηά
θαη ηεο κέζεο ειάρηζηεο
εηήζηαο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην 2011. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε κέζε κέγηζηε θαη ζηε κέζε
ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή.
ηνλ Πίλαθα κεηξήζεσλ 2.2 θαηαγξάθνληαη νη ςειόηεξεο θαη ε ρακειόηεξεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο
ηηκέο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή. Από ηνλ
ζπγθεθξηκέλν Πίλαθα κεηξήζεσλ παξαηεξνύκε όηη νη ςειόηεξεο κέγηζηεο ηηκέο θαηαγξάθηεθαλ από
ην 2003 κέρξη ην 2017 γηα όινπο ηνπο κήλεο εθηόο από ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Οθηώβξην. Ο Αύγνπζηνο
ηνπ 2010 θαηαγξάθεθε σο ν ζεξκόηεξνο. Οη ρακειόηεξεο κέγηζηεο ηηκέο παξαηεξήζεθαλ από ην
1982 κέρξη ην 1997 κε ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ηνπ 1992 λα θαηαγξάθεηαη σο ν ςπρξόηεξνο.
Οη ςειόηεξεο ειάρηζηεο ηηκέο θαηαγξαθήθαλ θαηά ηα έηε 2003-2015 εθηόο από ηνλ Οθηώβξην, ελώ
νη ρακειόηεξεο ειάρηζηεο ηηκέο θαηαγξαθήθαλ από ην 1983 κέρξη ην 1995.
Πίλαθαο Μεηξήζεσλ 2.2: Φειόηεξε θαη ρακειόηεξε κέζε κέγηζηε θαη κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία έηνπο θαη ηα
αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο.

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
18,9
2014
14,3
1983
13,3
1992
20,1
2016
22,4
2008
16,3
1987
25,7
1989
20,3
1997
29,9
2003
24,2
1983
32,4
2009
28,5
1982
34,6
2017
30,8
1982
34,9
2010
30,9
1997
32,6
2010
29,8
1997
30,1
1993
25,6
1985
26,2
2010
19,7
1988
21,3
2010
15,6
1992
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Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
10,1
2003
5,1
1983
4,6
1992
9,4
2010
12,2
2001
6,1
1987
14,0
2001
10
1997
17,9
2003
14,1
1987
21,4
2000
17,9
1985
24,5
2012
20,3
1982
24,9
2010
20,1
1984
22,5
2015
17,8
1983
19,6
1994
14,5
1983
14,9
2013
9,5
1995
11,7
2010
6,3
1992

Δηθόλα 2.3: (α) Γηαθνξά κέζεο κέγηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (αξηζηεξά) από ηελ θαλνληθή κέγηζηε κεληαία
ζεξκνθξαζία, (β) Γηαθνξά κέζεο ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (δεμηά) από ηελ θαλνληθή
ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία, ζην Αεξνδξόκην Λάξλαθαο ζε πέληε ρξνληέο από ην 1990 κέρξη ην
2010.

ηελ Δηθόλα 2.3 θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ηεο δηαθνξάο από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζε πέληε
δηαθνξεηηθέο ρξνληέο κέζα ζε κία εηθνζαεηία. Παξαηεξνύκε όηη ην 2010 είλαη ε κόλε ρξνληά θαηά ηελ
νπνία ε γξαθηθή παξάζηαζε δηαθνξάο κέζεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο έρεη κόλν ζεηηθή δηαθνξά,
ελώ ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ίδηαο ρξνληάο ηεο κέζεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο δείρλεη ηνλ Ηνύλε θαη
ηνλ Ηνύιε λα είλαη θνληά ζηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία.
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Δηθόλα 2.4: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ην
αεξνδξόκην Λάξλαθαο.

ηελ Δηθόλα 2.4 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1982 – 2017. Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά
βξνρόπησζε ήηαλ ην 1992 κε 640 mm θαη ηα έηε κε ηελ κηθξόηεξε βξνρόπησζε ήηαλ ηα 1986,
1990, 2008 θαη 2013 κε ιηγόηεξε από 200 mm. Από ην 1982 κέρξη ην 2016 (35 έηε) ε κέζε εηήζηα
βξνρόπησζε απμήζεθε θαηά 11 mm ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο.
ηελ Δηθόλα 2.5 (α) θαίλεηαη ην ξαβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1982 - 2011) αλά έηνο, ην έηνο πνπ είρε ηελ κηθξόηεξε πνζνζηηαία
βξνρόπησζε ήηαλ ην 2013. Από ην 1995 κέρξη ην 1999 θαη από ην 2013 κέρξη ην 2017 ε αζξνηζηηθή
βξνρόπησζε ήηαλ κηθξόηεξε ηεο θαλνληθήο κε εμαίξεζε ην έηνο 2015.
ηελ Δηθόλα 2.5 (β) ζπγθξίλεηαη ε κέζε κεληαία βξνρόπησζε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2017 κε ηελ
θαλνληθή (1982 -2011). Οη κήλεο Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο, Οθηώβξηνο θαη Ννέκβξηνο είραλ κηθξόηεξε
βξνρόπησζε ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή. Σνπο κήλεο Ηνύληνο, Ηνύιηνο θαη Αύγνπζηνο δελ είρε ζρεδόλ
θαζόινπ βξνρόπησζε. Ο Ηαλνπάξηνο θαη ν Γεθέκβξηνο είλαη νη κήλεο κε ηε κεγαιύηεξε
βξνρόπησζε.

(α)

(β)

Δηθόλα 2.5: (α) Ραβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
(1982 – 2011) ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο, (β) ζύγθξηζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρόπησζεο (2000
– 2017) κε ηελ θαλνληθή (1982 – 2011).
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3. Λεκεζόο – Νέν Ληκάλη (388)
Ζ Λεκεζόο είλαη κηα δπλακηθή πόιε ηεο Κύπξνπ, απνηειεί ηελ ζπκπξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ θαζώο
είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηνπ λεζηνύ. Ζ πόιε βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο Κύπξνπ.
Σν ιηκάλη ηεο Λεκεζνύ είλαη ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ζηελ Κύπξν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πόιε ηεο
Λεκεζνύ [Αξγπξίδεο, 2012]. Δίλαη έλα από ηα πην πνιπζύρλαζηα ιηκάληα ζην κεζνγεηαθό
δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην. Ζ θαηαζθεπή ηνπ άξρηζε ην 1971, πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ
Παιηνύ Ληκαληνύ θαη έθηνηε ζπλερίδεηαη ε επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ,
ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε ζηξαηεγηθό ξπζκηζηηθό ζρέδην.3
ηνλ Πίλαθα 3.1 βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ
Ληκαληνύ ζηε Λεκεζό. ηελ Δηθόλα 3.1 θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ Νένπ Ληκαληνύ από ηνπο ράξηεο ηεο
Google.
Πίλαθαο 3.1: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηαζκό ζην Νέν Ληκάλη
Λεκεζνύ.

Ολνκαζία

ΛΔΜΔΟ - ΛΗΜΑΝΗ (ΝΔΟ)

Αξηζκόο ζηαζκνύ

388

Τςόκεηξν

3m

Δίδνο ζηαζκνύ

Απηόκαηνο / βξνρνκεηξηθόο

Γεσγξαθηθό πιάηνο

34°40'00.0"N

Γεσγξαθηθό κήθνο

33°01'00.0"E
Δηθόλα 3.1: Ζ ζέζε ηνπ Νένπ Ληκαληνύ από
ην Google maps.

ηελ Δηθόλα 3.2 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο. ηε γξαθηθή παξάζηαζε δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο γηα ηε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία
από ην 2007 κέρξη ην 2009, γηαηί έιεηπαλ από ηα κεληαία δεδνκέλα δύν ή ηξεηο ηηκέο θαη δελ κπνξεί
λα ππνινγηζηεί ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία κε βάζε ην Σκήκα Μεηεσξνινγίαο. Ζ κέζε ηηκή ησλ
ζεξκνθξαζηώλ κεηά ην 1997 ήηαλ πάλσ από
θαη ε πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ
δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζην Ληκάλη Λεκεζνύ θαηά
από ην 1982 κέρξη
ην 2011.

Δηθόλα 3.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο ζην Νέν
Ληκάλη Λεκεζνύ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1982 - 2011.
3

https://www.cpa.gov.cy/el/new-lemesos-port
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Δηθόλα 3.3: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ.

ηελ Δηθόλα 3.3 βξίζθνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηεο κέζεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο
γηα ην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ. Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο
ηεο Δηθόλαο 3.3 δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζην ιηκάλη Λεκεζνύ θαηά
. θαη ηεο κέζεο ειάρηζηεο εηήζηαο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην 2011. Παξαηεξνύκε όηη
ε δηαθνξά ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία γηα ην ιηκάλη Λεκεζνύ
κεηώλεηαη.
ηνλ Πίλαθα 3.2 θαηαγξάθνληαη νη ςειόηεξεο θαη ε ρακειόηεξεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο
κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή. Φαίλεηαη μεθάζαξα πσο νη
πεξηζζόηεξεο ςειόηεξεο ηηκέο ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξεζήθαλ κεηά ην 2000. Δλώ νη
ρακειόηεξεο ειάρηζηεο ηηκέο θαηαγξάθεθαλ από ην 1978 κέρξη ην 1992. Ζ ςειόηεξε κέγηζηε
κεληαία ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1988, ελώ ε ρακειόηεξε κέγηζηε ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 1992. Ζ ςειόηεξε ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ
2010 ελώ ε ρακειόηεξε ειάρηζηε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1992.
Πίλαθαο Μεηξήζεσλ 3.2: Φειόηεξε θαη ρακειόηεξε κέζε κέγηζηε θαη κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία έηνπο θαη ηα
αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή ζην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ.

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
19,3
2003
15,1
1992
14,1
1992
19,7
2002
22,2
2001
16,3
1987
26,5
1989
19,7
1997
29,3
2003
24,4
1993
31,6
2000
28,3
1997
34,0
1988
30,3
1991
34,7
1998
30,0
1997
32,1
1994
29,0
1997
30,4
1993
25,8
1990
25,6
2011
19,6
1995
21,4
2011
16,2
1992
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Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
10,5
2003
5,6
1983
5,2
1992
9,9
2010
12,1
2001
6,4
1987
14,0
2001
10,3
1987
18,1
2003
12,0
1988
21,3
2007
16,7
1982
23,7
2007
18,2
1985
25,1
2010
18,1
1978
22,2
2010
16,7
1980
18,9
1994
14,2
1983
14,4
2010
10,1
1978
12,0
2010
7,0
1992

Δηθόλα 3.4: (α) Γηαθνξά κέζεο κέγηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (αξηζηεξά) από ηελ θαλνληθή κέγηζηε κεληαία
ζεξκνθξαζία (1981-2010), (β) Γηαθνξά κέζεο ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (δεμηά) από ηελ
θαλνληθή ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία (1981-2010), ζην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ ζε πέληε ρξνληέο
από ην 1990 κέρξη ην 2010.

ηελ Δηθόλα 3.4 θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ηεο δηαθνξάο από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζε πέληε
δηαθνξεηηθέο ρξνληέο κέζα ζε κία εηθνζαεηία. ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξάζηαζεο είλαη λα
παξαηεξήζνπκε ηη ζπλέβαηλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ θαη αλ κπνξεί λα εληνπηζηεί θάπνην κνηίβν
ζηε κεληαία ζεξκνθξαζία.
Παξαηεξνύκε όηη ην 2010 όινη νη κήλεο έρνπλ ζεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζηε
κέζε ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία είρε
δηαθνξά από ηε κέγηζηε θαλνληθή θαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010
από ηελ ειάρηζηε
θαλνληθή ζεξκνθξαζία.
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Δηθόλα 3.5: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ην λέν
ιηκάλη Λεκεζνύ.

ηελ Δηθόλα 3.5 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1981 – 2016. Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά
βξνρόπησζε ήηαλ ην 1994 κε 550 mm θαη ην έηνο κε ηε κηθξόηεξε βξνρόπησζε ήηαλ ην 2008, κε
βξνρόπησζε θνληά ζηα 100 mm. Από ην 1981 κέρξη ην 2016 (35 έηε) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε
απμήζεθε θαηά 21 mm ζην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ.
ηελ Δηθόλα 3.6 (α) θαίλεηαη ην ξαβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1981 - 2010) αλά έηνο. Σν έηνο πνπ είρε ηελ κηθξόηεξε πνζνζηηαία
βξνρόπησζε ήηαλ ην 2008. Από ην 2005 κέρξη ην 2016 ε αζξνηζηηθή βξνρόπησζε ήηαλ κηθξόηεξε
ηεο θαλνληθήο κε εμαίξεζε ηα έηε 2007, 2011, 2012 θαη 2015.
ηελ Δηθόλα 3.6 (β) ζπγθξίλεηαη ε κέζε κεληαία βξνρόπησζε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2017 κε ηελ
θαλνληθή (1981 -2010). Οη κήλεο Μάξηηνο θαη Ννέκβξηνο είραλ κηθξόηεξε βξνρόπησζε ζε ζρέζε
κε ηελ θαλνληθή. Σνπο κήλεο Ηνύληνο, Ηνύιηνο θαη Αύγνπζηνο δελ είρε ζρεδόλ θαζόινπ βξνρόπησζε.
Ο Ηαλνπάξηνο θαη ν Γεθέκβξηνο είλαη νη κήλεο κε ηε κεγαιύηεξε βξνρόπησζε.

(α)

(β)

Δηθόλα 3.6: (α) Ραβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
(1981 – 2010) ζην Νέν Ληκάλη Λεκεζνύ, (β) ζύγθξηζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρόπησζεο (2000 –
2016) κε ηελ θαλνληθή (1981 – 2010).
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4. Πάθνο – Αεξνδξόκην (82)
Ζ Πάθνο, απνηειεί κηα εθ ησλ 6 επαξρηώλ ηεο Κύπξνπ θαη βξίζθεηαη ζην δπηηθόηεξν κέξνο ηνπ
λεζηνύ. Δίλαη ε 5ε κεγαιύηεξε ζε πιεζπζκό θαη έθηαζε πεξηνρή ηεο Κύπξνπ. Ζ πόιε έρεη κηα θιίζε
πξνο ηε ζάιαζζα, ζηα βόξεηά ηεο ζύλνξα ην πςόκεηξν θζάλεη ηα 140 m, κεηώλεηαη ζηα 70 m ζηελ
πεξηνρή ηνπ δεκνηηθνύ κεγάξνπ θαη ζπλερίδεη λα κεηώλεηαη ζηαζεξά λνηηόηεξα κέρξη ηε ζαιάζζηα
ζηάζκε. Ζ Κάησ Πάθνο είλαη θηηζκέλε δίπια ζηε ζάιαζζα θαη ην πςόκεηξό ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα
20 κέηξα. Ζ παξαιία ηεο Πάθνπ είλαη θαηά ην κεγαιύηεξό ηεο κέξνο βξαρώδεο θαη ραξαθηεξίδεηαη
από ζεηξά κηθξώλ θόιπσλ θαη αθξσηεξίσλ.4
Πίλαθαο 4.1: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηαζκό ζηελ
πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ Πάθνπ.

Σν Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Πάθνπ βξίζθεηαη 6,5
ρηιηόκεηξα λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο. Δίλαη ην
δεύηεξν κεγαιύηεξν αεξνδξόκην ηεο ρώξαο, κεηά ην
αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο
από ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ ηηο
δηαθνπέο ηνπο ζην δπηηθό κέξνο ηνπ λεζηνύ,
πξνζθέξνληαο εύθνιε πξόζβαζε ζε γλσζηά
ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο ρώξαο.5

Ολνκαζία

PAFOS (AIRPORT)

Αξηζκόο ζηαζκνύ

82

Τςόκεηξν

5m

Δίδνο ζηαζκνύ

Απηόκαηνο

Γεσγξαθηθό πιάηνο

34°42'04.0"N

Γεσγξαθηθό κήθνο

32°28'05.0"E

ηνλ Πίλαθα 4.1 βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζηελ πεξηνρή ηνπ
αεξνδξνκίνπ Πάθνπ. ηελ Δηθόλα 4.1 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο
ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο. Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε θαίλεηαη λα ππάξρεη
κεγαιύηεξνο ξπζκόο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηά ην 1997. Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ
δεδνκέλσλ ζην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 4.1 δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζην
αεξνδξόκην Πάθνπ θαηά
από ην 1984 κέρξη ην 2013. Ζ ςειόηεξε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία
θαηαγξάθεθε ην 2010, ελώ ε ρακειόηεξε ην 1992.

Δηθόλα 4.1: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο ζην
αεξνδξόκην Πάθνπ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1984 - 2013.
4
5

http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=12076&-V=limmata
http://travelsales.gr/aerodromio-pfo-paphos-international
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Δηθόλα 4.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ην αεξνδξόκην Πάθνπ.

Από ηα δηαγξάκκαηα ηεο Δηθόλαο 4.2 παξαηεξνύκε όηη ηελ δεθαεηία 1991 – 2001 ππήξμε κηα κηθξή
κείσζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο. Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζηα δύν
δηαγξάκκαηα δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζην αεξνδξόκην Πάθνπ,
από ην 1983 κέρξη ην 2012 θαηά
. θαη ηεο κέζεο ειάρηζηεο εηήζηαο θαηά
.
Παξαηεξνύκε όηη ε δηαθνξά ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην
αεξνδξόκην Πάθνπ κεηώλεηαη.
ηνλ Πίλαθα 4.2 θαηαγξάθνληαη νη ςειόηεξεο θαη ε ρακειόηεξεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο
κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή. Φαίλεηαη μεθάζαξα πσο νη
πεξηζζόηεξεο ςειόηεξεο ηηκέο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξεζήθαλ κεηά ην 2000.
Παξαηεξνύκε επίζεο όηη νη ςειόηεξεο ειάρηζηεο ηηκέο θαηαγξάθεθαλ από ην 2007 κέρξη ην 2017 γηα
όινπο ηνπο κήλεο. Οη ρακειόηεξεο κέγηζηεο ηηκέο παξαηεξήζεθαλ από ην 1984 κέρξη ην 1997 κε ηνλ
κήλα Φεβξνπάξην ηνπ 1992 λα θαηαγξάθεηαη σο ν ςπρξόηεξνο. Ο ζεξκόηεξνο κήλαο θαίλεηαη λα
είλαη ν Αύγνπζηνο ηνπ 2015.
Πίλαθαο Μεηξήζεσλ 4.2: Φειόηεξε θαη ρακειόηεξε κέζε κέγηζηε θαη κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία έηνπο θαη ηα
αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή ζην αεξνδξόκην Πάθνπ.

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
19,0
2014
15,2
1989
13,8
1992
20,4
2002
21,3
2001
15,5
1987
23,9
2016
19,3
1997
27,2
2003
22,9
1987
29,6
2016
26,6
1992
32,1
2017
28,4
1984
32,4
2015
28,5
1997
31,0
2015
27,5
1997
28,7
1992
24,7
1985
25,7
2010
19,8
1986
21,7
1988
16,2
1992
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Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
11,5
2010
5,5
1992
4,9
1992
10,8
2008
11,6
2016
6,6
1983
13,7
2013
9,2
1992
17,0
2007
12,8
1995
20,1
2010
16,5
1991
23,1
2012
18,9
1992
23,6
2010
19,4
1990
22,0
2014
16,8
1992
18,9
2009
14,4
1996
16,1
2008
10,0
1995
12,8
2010
6,8
1992

Δηθόλα 4.3: (α) Γηαθνξά κέζεο κέγηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (αξηζηεξά) από ηελ θαλνληθή κέγηζηε κεληαία
ζεξκνθξαζία, (β) Γηαθνξά κέζεο ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (δεμηά) από ηελ θαλνληθή
ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία, ζην αεξνδξόκην Πάθνπ ζε πέληε ρξνληέο από ην 1990 κέρξη ην 2010.

ηελ Δηθόλα 4.3 θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ηεο δηαθνξάο από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζε πέληε
δηαθνξεηηθέο ρξνληέο κέζα ζε κία εηθνζαεηία. Παξαηεξνύκε όηη ην 1995 όινη νη κήλεο εθηόο από ηνλ
Αύγνπζην έρνπλ αξλεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία, ελώ ζηε κέζε
κέγηζηε ζεξκνθξαζία απηό ζπκβαίλεη κε ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Ηνύλην. Δπνκέλσο, ην 1995
ήηαλ κηα ςπρξή ρξνληά. Καηά ην έηνο 2005 νη κήλεο Οθηώβξηνο θαη Ννέκβξηνο είλαη νη κόλνη κήλεο,
νη νπνίνη έρνπλ αξλεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία, άξα ήηαλ κηα
αξθεηά δεζηή ρξνληά. Δπίζεο, ην 2010 όινη νη κήλεο έρνπλ ζεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή
ζεξκνθξαζία είηε ζηε κέζε κέγηζηε είηε ζηε κέζε ειάρηζηε.
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Δηθόλα 4.4: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ην
αεξνδξόκην Πάθνπ.

ηελ Δηθόλα 4.4 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1984 – 2016. Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά
βξνρόπησζε ήηαλ ην 2012 κε 640 mm θαη ην έηνο κε ηε κηθξόηεξε βξνρόπησζε ήηαλ ην 1999, κε
βξνρόπησζε θνληά ζηα 160 mm. Από ην 1981 κέρξη ην 2016 (35 έηε) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε
απμήζεθε θαηά 37 mm ζην αεξνδξόκην Πάθνπ.
ηελ Δηθόλα 4.5 (α) θαίλεηαη ην ξαβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1984 - 2013) αλά έηνο, ην έηνο πνπ είρε ηελ κηθξόηεξε πνζνζηηαία
βξνρόπησζε ήηαλ ην 1999.
ηελ Δηθόλα 4.5 (β) ζπγθξίλεηαη ε κέζε κεληαία βξνρόπησζε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2016 κε ηελ
θαλνληθή (1984 -2013). Οη κήλεο Απξίιηνο, Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο είραλ κηθξόηεξε βξνρόπησζε
ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή. Σνλ Ηνύλην, Ηνύιην θαη Αύγνπζην δελ είρε ζρεδόλ θαζόινπ βξνρόπησζε.
Ο Ηαλνπάξηνο είλαη ν κήλαο κε ηε κεγαιύηεξε βξνρόπησζε.

(α)

(β)

Δηθόλα 4.5: (α) Ραβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
1984 – 2013) ζην αεξνδξόκην Πάθνπ, (β) ζύγθξηζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρόπησζεο (2000 –
2016) κε ηελ θαλνληθή (1984 – 2013).
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5. Πόιε Υξπζνρνύο (41)
H Πόιε Υξπζνρνύο είλαη δήκνο ηεο επαξρίαο Πάθνπ ζηελ Κύπξν. Απνηειεί έλα από ηνπο ηέζζεξηο
δήκνπο ηεο επαξρίαο Πάθνπ. Ζ Πόιε Υξπζνρνύο βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο επαξρίαο Πάθνπ.
Απέρεη 35 ρηιηόκεηξα από ηελ Πάθν. Ζ Πόιε Υξπζνρνύο βξίζθεηαη ζε κία από ηηο πην όκνξθεο
πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ, θνληά ζε ξνκαληηθέο ηνπνζεζίεο, εθεί πνπ ε ζεά ηνπ έξσηα θαη ηεο νκνξθηάο,
ε Αθξνδίηε, ζπλαληνύζε ηνλ αγαπεκέλν ηεο Άδσλε. Βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά γσληά ηεο
Κύπξνπ, πιεζίνλ ηνπ αθξσηεξίνπ ηνπ Αθάκα. Δίλαη θηηζκέλε ζε κηα πεξηνρή ραξηζκαηηθή κε
πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζαπκάζηεο παξαιίεο. ηα δπηηθά ζπλνξεύεη κε ην Νέν Υσξηό
Πάθνπ, ζηα λνηηνδπηηθά κε ηελ Αδξνιύθνπ θαη ηε Γξνύζηα, ζηα λόηηα κε ηε Υξπζνρνύ θαη ηε ηελή,
ζηα λνηηναλαηνιηθά κε ηελ Πειαζνύζα θαη ζηα αλαηνιηθά κε ηελ Μαθνύληα θαη ηελ Αξγάθα. Σν
βόξεην ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο ηεο έθηαζεο είλαη παξαζαιάζζην. Ο θόιπνο πνπ ζρεκαηίδεηαη
νλνκάδεηαη Κόιπνο ηεο Υξπζνρνύο.6

Πίλαθαο 5.1: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηαζκό ζηελ πεξηνρή ηεο
Πόιεο Υξπζνρνύο.

Ολνκαζία

Πόιεο Υξπζνρνύο (Σκ. Τδάησλ)

Αξηζκόο ζηαζκνύ

41

Τςόκεηξν

20 m

Δίδνο ζηαζκνύ

Απηόκαηνο / βξνρνκεηξηθόο

Γεσγξαθηθό πιάηνο 35°02'03.0"N
Δηθόλα 5.1: Ζ ηνπνζεζία ηεο Πόιεο Υξπζνρνύο

Γεσγξαθηθό κήθνο

32°26'01.0"E

ζηελ επαξρία Πάθνπ.26

ηνλ Πίλαθα 5.1 βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζηελ πεξηνρή ηεο Πόιεο
Υξπζνρνύο. ηελ Δηθόλα 5.1 θαίλεηαη ε ηνπνζεζία ηεο ζηελ επαξρία Πάθνπ. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε
ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο δίλεηαη ζηελ
Δηθόλα 5.2. Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 5.2 δείρλεη
αύμεζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην
2011. Ζ ςειόηεξε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία θαίλεηαη λα είλαη 2010 θαη ε ειάρηζηε ην 1992.

Δηθόλα 5.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηελ Πόιε
Υξπζνρνύο ηε ρξνληθή πεξίνδν 1982 - 2011.
6

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%8D%CF%82
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Δηθόλα 5.3: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ Πόιε Υξπζνρνύο από ην 1982 κέρξη ην 2011.

Σα δηαγξάκκαηα ηεο κέζεο κέγηζηεο θαη ηεο κέζεο ειάρηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαίλνληαη ζηελ
Δηθόλα 5.3. Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζηα δύν δηαγξάκκαηα δείρλεη αύμεζε ηεο
κέζεο κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαηά
. θαη ηεο κέζεο ειάρηζηεο εηήζηαο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην 2011. Παξαηεξνύκε όηη ε δηαθνξά ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ
ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο κεηώλεηαη. Σν ρξνληθό δηάζηεκα 1982-2014, ε
ρακειόηεξε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ήηαλ ην 1992 κε
. Ζ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ήηαλ ην
2010 κε
. Ζ κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη γύξσ από ηηο ηηκέο:
.
Από ηνλ Πίλαθα κεηξήζεσλ 6.2, παξαηεξνύκε όηη νη ςειόηεξεο κέγηζηεο ηηκέο θαηαγξάθεθαλ από
ην 1998 κέρξη ην 2010 γηα όινπο ηνπο κήλεο. Οη ρακειόηεξεο κέγηζηεο ηηκέο παξαηεξήζεθαλ ηε
δεθαεηία από ην 1982 – 1992 εθηόο από ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Οθηώβξην, κε ηνλ κήλα Φεβξνπάξην
ηνπ 1992 λα θαηαγξάθεηαη σο ν ςπρξόηεξνο. Ο ζεξκόηεξνο κήλαο θαίλεηαη λα είλαη ν Αύγνπζηνο
ηνπ 1998.
Πίλαθαο Μεηξήζεσλ 6.2: Φειόηεξε θαη ρακειόηεξε κέζε κέγηζηε θαη κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία έηνπο θαη
ηα αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο.

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
18,5
2014
14,0
1983
12,9
1992
18,4
2013
20,7
2008
14,8
1987
24,2
1989
19,3
1997
28,5
2003
24,1
1987
31,8
1995
28,5
1983
34,6
1988
32,0
1983
34,8
1998
31,7
1984
32,0
1994
28,8
1997
28,7
1994
24,6
1996
24,6
2010
19,4
1988
20,2
2010
15,3
1992
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Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
10,1
2003
4,9
1990
4,8
1992
9,2
2010
11,0
2001
6,3
1993
12,7
2001
8,9
1987
16,7
2013
12,7
1982
19,9
2010
16,6
1982
23,3
2012
19,1
1992
23,8
2010
19,5
1984
21,1
2010
16,9
1992
18,3
1994
13,8
2013
14,3
2008
9,6
1982
11,3
2009
6,5
1992

Δηθόλα 5.4: (α) Γηαθνξά κέζεο κέγηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (αξηζηεξά) από ηελ θαλνληθή κέγηζηε κεληαία
ζεξκνθξαζία (1982-2011), (β) Γηαθνξά κέζεο ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (δεμηά) από ηελ
θαλνληθή ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία (1982 - 2011), ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο γηα πέληε ρξνληέο
από ην 1990 κέρξη ην 2010.

ηελ Δηθόλα 5.4 θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ηεο δηαθνξάο από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία γηα πέληε
δηαθνξεηηθέο ρξνληέο κέζα ζε κία εηθνζαεηία. Χο θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζεσξήζεθε ν κέζνο όξνο
ηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο από ην 1982 κέρξη 2011. Παξαηεξνύκε όηη ην 2010 όινη νη κήλεο έρνπλ
ζεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία είηε ζηε κέζε κέγηζηε είηε ζηε κέζε ειάρηζηε κε
εμαίξεζε ηνλ Ηνύλην θαη ηνλ Ηνύιην κήλεο ζηνπο νπνίνπο ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε αιιά θνληά
ζηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Ο Ννέκβξηνο ηνπ 2010 είρε
δηαθνξά από ηε κέγηζηε θαλνληθή
θαη ν Αύγνπζηνο ηνπ 2010
από ηελ ειάρηζηε θαλνληθή ζεξκνθξαζία.
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Δηθόλα 5.5: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηελ Πόιε
Υξπζνρνύο.

ηελ Δηθόλα 5.5 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1982 – 2014. Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά
βξνρόπησζε ήηαλ ην 2012 κε 850 mm θαη ην έηνο κε ηε κηθξόηεξε βξνρόπησζε ήηαλ ην 1999, κε
βξνρόπησζε θνληά ζηα 200 mm. Από ην 1982 κέρξη ην 2016 (35 έηε) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε
απμήζεθε θαηά 22 mm ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο.
ηελ Δηθόλα 5.6 (α) θαίλεηαη ην ξαβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1982 – 2011) αλά έηνο. Σν έηνο πνπ είρε ηελ κηθξόηεξε πνζνζηηαία
βξνρόπησζε ήηαλ ην 1990.
ηελ Δηθόλα 5.6 (β) ζπγθξίλεηαη ε κέζε κεληαία βξνρόπησζε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2014 κε ηελ
θαλνληθή (1982 -2011). Οη κήλεο Μάξηηνο θαη Ννέκβξηνο είραλ κηθξόηεξε βξνρόπησζε ζε ζρέζε κε
ηελ θαλνληθή. Σνπο κήλεο Ηνύλην, Ηνύιην θαη Αύγνπζην δελ είρε ζρεδόλ θαζόινπ βξνρόπησζε. Ο
Γεθέκβξηνο είλαη ν κήλαο κε ηε κεγαιύηεξε βξνρόπησζε.

(α)

(β)

Δηθόλα 5.6: (α) Ραβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
1982 – 2011) ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο, (β) ζύγθξηζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρόπησζεο (2000 –
2014) κε ηελ θαλνληθή (1982 – 2011).
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6. Πξόδξνκνο (225)
Ο Πξόδξνκνο είλαη ην ςειόηεξν ρσξηό ηεο Κύπξνπ θαη ππάγεηαη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ, απέρνληαο
115 ρηιηόκεηξα από ηε Λάξλαθα, 60 ρηιηόκεηξα βνξεηνδπηηθά ηεο Λεκεζνύ, 78 ρηιηόκεηξα
λνηηνδπηηθά ηεο Λεπθσζίαο θαη 74 ρηιηόκεηξα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Πάθνπ. Δίλαη θηηζκέλνο ζε κέζν
πςόκεηξν 1400 κέηξσλ. Ο Πξόδξνκνο ραξαθηεξίδεηαη από ςπρξό θαη βξνρεξό ρεηκώλα θαη
δξνζεξό θαη μεξό θαινθαίξη Καηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, εθηόο από ηελ πνιύ ςειή βξνρόπησζε,
δέρεηαη θαη αξθεηή ρηνλόπησζε. Σν ρηόλη, πνπ ην ύςνο ηνπ ζπρλά μεπεξλά ην έλα κέηξν, θαιύπηεη ην
έδαθνο γηα αξθεηέο εβδνκάδεο, ην δε θξύν είλαη ηζνπρηεξό, κε ζεξκνθξαζίεο πνπ ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο είλαη θάησ ηνπ κεδελόο.7
Πίλαθαο 6.1: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηαζκό ζην
Γαζηθό Κνιιέγην ζηνλ Πξόδξνκν
Ολνκαζία

PRODROMOS C.F.C

Αξηζκόο ζηαζκνύ

225

Τςόκεηξν

1368 m

Δίδνο ζηαζκνύ

Απηόκαηνο/βξνρνκεηξηθόο

Γεσγξαθηθό πιάηνο

34°57'01.0"N

Γεσγξαθηθό κήθνο

32°49'04.0"E

Δηθόλα 6.1: Φσηνγξαθία ηνπ Πξόδξνκνπ
(Michalis Paikousis)7
ηνλ Πίλαθα 6.1 βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό πνπ εδξεύεη ζην Γαζηθό
Κνιιέγην Κύπξνπ ζηνλ Πξόδξνκν. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο
ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6.2. Ζ ςειόηεξε κέζε ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεθε
ην έηνο 2010 θαη ε ρακειόηεξε ην1992. Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζην δηάγξακκα
δείρλεη αύμεζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ Πξόδξνκν θαηά
από ην 1982 κέρξη ην
2011.

Δηθόλα 6.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο ζηνλ
Πξόδξνκν γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1982 - 2011.
7

https://www.cyprusalive.com/el/village/limassol-prodromos
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Δηθόλα 6.3: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο ζηνλ Πξόδξνκν.

Σα δηαγξάκκαηα ηεο κέζεο κέγηζηεο θαη ηεο κέζεο ειάρηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαίλνληαη ζηελ
Δηθόλα 6.3. Ζ πξνζαξκνγή ζε επζεία ησλ δεδνκέλσλ ζην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 6.2 δείρλεη
αύμεζε ηεο κέζεο κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ Πξόδξνκν θαηά
. θαη ηεο κέζεο
ειάρηζηεο εηήζηαο θαηά
από ην 1982 κέρξη ην 2011. Παξαηεξνύκε όηη ε δηαθνξά ηεο
κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηνλ Πξόδξνκν κεγαιώλεη. Ζ ςειόηεξε
κέγηζηε θαηαγξάθεθε ην 2010 θαη ε ρακειόηεξε ειάρηζηε ην 1992.
ηνλ Πίλαθα 6.2 θαηαγξάθνληαη νη ςειόηεξεο θαη ε ρακειόηεξεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο
κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα έηε ζηα νπνία έγηλε θαηαγξαθή. Από ηνλ ζπγθεθξηκέλν
Πίλαθα κεηξήζεσλ παξαηεξνύκε όηη νη ςειόηεξεο κέγηζηεο ηηκέο θαηαγξάθεθαλ από ην 2000 κέρξη
ην 2014 γηα όινπο ηνπο κήλεο εθηόο από ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Οθηώβξην. Οη ρακειόηεξεο κέγηζηεο
ηηκέο παξαηεξήζεθαλ ηελ δεθαεηία από ην 1982 κέρξη ην 1992 κε ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ηνπ 1992
λα θαηαγξάθεηαη σο ν ςπρξόηεξνο. Ο ζεξκόηεξνο κήλαο θαίλεηαη λα είλαη ν Αύγνπζηνο ηνπ 2010
θαη ν ςπρξόηεξνο ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 1992.

Πίνακασ Μετρήςεων 6.2: Ψηλότερη και χαμηλότερη μζςη μζγιςτη και μζςη ελάχιςτη θερμοκραςία ζτουσ
και τα αντίςτοιχα ζτη ςτα οποία ζγινε καταγραφή ςτον Πρόδρομο.

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
9,2
2014
2,3
1983
2,1
1992
11,5
2002
16,6
2001
4,7
1987
21,3
1989
11,6
1997
23,2
2003
16,5
1986
27,0
2001
23,1
1983
31,2
2000
25,0
1982
31,7
2010
25,5
1984
27,1
2010
22,7
1997
22,3
1992
15,7
1989
19,2
2010
9,6
1986
12,2
2010
4,6
1991
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Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία
Φειόηεξε
Υακειόηεξε
Έηνο
Έηνο
3,9
2010
-2,7
1983
-3,7
1992
4,2
2002
7,9
2001
-1,8
1987
11,3
1989
3,2
1997
13,9
2003
8,2
1986
16,9
1995
13,2
1983
20,8
2000
15,3
1982
21,9
2010
15,4
1984
17,1
1994
13,3
1997
13,6
1992
7,8
1985
11,1
2010
3,1
1988
6,3
2010
-0,2
1992

Δηθόλα 6.4: (α) Γηαθνξά κέζεο κέγηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (αξηζηεξά) από ηελ θαλνληθή κέγηζηε κεληαία
ζεξκνθξαζία (1981 - 2010), (β) Γηαθνξά κέζεο ειάρηζηεο κεληαίαο Θεξκνθξαζίαο (δεμηά) από ηελ θαλνληθή
ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία (1981 - 2010), ζηνλ Πξόδξνκν γηα πέληε ρξνληέο από ην 1990 κέρξη ην 2010.

ηελ Δηθόλα 6.4 θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ηεο δηαθνξάο από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ζε πέληε
δηαθνξεηηθέο ρξνληέο κέζα ζε κία εηθνζαεηία. Παξαηεξνύκε όηη ην 2010 όινη νη κήλεο έρνπλ ζεηηθή
δηαθνξά από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία είηε ζηε κέζε κέγηζηε είηε ζηε κέζε ειάρηζηε. Μόλν ν
Ηνύληνο ηνπ 2010 ήηαλ θνληά ζηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Ο Ννέκβξηνο ηνπ 2010 είρε
δηαθνξά από ηε κέγηζηε θαλνληθή θαη
από ηελ ειάρηζηε θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Σε ρξνληά
2005 όινη νη κήλεο ηνπ θζηλνπώξνπ είραλ αξλεηηθή δηαθνξά από ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία πνπ
ζεκαίλεη όηη ήηαλ έλα ζρεηηθά θξύν θζηλόπσξν. Ο Ηνύληνο ζρεδόλ ζε όια ηα δηάγξακκα δελ
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε από ηελ αληίζηνηρε θαλνληθή εθηόο από ην 1995 πνπ θαίλεηαη
λα δηαθέξεη θαηά +
. Οη κήλεο Ηαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο, Αύγνπζηνο, Ννέκβξηνο θαη
Γεθέκβξηνο ηε ρξνληά 2010 είραλ δηαθνξά ζηε κεληαία κέζε ζεξκνθξαζία πάλσ από
θαη
από ηελ θαλνληθή κέγηζηε θαη από ηελ θαλνληθή ειάρηζηε ζεξκνθξαζία.
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Δηθόλα 6.5: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο ρξνλνινγίαο γηα ηνλ
Πξόδξνκν.

ηελ Δηθόλα 6.5 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζπλαξηήζεη ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1982 – 2014. Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο κε ηε κεγαιύηεξε αζξνηζηηθά
βξνρόπησζε ήηαλ ην 2012 κε 1390 mm θαη ην έηνο κε ηε κηθξόηεξε βξνρόπησζε ήηαλ ην 1999, κε
βξνρόπησζε θνληά ζηα 420 mm. Από ην 1982 κέρξη ην 2016 (35 έηε) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε
απμήζεθε θαηά 20 mm ζηνλ Πξόδξνκν.
ηελ Δηθόλα 6.6 (α) θαίλεηαη ην ξαβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή (1982 – 2011) αλά έηνο. Σν έηνο πνπ είρε ηελ κηθξόηεξε πνζνζηηαία
βξνρόπησζε ήηαλ ην 1990.
ηελ Δηθόλα 6.6 (β) ζπγθξίλεηαη ε κέζε κεληαία βξνρόπησζε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2014 κε ηελ
θαλνληθή (1982 -2011). Οη κήλεο Μάξηηνο, Ηνύληνο θαη Ννέκβξηνο είραλ κηθξόηεξε βξνρόπησζε ζε
ζρέζε κε ηελ θαλνληθή. Ο Γεθέκβξηνο είλαη ν κήλαο κε ηε κεγαιύηεξε βξνρόπησζε.

(α)

(β)

Δηθόλα 6.6: (α) Ραβδόγξακκα ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρόπησζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
1982 – 2011) ζηνλ Πξόδξνκν, (β) ζύγθξηζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρόπησζεο (2000 – 2014) κε
ηελ θαλνληθή (1982 – 2011).
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