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1. Κλιματική Αλλαγή - Εισαγωγή
Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατάρτισε το Σχέδιο
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π.Δ.51/2007. Το
σχέδιο καταρτίστηκε με τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων
διαχείρισης υδατικών έργων του νησιού. Το Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της Κρήτης
είναι ένα επιτυχημένο Σχέδιο, που καλύπτει τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρθηκε η απόφαση στο παρών Σχέδιο Διαχείρισης υδατικών Πόρων να μην
συμπεριληφθεί η απαιτούμενη μελέτη ξηρασίας και επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής αλλά αυτή η
μελέτη να γίνει στην επικείμενη αναθεώρηση του Σχεδίου που ξεκίνησε το 2015
Ο στόχος του έργου AQUAMAN είναι να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του Υδατικού
Διαμερίσματος της Κρήτης και στο υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με την δημιουργία
καινοτόμων μεθοδολογιών που θα λαμβάνουν υπόψη:
 την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 την ορθολογική αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων, καθώς και
 πρωτοπόρες προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση του νερού
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εκτίμησης των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο υδρολογικό δυναμικό της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των σεναρίων κλιματικής αλλαγής καθώς και η προσομοίωση, με
χρήση του μοντέλου SWAT-Karst, των μελλοντικών υδρολογικών συνθηκών για την Περιφέρεια της
Κρήτης κάτω από αυτά τα σενάρια κλιματικής αλλαγής. . Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται η διερεύνηση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ακραίες μελλοντικές συνθήκες (ξηρασία και πλημμύρες).
Στο παραδοτέο αυτό, θα ακολουθείται η εξής δομή:
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η περιγραφή των μοντέλων κλιματικής αλλαγής GCM (Global Climate Model)
και RCM (Regional Climate Model). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ανάλυση (ποιοτικός έλεγχος), η
προετοιμασία (καταβιβασμός κλίμακας-downscaling, διόρθωση μεροληπτικών σφαλμάτων) και
παρέχονται πληροφορίες κλίματος, προσαρμοσμένες για υδρολογικές προσομοιώσεις, από περιοχικά
κλιματικά μοντέλα (CORDEX RCMs) για το νησί της Κρήτης. Τα κλιματικά δεδομένα προσαρμόστηκαν
στο επίπεδο του σταθμού (downscaling) και διορθώθηκαν για συστηματικά σφάλματα (bias correction)
με σύγχρονες μεθόδους διόρθωσης με βάση τις παρατηρήσεις από τοπικούς σταθμούς.. Τα
αποτελέσματα/χρονοσειρές κλιματικής προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου στο
υδρολογικό μοντέλο.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την παραμετροποίηση
του μοντέλου SWAT-Karst, ώστε να επιτευχθεί η προσομόιωση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην εξάτμιση, την άρδευση καθώς και στη παροχή των ποταμών και των καρστικών πηγών
8

του νησιού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται περιγραφή της παραμετροποίησης της άρδευσης με χρήση των
επιλογών του μοντέλου για auto-irrigation και εσωτερικής άρδευσης. Τέλος, γίνεται περιγραφή του
μοντέλου ,Karst Model -Crete σε περιβάλλον sql.
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μοντελοποίηση με το μοντέλο SWAT-Karst, του υδρολογικού
ισοζυγίου της Περιφέρειας Κρήτης για τα διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής προκειμένου να
ποσοτικοποιηθούν οι υδρολογικές αλλαγές και οι αβεβαιότητες.
Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων της πιθανής
μελλοντικής υδρολογίας με βάση τα σενάρια κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας
αυτής χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μελλοντικών ελλειμμάτων νερού, καθώς και για την
εκτίμηση των πιθανοτήτων της ξηρασίας και πλημμυρών. Επιπλέον, γίνεται ο υπολογισμός δεικτών
ξηρασίας και ανάλυση συχνότητας ξηρασίας/πλημυρών.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται μία σύνοψη των επιπτώσεων με βάση τις πιθανές μελλοντικές
αλλαγές στο υδατικό δυναμικό, εξετάζεται ο ρόλος των φραγμάτων στο υδατικό ισοζύγιο και γίνεται
περιγραφή των θέσεων στο νησί στις οποίες θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και επεμβάσεις για τoν
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής. Τα αποτελέσματα αυτά θα ενσωματωθούν στα μέτρα
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο πρόγραμμα μέτρων για την ξηρασία.
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Κεφάλαιο 2 –
Σενάρια κλιματικής αλλαγής
για την Κρήτη

Ιωάννης Τσάνης, Ευδοκία Ταπόγλου, Ανθή-Ειρήνη Βοζινάκη

Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
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2. Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής για την Κρήτη
2.1 Κλιματική αλλαγή και κλιματικά μοντέλα
Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα
σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Οι
κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες που
έχουν επιπτώσεις στο κλίμα.
H Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change
IPCC) δημοσίευσε το 2014 την 5η Έκθεση Αξιολόγησης (AR5), η οποία επιβεβαιώνει ότι το κλίμα
αλλάζει, πράγμα το οποίο οφείλεται έντονα στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι γεγονός ότι στο
κλιματικό σύστημα, από τα μέσα του περασμένου αιώνα, λαμβάνουν χώρα ποικίλες αλλαγές. Για
παράδειγμα, αυξάνεται η θερμοκρασία των κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, θερμαίνονται οι
ωκεανοί, οι παγετώνες που καλύπτουν πολύ μεγάλες εκτάσεις ξηράς λιώνουν και χάνουν μάζα, τα
μόνιμα παγωμένα εδάφη γίνονται θερμότερα, η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει.
Εντατικές παρατηρήσεις και μοντέλα δείχνουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι με μεγάλη
βεβαιότητα η κύρια αιτία της σημερινής κλιματικής αλλαγής.
Τα μοντέλα στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα της Έκθεσης αποτελούν τα κλιματικά μοντέλα και
είναι μαθηματικές αναπαραστάσεις του κλιματικού συστήματος, εκφρασμένες σε υπολογιστικούς
κώδικες που τρέχουν σε ισχυρούς υπολογιστές. Οι βασικές αρχές των κλιματικών μοντέλων βασίζονται
σε καθιερωμένους νόμους της φυσικής, όπως την αρχή διατήρησης μάζας, ενέργειας και ορμής. Τα
μοντέλα αυτά δοκιμάζονται εκτενώς σε μια πληθώρα ιστορικών παρατηρήσεων και είναι πλέον
αποδεδειγμένο ότι αναπαράγουν με επιτυχία τα παρατηρημένα χαρακτηριστικά των παρελθοντικών
αλλά και των πιο πρόσφατων κλιματικών αλλαγών στην ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και στην
επιφάνεια της γης. Τα μοντέλα αυτά επιδεικνύουν αυξημένη ικανότητα στην αναπαράσταση πολλών
σημαντικών μέσων κλιματικών χαρακτηριστικών, όπως οι μεγάλης κλίμακας κατανομές της
ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, της βροχόπτωσης, της ακτινοβολίας, του ανέμου και των θαλάσσιων
θερμοκρασιών. Η ικανότητα αυτή των κλιματικών μοντέλων να αναπαραστήσουν σημαντικά κλιματικά
χαρακτηριστικά του παρελθόντος αυξάνει την εμπιστοσύνη μας στο ότι μπορούν να αναπαραστήσουν
και τις βασικές φυσικές διεργασίες, που είναι σημαντικές για την προσομοίωση των μελλοντικών
κλιματικών αλλαγών, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Κύρια αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας είναι η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα του
διοξειδίου του άνθρακα, η συγκέντρωση του οποίου στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα τόσο υψηλή όσο
ποτέ άλλοτε τα τελευταία 800.000 χρόνια. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις
των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είναι ο πληθυσμός, οι οικονομικές δραστηριότητες, ο
τρόπος ζωής, η χρήση ενέργειας, η χρήση γης, η τεχνολογία και η κλιματική πολιτική. Αν ο σημερινός
ρυθμός εκπομπής παραμείνει αμετάβλητος, τότε ήδη στα μέσα αυτού του αιώνα, θα υπάρξει εκπομπή
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, η οποία θα προκαλέσει αύξηση της παγκόσμιας μέσης
θερμοκρασίας πάνω από 2ο C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Μια ασυγκράτητη εκπομπή
αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να αλλάξει το κλιματικό σύστημα υπερβολικά πολύ. Θα
επηρεάζονταν όλες οι περιοχές της Γης και πολλές από τις αλλαγές αυτές θα παρέμεναν για αιώνες,
ακόμη και αν δεν εκπέμπονταν πλέον αέρια του θερμοκηπίου. Για να περιοριστεί επομένως η αύξηση
της θερμοκρασίας σε ένα αποδεκτό επίπεδο, είναι αναγκαίο να γίνουν σημαντικές μειώσεις στις
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εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
μπορούν να υπολογιστούν άμεσα από τα κλιματικά μοντέλα.
Η IPCC στην 5η Έκθεση αξιολόγησης (ΑR5) το 2014 παρέθεσε τέσσερα νέα σενάρια για την περιγραφή
πιθανών μελλοντικών κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων (π.χ. οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη,
αύξηση πληθυσμού, αστικοποίηση, κλιματολογική πολιτική). Τα σενάρια περιλαμβάνουν μελλοντικές
εξελίξεις στη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου και των αερολυμάτων της ατμόσφαιρας
καθώς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα, όπως για παράδειγμα αλλαγές στη χρήση γης.
Τα σενάρια αυτά ονομάζονται ‘αντιπροσωπευτικά μονοπάτια συγκέντρωσης’ (Representative
Concentration Pathways - RCPs) από την Έκθεση. Περιγράφουν τέσσερα πιθανά μελλοντικά σενάρια
κλίματος, από τα οποία όλα θεωρούνται πιθανά και εξαρτώνται από την ποσότητα συγκέντρωσης των
αερίων του θερμοκηπίου που θα εκπέμπεται στα προσεχή χρόνια. Καλύπτουν τη χρονική περίοδο από
το 1850 έως το 2100, με επεκτάσεις και για το χρονικό διάστημα μέχρι το έτος 2300. Χρησιμοποιούνται
στα κλιματικά μοντέλα και στην έρευνα και περιλαμβάνουν ένα αυστηρότερο σενάριο μετριασμού
(RCP2.6), δυο ενδιάμεσα σενάρια (RCP4.5 και RCP6.0) και ένα σενάριο με πολύ υψηλές εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου (RCP8.5) (Εικόνα 2.1). Τα σενάρια αυτά ουσιαστικά περιγράφουν το φάσμα των
πιθανών τιμών του λεγόμενου κλιματικού εξαναγκασμού λόγω μεταβολής της ακτινοβολίας (radiative
forcing) στο τέλος του 21ου αιώνα (+2.6, +4.5, +6.0 και +8.5 W/m2, αντίστοιχα).

Εικόνα 2-1: Αντιπροσωπευτικά μονοπάτια συγκέντρωσης (Representative Concentration Pathways – RCPs)
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2.2 Περιγραφή των μοντέλων κλιματικής αλλαγής GCM και RCM.
Οι τεχνικές µε τις οποίες εισάγεται η περιοχική πληροφορία στις κλιµατικές προσοµοιώσεις
ονοµάζονται τεχνικές υποβιβασµού κλίµακας (υποκλιµάκωσης) και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:


Τα υψηλής ή µεταβλητής ανάλυσης παγκόσμια ατμοσφαιρικά μοντέλα γενικής κυκλοφορίας
(General Circulation Models, GCMs)



Οι στατιστικές ή εμπειρικές μέθοδοι υποκλιμάκωησης (Statistical/Empirical Downscaling) και



Η δυναµική υποκλιµάκωση, η οποία βασίζεται στη χρήση των περιοχικών κλιματικών μοντέλων
(Regional Climate Models, RCMs)

Για την προσομοίωση των βασικών φυσικών διεργασιών, που είναι σημαντικές για την προσομοίωση
των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών χρησιμοποιούνται τα μοντέλα γενικής κυκλοφορίας (General
Circulation Models, GCMs) και τα περιοχικά κλιματικά μοντέλα (Regional Climate Models, RCMs).

2.2.1 Παγκόσμια ατμοσφαιρικά μοντέλα γενικής κυκλοφορίας (GCMs)
Τα μοντέλα γενικής κυκλοφορίας είναι πολυσύνθετα αριθμητικά μοντέλα που προσομοιώνουν τις
φυσικές διεργασίες στην ατμόσφαιρά, τον ωκεανό, την κρυόσφαιρα και την επιφάνεια της γης. Τα
μοντέλα αυτά δοκιμάζονται εκτενώς σε ιστορικές παρατηρήσεις και αποτελούν μέχρι σήμερα τα πιο
προηγμένα διαθέσιμα εργαλεία για την προσομοίωση της απόκρισης του παγκόσμιου κλιματικού
συστήματος στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Χρησιμοποιούνται για την
πρόγνωση της εξέλιξης του κλίματος και για την κατανόηση και την πρόγνωση της κλιματικής αλλαγής.
Τα GCMs προσομοιώνουν τις φυσικές διεργασίες του κλιματικού συστήματος με χρήση τριδιάστατου
πλέγματος για όλο τον κόσμο με οριζόντια ανάλυση που προσεγγίζει τα 100-300 km. Η χωρική ανάλυση
που προκύπτει από τα GCMs δεν είναι αρκετά λεπτομερής, επομένως απαιτείται η προσαρμογή σε
λεπτομερέστερη κλίμακα. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση των περιοχικών
μοντέλων κλίματος (Regional Climate Models, RCMs). Τα μοντέλα αυτά δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν τα GCMs, επεξεργάζονται τα στοιχεία των GCMs και παρέχουν προστιθέμενη αξία
στις προσομοιώσεις τους. Ενώ απλούστερα μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμιο ή
περιφερειακό επίπεδο, μόνο τα GCMs ενδεχομένως σε συνδυασμό με τα RCMs, έχουν τη δυνατότητα
να παρέχουν γεωγραφικά και φυσικά συνεπείς εκτιμήσεις της αλλαγής του κλίματος περιφερειακά.

2.2.2 Περιοχικά κλιματικά μοντέλα (RCMs)
Τα περιοχικά κλιματικά μοντέλα (Regional Climate Models, RCMs) είναι μοντέλα περιορισμένης
περιοχής με αναπαραστάσεις των κλιματικών διαδικασιών. Τα RCMs, ομοίως με τα GCMs,
προσομοιώνουν τις φυσικές διεργασίες του κλιματικού συστήματος. Είναι μοντέλα περιορισμένου
πεδίου (καλύπτουν περιορισμένη επιφάνεια γης) και υψηλής ανάλυσης (πιο λεπτομερής χωρική
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ανάλυση, 1-50 km απόσταση πλέγματος, σε αντίθεση με τα GCMs με χωρική ανάλυση 100-300 km).
Βασίζονται στο δυναμικό υποβιβασμό κλίμακας των παγκόσμιων κλιματικών προσομοιώσεων για
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και αναπτύχθηκαν με σκοπό την εισαγωγή της περιοχικής
πληροφορίας στα μεγάλης κλίμακας πεδία που παρέχονται από τα GCMs (Dickinson et al., 1989, Giorgi,
1990), παρέχοντας λεπτομερέστερη πληροφορία. Για να λειτουργήσουν είναι απαραίτητες οι αρχικές
συνθήκες σε ολόκληρο το πεδίο τους, χρονομεταβαλλόμενες οριακές συνθήκες στα πλευρικά τους όρια
και επιφανειακές οριακές συνθήκες. Οι πλευρικές οριακές συνθήκες ενώ προέρχονται από
προσομοιώσεις με GCMs ή από ανάλυση παρατηρήσεων, ωστόσο δεν αλληλοεπιδρούν με τα GCMs.
Δέχονται επίσης δεδομένα εισόδου συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου και συγκέντρωσης
αερολυμάτων. Συνήθως αποτελούνται από ένα ατμοσφαιρικό μοντέλο συζευγμένο με ένα μοντέλο
εδάφους. Λόγω των μικρών τους απαιτήσεων σε υπολογιστικούς πόρους, σε σχέση με τα GCMs,
πραγματοποιούν προσομοιώσεις διάρκειας µερικών δεκαετιών σε αρκετά υψηλή ανάλυση, μέχρι και
κάτω από τα 10 km. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουν υποκλιµάκωση της πληροφορίας από τα
αποτελέσματα των GCMs που περιέχουν την γενική κυκλοφορία από τους μεγάλης κλίμακας
παράγοντες (large-scale forcings) και τον εμπλουτισμό της λόγω (α) της καλύτερης αναπαράστασης της
τοπογραφίας (υψηλότερη ανάλυση) και (β) της δυνατότητας αναπαράστασης διεργασιών μικρότερης
κλίμακας, οι οποίες δε μπορούν να προσομοιωθούν στην κλίμακα των GCMs.

2.2.3 Σύγκριση παγκόσμιων και περιοχικών κλιματικών μοντέλων
Βασικό πλεονέκτημά των RCMs είναι ότι περιγράφουν µε μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της
επιφάνειας της γης όπως την ορογραφία, την κατανομή ξηράς και θάλασσας και τις χρήσεις γης,
χαρακτηριστικά που δεν είναι δυνατό να παρασταθούν στις προσομοιώσεις των GCMs. Επιπρόσθετα, η
αυξημένη χωρική ανάλυση των RCMs επιτρέπει την ανάλυση φαινόμενων μικρότερης χωρικής
κλίμακας που δεν αναλύονται από τα GCMs.
Το κυριότερο μειονέκτημά των RCMs είναι ότι αλληλοεπιδρούν με τα GCMs, επομένως αν τα
αποτελέσματα του GCM, που παρέχει τις οριακές συνθήκες, είναι εσφαλμένα το ίδιο θα ισχύσει και για
τα αποτελέσματα του RCM. Επιπλέον μειονέκτημα των RCMs είναι ότι απαιτούν μεγάλο υπολογιστικό
χρόνο συγκριτικά με τις στατιστικές μεθόδους και δε μπορούν να αφαιρέσουν επιτυχώς τις
συστηματικές διαφορές (biases) ανάμεσα στο παγκόσμιο μοντέλο και τις παρατηρήσεις, όπως κάνουν
οι στατιστικές μέθοδοι. Επομένως, σε κάποιες εφαρμογές, χρειάζεται να εφαρμοστούν κάποιες
διορθώσεις συστηματικού σφάλματος (bias correction), ώστε να απομακρυνθούν τα συνδυαστικά
σφάλματα του παγκόσμιου και του περιοχικού μοντέλου. Επίσης μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη της
δυνατότητας αλληλεπίδρασης με το GCM. Η ανάγκη ρύθμισης τους, είναι ένα ακόμα μειονέκτημα διότι
μπορεί να αποδειχτεί διαδικασία χρονοβόρα και επίπονη.

3. Δεδομένα από μοντέλα περιοχικών κλιματικών πειραμάτων
Για την καλύτερη μελέτη του τοπικού κλίματος, έχουν συσταθεί ένας αριθμός από περιοχικά κλιματικά
πειράματα. Σκοπός των πειραμάτων αυτών είναι η χρήση περιοχικών κλιματικών μοντέλων, που έχουν
αναπτυχθεί από διαφορετικά ινστιτούτα, κάτω από κοινό πλαίσιο προσομοίωσης. Τα πειράματα αυτά
καλύπτουν μέρος της υδρογείου, ενώ χρησιμοποιούν οριακές συνθήκες από τα μοντέλα γενικής
κυκλοφορίας όπως για παράδειγμα τα CMIP3 και CMIP5. Τα CMIP3 και CMIP5 αποτελούν δύο φάσεις
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του CMIP (Coupled Model Intercomparison Project), το οποίο αποτελεί ένα τυπικό πειραματικό
πρωτόκολλο για τη μελέτη του αποτελέσματος των συνδυαστικών μοντέλων γενικής κυκλοφορίας.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τρία περιοχικά κλιματικά πειράματα. Τα δύο
πρώτα πειράματα, ENSEMBLES και NARCCAP, αποτελούν τα «προηγούμενης» γενιάς κλιματικά
πειράματα, καθώς είχαν εκτελεστεί με χρήση οριακών συνθηκών από γενικής κυκλοφορίας μοντέλα
του CMIP3, τα οποία παρείχαν προσομοιώσεις για τα προηγούμενης γενιάς σενάρια εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου (SRES). Επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι πλέον έχει σταματήσει η πρόσθεση νέων
προσομοιώσεων σε αυτά. Το τρίτο περιοχικό κλιματικό πείραμα είναι τα CORDEX (COordinated
Regional climate Downscaling EXperiment) (2-2), και πιο συγκεκριμένα τα European - CORDEX (EURO CORDEX) και North America – CORDEX (NA-CORDEX). Τα πειράματα αυτά συντονίζονται από το
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Κλιματικής Έρευνας (World Climate Research Programme - WCRP). To CORDEX
παρέχει παγκόσμιο συντονισμό των επιμέρους κλιματικών πειραμάτων με στόχο τον υποβιβασμό την
κλιματικής πληροφορίας βασιζόμενο σε ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο, υπό κοινές παραδοχές (κοινή
χωρική ανάλυση, οριακές συνθήκες, όρια περιοχών) και δρώσες δυνάμεις, όπως τα σενάρια εκπομπών.
Οι ομοιογενείς προσομοιώσεις σκοπεύουν στην καλύτερη πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος.

Εικόνα 2-2:Περιοχές διαφορετικών κλιματικών πειραμάτων του CORDEX. Με κόκκινο σημειώνονται τα πειράματα από τα οποία
αντλήθηκαν δεδομένα.

4. EURO-CORDEX
To EURO-CORDEX (http://euro-cordex.net/) είναι ο Ευρωπαϊκός κλάδος του κλιματικού πειράματος
CORDEX. Σκοπός του είναι η παραγωγή συνόλου καταβιβασμένων κλιματικών προσομοιώσεων με βάση
πολλαπλά περιοχικά μοντέλα (RCMs) με χρήση των νέων σεναρίων εκπομπών όπως αυτά ορίζονται από
τα RCPs και έχουν χρησιμοποιηθεί στις προσομοιώσεις του CMIP5. Τα μοντέλα που συμμετέχουν στο
EURO - CORDEX είναι νεότερης γενιάς κλιματικά μοντέλα σε σχέση με τον προκάτοχο ENSEMBLES,
ενσωματώνοντας περισσότερες και αναλυτικότερες διεργασίες στη φυσική και στη χημεία της
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ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της γης. Αν και η χωρική ανάλυση στα πειράματα του CORDEX έχει
ορισθεί στις 0.44ο, δευτερεύον σκοπός του EURO - CORDEX είναι η αύξηση της χωρικής ανάλυσης στα
~12 km (από ~25 km στο πείραμα ENSEMBLES). Η περίοδος των προσομοιώσεων είναι το 1951 – 2100.
Τα πειράματα βασίζονται στα τρία σενάρια εκπομπών των RCP2.6, RCP4.5 και RCP8.5 (Moss et al.,
2010), αν και οι περισσότερες προσομοιώσεις έχουν διεξαχθεί υπό τα RCP4.5 και RCP8.5 (βλέπε
παράγραφο 2.1). Λίστα των περιοχικών μοντέλων του EURO-CORDEX από τα οποία ελήφθησαν
δεδομένα, παρουσιάζεται στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

EUR-44

EUR-11

Πίνακας 2-1: Λίστα των συζευγμένων κλιματικών μοντέλων του κλιματικού πειράματος EURO - CORDEX σε χωρική ανάλυση
ο
ο
0.44 και 0.11 που χρησιμοποιήθηκαν.
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RCM NAME (ALIASES) - Modeling
Group

Driving GCM

SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
IPSL-INERIS-WRF331F_v1
DMI-HIRHAM5_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
SMHI-RCA4_v1
IPSL-INERIS-WRF331F_v1
KNMI-RACMO22E_v1
DMI-HIRHAM5_v1

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5
ICHEC-EC-EARTH
MOHC-HadGEM2-ES
MPI-M-MPI-ESM-LR
IPSL-IPSL-CM5A-MR
IPSL-IPSL-CM5A-MR
ICHEC-EC-EARTH
CCCma-CanESM2
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5
ICHEC-EC-EARTH
IPSL-IPSL-CM5A-MR
MIROC-MIROC5
MOHC-HadGEM2-ES
MPI-M-MPI-ESM-LR
NCC-NorESM1-M
NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M
IPSL-IPSL-CM5A-MR
ICHEC-EC-EARTH
ICHEC-EC-EARTH

5. Διόρθωση μεροληπτικών σφαλμάτων (bias correction)
Τα κλιματικά δεδομένα διορθώθηκαν για συστηματικά σφάλματα (bias correction) με σύγχρονες
μεθόδους διόρθωσης με βάση τις παρατηρήσεις από τοπικούς σταθμούς. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική διόρθωση μεροληπτικού σφάλματος των δεδομένων
κατακρημνισμάτων ονομάζεται πολυτμηματική στατιστική διόρθωση μεροληπτικού σφάλματος (multisegment Statistical Bias Correction-MSBC) και βασίζεται στις αρχές της αντιστοίχισης ποσοστημορίων
(Γρυλλάκης, 2014). Η μέθοδος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ελλιπούς προσαρμογής μιας θεωρητικής
κατανομής στα δεδομένα κατακρήμνισης, αποσκοπώντας στην ελάττωση του σφάλματος στη μέση τιμή
κατακρημνίσματος και της τυπικής απόκλισης. Επιπρόσθετα, για τη διόρθωση του σφάλματος

16

μεροληψίας στα δεδομένα θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε
χαρτογράφησης σε κανονική κατανομή (Samuel et al., 2011).

η

μέθοδος

ποσοστημοριακής

6. Καθορισμός ελάχιστων κλιματικών προσομοιώσεων
6.1 Απαραίτητες προσομοιώσεις
Καθώς υπάρχουν πολλά παγκόσμια (GCM) και ακόμα περισσότερα περιοχικά κλιματικά μοντέλα (RCM),
η επιλογή μερικών εκ αυτών ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για την περαιτέρω ανάλυση των
αποτελεσμάτων τους είναι αναγκαία. Από τους 22 πιθανούς συνδυασμούς περιοχικών και παγκόσμιων
κλιματικών μοντέλων, που προκύπτουν από 8 παγκόσμια κλιματικά μοντέλα, μόνο τα 18 περιοχικά
μοντέλα υπερβαίνουν τους 2ο C μέχρι και το τέλος του 2050, τα οποία προκύπτουν από 6/8 παγκόσμια
μοντέλα. Τα 18 αυτά περιοχικά μοντέλα που προέκυψαν και θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη μελέτη
καταγράφονται στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Πίνακας 2-2: RCM μοντέλα για την επιλογή ελάχιστων κλιματικών προσομοιώσεων

Ακρωνύμιο
Ινστιτούτο
RCM
GCM
DMI-HIRHAM5-ARPEGE
DMI
HIRHAM
ARPEGE
CNRM-RM5.1
CNRM
Aladin
ARPEGE5.1
SMHIRCA-BCM
SMHI
RCA
BCM
DMI-HIRHAM5-BCM
DMI
DMI-HIRHAM5
BCM
KNMI-RACMO2
KNMI
RACMO
ECHAM5-r3
SMHIRCA-ECHAM5-r3
SMHI
RCA
ECHAM5-r3
DMI-HIRHAM5-ECHAM5-r3
DMI
DMI-HIRHAM5 ECHAM5-r3
ICTP-REGCM3
ICTP
RegCM
ECHAM5-r3
MPI-M-REMO
MPI
REMO
ECHAM5-r3
METNOHIRHAM-HadCM3Q0
METNO
HIRHAM
HadCM3Q0
UCLM-PROMES
UCLM
PROMES
HadCM3Q0
ETHZ-CLM
ETHZ
CLM
HadCM3Q0
METO-HC-HadRM3Q0
HC
HadRM3Q0
HadCM3Q0
VMGO-RRCM
VMGO
RRCM
HadCM3Q0
SMHIRCA-HadCM3Q3
SMHI
RCA
HadCM3Q3
METO-HC-HadRM3Q3
HC
HadRM3Q3
HadCM3Q3
METO-HC-HadRM3Q16
HC
HadRM3Q16 HadCM3Q16
C4IRCA3
C4I
RCA3
HadCM3Q16
Καθώς η μελέτη όλων των παραπάνω μοντέλων είναι χρονοβόρα, χωρίς απαραίτητα να προσδίδει
μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα, επιλέχθηκαν 5 χαρακτηριστικές περιοχικές προσομοιώσεις
από τα παραπάνω μοντέλα, για περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων τους. Η επιλογή αυτή έπρεπε να
γίνει έτσι ώστε οι προσομοιώσεις να είναι αντιπροσωπευτικές όλων των μοντέλων, αλλά και να είναι
όσο το δυνατόν ανεξάρτητες. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκαν 3 κριτήρια:



Τα RCM να προκύπτουν από διαφορετικά GCM
Τα RCM πρέπει να έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικά ινστιτούτα
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Τα RCM πρέπει να έχουν διαφορετική συμπεριφορά σημάτων κλιματικής αλλαγής (Climate
Change Signals–CCS)

Τα δύο πρώτα κριτήρια μπορούν αν αντιμετωπιστούν απλά, για το τρίτο, όμως, απαιτείται περαιτέρω
ανάλυση. Για αυτό το λόγο πραγματοποιείται ανάλυση κατά συστάδες για το προσδιορισμό των
ομάδων μοντέλων με παρόμοια συμπεριφορά στα CCS. Στη συνέχεια επιλέγονται μοντέλα από
διαφορετικές ομάδες.
Τα πιο σημαντικά σήματα κλιματικής αλλαγής που έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:










Μέση θερμοκρασία αέρα
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα
Μέγιστη θερμοκρασία αέρα
Ποσότητα βροχόπτωσης
Σχετική υγρασία
Παγκόσμια ακτινοβολία
Ταχύτητα ανέμου
Ροή θερμότητας από την επιφάνεια προς τα πάνω (upward surface sensible heat flux)
Χρόνος στον οποίο το αντίστοιχο GCM φτάνει τους +2ο C (μπορεί να θεωρηθεί και ως ταχύτητα
της κλιματικής αλλαγής, με τις μικρότερες τιμές να υποδεικνύουν πιο γρήγορη αλλαγή)

Επιπλέον, καθώς η μεγαλύτερη χωρική διαβάθμιση της Ευρώπης είναι στον άξονα Βοράς-Νότος, οι
περιοχικές τιμές αντιπροσωπεύονται από μια απλοποιημένη μορφή υπολογίζοντας τη διαφορά των
τιμών των CCS μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης. Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εποχιακές
διακυμάνσεις, οι διαφορές των CCS μεταξύ θερινής και χειμερινής περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην
ανάλυση. Έτσι ο τελικός αριθμός των CCS είναι 25, πολύ μεγαλύτερος από τα 18 RCM που εξετάζονται.
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος οι ομάδες CCS με μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους
μειώνονται σε μία μόνο αντιπροσωπευτική παράμετρο. Με αυτό τον τρόπο ο αριθμός των παραμέτρων
μειώνεται σε 10 και περιλαμβάνει όλες τις βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, τη διαφοροποίηση
της αθροιστικής ημερήσιας βροχόπτωσης και μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας και τις εποχιακές τιμές
της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας. Επιπλέον, προαιρετικά μελετάται και ο χρόνος στον οποίο
επιτυγχάνεται το ορόσημο των 2ο C.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (Principle Component Analysis-PCA) φαίνονται
στην Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., αφού έχουμε μειώσει τις
διαστάσεις σε 2. Αυτές οι δύο διαστάσεις περιγράφουν περίπου το 50% της ολικής διακύμανσης του
δείγματος, ενώ και οι 10 διαστάσεις (ή 11 στην περίπτωση που εξετάζουμε και το χρόνο που
επιτυγχάνονται οι +2ο C) περιγράφουν το 100% της διακύμανσης.
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Εικόνα 2-2: Ανάλυση κυρίων συνιστωσών των 18 υποψηφίων RCM για α) 11 παραμέτρους και β) 10 παραμέτρους

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
κατηγοριοποίηση των RCM σε ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά κλιματικής αλλαγής. Έτσι
προκύπτουν οι κατηγορίες της Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

Εικόνα 2-3: Κατηγοριοποίηση RCM σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για α) 11 παραμέτρους
και β) για 10 παραμέτρους

Λαμβάνοντας υπόψη και τους 2 πρώτους κανόνες επιλογής των 5 τελικών RCM και προσπαθώντας να
έχουμε όσο μεγαλύτερη ποικιλία GCM, επιλέγονται τα RCM του Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε..
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Πίνακας 2-3: Τελική επιλογή απαραίτητων RCM

Μοντέλο 1
Μοντέλο 2
Μοντέλο 3
Μοντέλο 4
Μοντέλο 5

RCM

Αρχικό GCM

DHI-HIRHAM
SMHI-RCA
METO-HC-HadRMQ0
CNRM-RM5.1
MPI-REMO

BCM
HadCM3Q3
HadCM3Q0
ARPEGE
ECHAM5

Τονίζεται ότι η επιλογή αυτή είναι η ίδια με και χωρίς τη χρήση της παραμέτρου του χρόνου κατά τον
οποίο παρατηρούνται οι 2ο C αύξηση της θερμοκρασίας.

6.2 Απαραίτητες EURO-CORDEX προσομοιώσεις
Αντίστοιχα με τις Α1Β1, πρέπει να επιλεχθούν χαρακτηριστικές EURO-CORDEX προσομοιώσεις για την
επέκταση των βασικών απαραίτητων μοντέλων. Επιπλέον με σκοπό να καλυφθούν όλα τα πιθανά
σενάρια, επιλέγονται 3 μονοπάτια αντιπροσωπευτικής συγκέντρωσης εντός των EURO-CORDEX
προσομοιώσεων και συγκεκριμένα τα RCP2.6, RCP4.5 και RCP8.5. Η επιλογή ανάμεσα στα διαθέσιμα
περιοχικά μοντέλα, περιγράφεται παρακάτω για κάθε κατηγορία.


RCP2.6

Το RCP2.6 υποθέτει ότι η ετήσια παγκόσμια εκπομπή αερίων θερμοκηπίου (σε ισοδύναμα CO2)
κορυφώνεται την περίοδο 2010-2020, με τις εκπομπές να μειώνονται σημαντικά στη συνέχεια. Τα
περισσότερα GCM για το RCP2.6 σταθεροποιούνται πριν φτάσουν την τιμή των +2ο C παγκοσμίως.
Μόνο 3 RCP2.6 προσομοιώσεις έχουν ολοκληρωθεί, με τις δύο εκ των οποίων να προέρχονται από το
ίδιο GCM (MPI-ESM-LR). Αναμένεται οι δύο αυτές προσομοιώσεις να έχουν παρόμοια αποτελέσματα,
οπότε η μία εξ αυτών δε θεωρείται απαραίτητη. Η τελική επιλογή προσομοιώσεων φαίνεται στον
Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..


RCP4.5

Στο σενάριο RCP4.5 οι εκπομπές κορυφώνονται γύρω στο 2040 και στη συνέχεια μειώνονται. Και τα 9
RCP4.5 GCMs που χρησιμοποιούν το EURO-CORDEX περνάνε το όριο των +2ο C, εκ των οποίων
διαθέσιμα δεδομένα υπάρχουν μόνο για τα 7. Για την επιλογή των τελικών απαραίτητων
προσομοιώσεων επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με τις Α1Β προσομοιώσεις. Σε αυτή την
περίπτωση τα σήματα κλιματικής αλλαγής είναι 7 και περιλαμβάνουν τη χωρική και εποχιακή
διαφοροποίηση, αλλά και τους κύριους μετεωρολογικούς δείκτες. Καθώς ο αριθμός των σημάτων
κλιματικής αλλαγής και ο αριθμός των διαθέσιμων μοντέλων είναι ίδιος, μια ενδελεχή ποσοτική
ανάλυση δεν είναι ουσιώδης. Έτσι πραγματοποιείται μια απλούστερη μορφή της μεθόδου που
1

Σενάριο Α1Β: Ραγδαία οικολογική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα έντονη κατανάλωση ενέργειας αλλά παράλληλα διάδοση
νέων και αποδοτικών τεχνολογιών. Χρήση τόσο ορυκτών καυσίµων όσο και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Μικρές αλλαγές στη χρήση γης. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού µέχρι το έτος 2050 και σταδιακή
µμείωση του στη συνέχεια. Έντονη αύξηση της συγκέντρωσης του CO 2 στην ατμόσφαιρα η οποία θα φτάσει τα
720 ppm το 2100.
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περιγράφηκε για τα Α1Β μοντέλα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των συνιστωσών για αυτή τη
περίπτωση φαίνονται στην Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.,Σφάλμα! Το
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. για τις δύο πρώτες διαστάσεις. Σε πρώτη ανάγνωση
φαίνεται να υπάρχει ένα σύμπλεγμα με τα RCM που προκύπτουν από το CM5 GCM, ενώ οι υπόλοιπες
προσομοιώσεις είναι πιο ανεξάρτητες μεταξύ τους. Επιπλέον τα μοντέλα που προέρχονται από το ECEARTH δεν βρίσκονται σε μια κοινή ομάδα. Το διάγραμμα της Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε. υποδεικνύει την επιλογή ενός εκ των τριών CM5 μοντέλων και τη χρήση όλων
των άλλων μοντέλων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η τελική επιλογή RCP4.5
μοντέλων φαίνεται στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

Εικόνα 2-4: Αποτελέσματα της ανάλυσης συνιστωσών στα μοντέλα για RPC4.5 για τις δύο πρώτες συνιστώσες



RCP 8.5

Στο RCP8.5 οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται για όλο τον 21ο αιώνα. Τα ίδια RCMs θα έχουν
παρόμοια συμπεριφορά όταν χρησιμοποιούν τα ίδια GCMs που βασίζονται σε άλλα RCP. Για αυτό το
λόγω επιλέγονται τα ίδια RCMs, τόσο για τα RCP8.5 GCM όσο και για τα RCP4.5, όπως φαίνεται και
στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

Πίνακας 2-4: Διαθέσιμα μοντέλα EURO-CORDEX με σκιαγραφημένη την τελική επιλογή απαραίτητων μοντέλων

GCM
MPI-ESM-LR-r1

RCP2.6
CSC-REMO

RCP4.5
CSC-REMO

RCP8.5
CSC-REMO
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MPI-ESM-LR-r2
IPSL-CM5A-MR-r1

CNRM-CM5-r1

ACESS1-3-r1

CLMcom-CCLM
SMHI-RCA4

IPSL-INERISWRF331F
SMHI-RCA4
CLMcom-CCLM
KNMI-RACMO22E
SMHI-RCA4
CLMcom-CCLM
SMHI-RCA4
CLMcom-CCLM
CNRM-ARPEGE52

SMHI-RCA4

CSC-REMO

HadGEM2-ES-r1
EC-EARTH-r1
EC-EARTH-r12

CLMcom-CCLM

SMHI-RCA4

SMHI-RCA4
CLMcom-CCLM
KNMI-RACMO22E
SMHI-RCA4
CLMcom-CCLM
SMHI-RCA4
CLMcom-CCLM
CNRM-ARPEGE52
MIUB-WRF331A

7. Αποτελέσματα κλιματικής προσομοίωσης και χρήση τους ως δεδομένα εισόδου στο
υδρολογικό μοντέλο
Για τα 11 κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν το εύρος της ετήσιας βροχόπτωσης φαίνεται στην
Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., κατηγοριοποιημένα ανά κλιματικό
σενάριο για όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς, για δύο περιόδους 2000-2049 και 2050-2099. Στα
διαγράμματα της Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. με μπλε χρώμα
φαίνεται το 75%-25% διάστημα στο οποίο βρίσκονται τα μοντέλα του κάθε σεναρίου, ενώ με μαύρο
χρώμα φαίνεται το εύρος των μέγιστων και ελάχιστων τιμών. Στα (α) και (β) παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα για το RCP2.6 σενάριο, στα (γ) και (δ) για το RCP4.5 και στα (ε) και (στ) για το RCP8.5 για
όλους τους σταθμούς μελέτης. Οι χρονοσειρές προσομοίωσης που προέκυψαν από την παραπάνω
κλιματική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου στο υδρολογικό μοντέλο. Παρακάτω
ακολουθεί στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της κλιματικής πληροφορίας για την Κρήτη. Για τα
διαγράμματα της Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.Σφάλμα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. παρατηρείται ότι στο διάστημα 2050-2099 η ετήσια
βροχόπτωση για τους περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς μελέτης μειώνεται στα σενάρια
RCP4.5 και RCP8.5 και αυξάνεται στο RCP2.6. Η μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης είναι και ένας από
τους κύριους λόγους που αναμένεται να εμφανιστούν μεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας και γεγονότα
ξηρασίας μεγαλύτερου μεγέθους (Κεφάλαιο 5). Τέλος, παρατηρείται σταδιακή μείωση της ετήσιας
βροχόπτωσης στην πλειοψηφία των σταθμών μελέτης από το σενάριο RCP2.6 μέχρι το RCP8.5 και για
τις δυο κλιματικές περιόδους. Επιπλέον στοιχεία για την ανάλυση των υδρολογικών προβλέψεων υπό
το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζονται και στο Κεφάλαιο 4.

22

Ετήσια βροχόπτωση (mm)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Tavronitis 2000-2049
Tavronitis 2050-2100
Anwgeia 2000-2049
Anwgeia 2050-2100
Kavousi 2000-2049
Kavousi 2050-2100
Marwnia 2000-2049
Marwnia 2050-2100
Chania 2000-2049
Chania 2050-2100
Agrokipio 2000-2049
Agrokipio 2050-2100
Foinikia 2000-2049
Foinikia 2050-2100
Katsidwni 2000-2049
Katsidwni 2050-2100
Alikianos 2000-2049
Alikianos 2050-2100
Kalyves 2000-2049
Kalyves 2050-2100
Paxeia Ammos 2000-…
Paxeia Ammos 2050-…
Palaikastro 2000-2049
Palaikastro 2050-2100
Avdou 2000-2049
Avdou 2050-2100
Vamos 2000-2049
Vamos 2050-2100
Voni 2000-2049
Voni 2050-2100
Zymbragou 2000-2049
Zymbragou 2050-2100
Samonas 2000-2049
Samonas 2050-2100
Tzermiades 2000-2049
Tzermiades 2050-2100
Krousswnas 2000-…
Krousswnas 2050-…
Malles 2000-2049
Malles 2050-2100
Psychro Pigadi 2000-…
Psychro Pigadi 2050-…
Voleones 2000-2049
Voleones 2050-2100
Neapoli 2000-2049
Neapoli 2050-2100
Mouri 2000-2049
Mouri 2050-2100
Kalo Xwrio 2000-2049
Kalo Xwrio 2050-2100
Prasses 2000-2049
Prasses 2050-2100
Profitis Hlias 2000-…
Profitis Hlias 2050-…
Palaia Roumata…
Palaia Roumata…
Askyfou 2000-2049
Askyfou 2050-2100
Partira 2000-2049
Partira 2050-2100
Herakleio-EMY 2000-…
Herakleio-EMY 2050-…
Leukogeia 2000-2049
Leukogeia 2050-2100
Ag. Varvara 2000-2049
Ag. Varvara 2050-2100
Fournoi 2000-2049
Fournoi 2050-2100
Gerakari 2000-2049
Gerakari 2050-2100

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Kasanos 2000-2049
Kasanos 2050-2100
Armaxa 2000-2049
Armaxa 2050-2100
Vizari 2000-2049
Vizari 2050-2100
Kantanos 2000-2049
Kantanos 2050-2100
Kapsali 2000-2049
Kapsali 2050-2100
Vorizia 2000-2049
Vorizia 2050-2100
Spili 2000-2049
Spili 2050-2100
Ierapetra 2000-2049
Ierapetra 2050-2100
Mythoi 2000-2049
Mythoi 2050-2100
Souda 2000-2049
Souda 2050-2100
Metaksoxwri 2000-…
Metaksoxwri 2050-…
Tefeli 2000-2049
Tefeli 2050-2100
Zaros 2000-2049
Zaros 2050-2100
Kalyvia 2000-2049
Kalyvia 2050-2100
Ag. Galini 2000-2049
Ag. Galini 2050-2100
Melampes 2000-2049
Melampes 2050-2100
Demati 2000-2049
Demati 2050-2100
Protoria 2000-2049
Protoria 2050-2100
Lagolia 2000-2049
Lagolia 2050-2100
Axentrias 2000-2049
Axentrias 2050-2100
Sitia 2000-2049
Sitia 2050-2100
Morwni 2000-2049
Morwni 2050-2100
Gergeri 2000-2049
Gergeri 2050-2100
Asimi 2000-2049
Asimi 2050-2100
Sternes 2000-2049
Sternes 2050-2100
Vagionia 2000-2049
Vagionia 2050-2100
Tympaki 2000-2049
Tympaki 2050-2100
Kapetaniana 2000-…
Kapetaniana 2050-…
Gortys 2000-2049
Gortys 2050-2100
Pompia 2000-2049
Pompia 2050-2100
Ag. Kyrillos 2000-2049
Ag. Kyrillos 2050-2100
Garazo 2000-2049
Garazo 2050-2100
Eksw Potamoi 2000-…
Eksw Potamoi 2050-…
Kasteli-EMY 2000-…
Kasteli-EMY 2050-…

Ετήσια βροχόπτωση (mm)

(α) Εύρος ετήσιας βροχόπτωσης ανα σταθμό και ανα περίοδο μελέτης (Σενάριο 2.6 - 1/2)

(β) Εύρος ετήσιας βροχόπτωσης ανα σταθμό και ανα περίοδο μελέτης (Σενάριο 2.6 - 2/2)

23

Ετήσια βροχόπτωση (mm)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Tavronitis 2000-2049
Tavronitis 2050-2100
Anwgeia 2000-2049
Anwgeia 2050-2100
Kavousi 2000-2049
Kavousi 2050-2100
Marwnia 2000-2049
Marwnia 2050-2100
Chania 2000-2049
Chania 2050-2100
Agrokipio 2000-2049
Agrokipio 2050-2100
Foinikia 2000-2049
Foinikia 2050-2100
Katsidwni 2000-2049
Katsidwni 2050-2100
Alikianos 2000-2049
Alikianos 2050-2100
Kalyves 2000-2049
Kalyves 2050-2100
Paxeia Ammos 2000-…
Paxeia Ammos 2050-…
Palaikastro 2000-2049
Palaikastro 2050-2100
Avdou 2000-2049
Avdou 2050-2100
Vamos 2000-2049
Vamos 2050-2100
Voni 2000-2049
Voni 2050-2100
Zymbragou 2000-2049
Zymbragou 2050-2100
Samonas 2000-2049
Samonas 2050-2100
Tzermiades 2000-2049
Tzermiades 2050-2100
Krousswnas 2000-…
Krousswnas 2050-…
Malles 2000-2049
Malles 2050-2100
Psychro Pigadi 2000-…
Psychro Pigadi 2050-…
Voleones 2000-2049
Voleones 2050-2100
Neapoli 2000-2049
Neapoli 2050-2100
Mouri 2000-2049
Mouri 2050-2100
Kalo Xwrio 2000-2049
Kalo Xwrio 2050-2100
Prasses 2000-2049
Prasses 2050-2100
Profitis Hlias 2000-…
Profitis Hlias 2050-…
Palaia Roumata…
Palaia Roumata…
Askyfou 2000-2049
Askyfou 2050-2100
Partira 2000-2049
Partira 2050-2100
Herakleio-EMY 2000-…
Herakleio-EMY 2050-…
Leukogeia 2000-2049
Leukogeia 2050-2100
Ag. Varvara 2000-2049
Ag. Varvara 2050-2100
Fournoi 2000-2049
Fournoi 2050-2100
Gerakari 2000-2049
Gerakari 2050-2100

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Kasanos 2000-2049
Kasanos 2050-2100
Armaxa 2000-2049
Armaxa 2050-2100
Vizari 2000-2049
Vizari 2050-2100
Kantanos 2000-2049
Kantanos 2050-2100
Kapsali 2000-2049
Kapsali 2050-2100
Vorizia 2000-2049
Vorizia 2050-2100
Spili 2000-2049
Spili 2050-2100
Ierapetra 2000-2049
Ierapetra 2050-2100
Mythoi 2000-2049
Mythoi 2050-2100
Souda 2000-2049
Souda 2050-2100
Metaksoxwri 2000-…
Metaksoxwri 2050-…
Tefeli 2000-2049
Tefeli 2050-2100
Zaros 2000-2049
Zaros 2050-2100
Kalyvia 2000-2049
Kalyvia 2050-2100
Ag. Galini 2000-2049
Ag. Galini 2050-2100
Melampes 2000-2049
Melampes 2050-2100
Demati 2000-2049
Demati 2050-2100
Protoria 2000-2049
Protoria 2050-2100
Lagolia 2000-2049
Lagolia 2050-2100
Axentrias 2000-2049
Axentrias 2050-2100
Sitia 2000-2049
Sitia 2050-2100
Morwni 2000-2049
Morwni 2050-2100
Gergeri 2000-2049
Gergeri 2050-2100
Asimi 2000-2049
Asimi 2050-2100
Sternes 2000-2049
Sternes 2050-2100
Vagionia 2000-2049
Vagionia 2050-2100
Tympaki 2000-2049
Tympaki 2050-2100
Kapetaniana 2000-…
Kapetaniana 2050-…
Gortys 2000-2049
Gortys 2050-2100
Pompia 2000-2049
Pompia 2050-2100
Ag. Kyrillos 2000-2049
Ag. Kyrillos 2050-2100
Garazo 2000-2049
Garazo 2050-2100
Eksw Potamoi 2000-…
Eksw Potamoi 2050-…
Kasteli-EMY 2000-…
Kasteli-EMY 2050-…

Ετήσια βροχόπτωση (mm)

(γ) Εύρος ετήσιας βροχόπτωσης ανα σταθμό και ανα περίοδο μελέτης (Σενάριο 4.5 - 1/2)

(δ) Εύρος ετήσιας βροχόπτωσης ανα σταθμό και ανα περίοδο μελέτης (Σενάριο 4.5 - 2/2)
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Ετήσια βροχόπτωση (mm)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Tavronitis 2000-2049
Tavronitis 2050-2100
Anwgeia 2000-2049
Anwgeia 2050-2100
Kavousi 2000-2049
Kavousi 2050-2100
Marwnia 2000-2049
Marwnia 2050-2100
Chania 2000-2049
Chania 2050-2100
Agrokipio 2000-2049
Agrokipio 2050-2100
Foinikia 2000-2049
Foinikia 2050-2100
Katsidwni 2000-2049
Katsidwni 2050-2100
Alikianos 2000-2049
Alikianos 2050-2100
Kalyves 2000-2049
Kalyves 2050-2100
Paxeia Ammos 2000-…
Paxeia Ammos 2050-…
Palaikastro 2000-2049
Palaikastro 2050-2100
Avdou 2000-2049
Avdou 2050-2100
Vamos 2000-2049
Vamos 2050-2100
Voni 2000-2049
Voni 2050-2100
Zymbragou 2000-2049
Zymbragou 2050-2100
Samonas 2000-2049
Samonas 2050-2100
Tzermiades 2000-2049
Tzermiades 2050-2100
Krousswnas 2000-…
Krousswnas 2050-…
Malles 2000-2049
Malles 2050-2100
Psychro Pigadi 2000-…
Psychro Pigadi 2050-…
Voleones 2000-2049
Voleones 2050-2100
Neapoli 2000-2049
Neapoli 2050-2100
Mouri 2000-2049
Mouri 2050-2100
Kalo Xwrio 2000-2049
Kalo Xwrio 2050-2100
Prasses 2000-2049
Prasses 2050-2100
Profitis Hlias 2000-…
Profitis Hlias 2050-…
Palaia Roumata…
Palaia Roumata…
Askyfou 2000-2049
Askyfou 2050-2100
Partira 2000-2049
Partira 2050-2100
Herakleio-EMY 2000-…
Herakleio-EMY 2050-…
Leukogeia 2000-2049
Leukogeia 2050-2100
Ag. Varvara 2000-2049
Ag. Varvara 2050-2100
Fournoi 2000-2049
Fournoi 2050-2100
Gerakari 2000-2049
Gerakari 2050-2100

0

Kasanos 2000-2049
Kasanos 2050-2100
Armaxa 2000-2049
Armaxa 2050-2100
Vizari 2000-2049
Vizari 2050-2100
Kantanos 2000-2049
Kantanos 2050-2100
Kapsali 2000-2049
Kapsali 2050-2100
Vorizia 2000-2049
Vorizia 2050-2100
Spili 2000-2049
Spili 2050-2100
Ierapetra 2000-2049
Ierapetra 2050-2100
Mythoi 2000-2049
Mythoi 2050-2100
Souda 2000-2049
Souda 2050-2100
Metaksoxwri 2000-…
Metaksoxwri 2050-…
Tefeli 2000-2049
Tefeli 2050-2100
Zaros 2000-2049
Zaros 2050-2100
Kalyvia 2000-2049
Kalyvia 2050-2100
Ag. Galini 2000-2049
Ag. Galini 2050-2100
Melampes 2000-2049
Melampes 2050-2100
Demati 2000-2049
Demati 2050-2100
Protoria 2000-2049
Protoria 2050-2100
Lagolia 2000-2049
Lagolia 2050-2100
Axentrias 2000-2049
Axentrias 2050-2100
Sitia 2000-2049
Sitia 2050-2100
Morwni 2000-2049
Morwni 2050-2100
Gergeri 2000-2049
Gergeri 2050-2100
Asimi 2000-2049
Asimi 2050-2100
Sternes 2000-2049
Sternes 2050-2100
Vagionia 2000-2049
Vagionia 2050-2100
Tympaki 2000-2049
Tympaki 2050-2100
Kapetaniana 2000-…
Kapetaniana 2050-…
Gortys 2000-2049
Gortys 2050-2100
Pompia 2000-2049
Pompia 2050-2100
Ag. Kyrillos 2000-2049
Ag. Kyrillos 2050-2100
Garazo 2000-2049
Garazo 2050-2100
Eksw Potamoi 2000-…
Eksw Potamoi 2050-…
Kasteli-EMY 2000-…
Kasteli-EMY 2050-…

Ετήσια βροχόπτωση (mm)

(ε) Εύρος ετήσιας βροχόπτωσης ανα σταθμό και ανα περίοδο μελέτης (Σενάριο 8.5 - 1/2)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

(στ) Εύρος ετήσιας βροχόπτωσης ανα σταθμό και ανα περίοδο μελέτης (Σενάριο 8.5 - 2/2)

Εικόνα 2 5: Μέσος όρος εύρους ετήσιας βροχόπτωσης ανά σταθμό και ανά περίοδο μελέτης για τα 3 κλιματικά σενάρια
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3. Υδρολογικό μοντέλο κλιματικής αλλαγής Κρήτης
1. Μοντέλο SWAT
Στο Σχήμα 3-1 αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας μοντελοποίησης που ακολουθήθηκε
στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος. Από τα αρχικά στάδια που αφορούσαν τη διαδικασία συλλογής,
διόρθωσης/συμπλήρωσης χρονοσειρών βροχόπτωσης και θερμοκρασίας μέχρι το στάδιο μοντελοποίησης
της υδρολογίας της Κρήτης με τη χρήση των μοντέλων SWAT και SWAT- Karst (KSWAT).

Σχήμα 3-1: Διάγραμμα Ροής Μοντελοποίησης AQUAMAN
1. Συμπλήρωση χρονοσειρών τοπικών δεδομένων θερμοκρασίας και κατακρημνίσεων.
2. Συνένωση χρονοσειρών με 11 RCM μοντέλα και παραγωγή 11 χρονοσειρών κλιματικών δεδομένων
από το 1983 έως το 2083.
3. Μοντελοποίηση Υδρολογίας με χρήση SWAT.
4. Μοντελοποίηση καρστικών πηγών με χρήση SWAT.
2. Μοντέλο SWAT και κλιματικές αλλαγές
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη προσομοίωση της υδρολογίας της
Κρήτης για τη μελλοντική χρονική περίοδο 2010-2098. Οι ποσότητες νερού που αντλούνται από το "ρηχό"
και "βαθύ" υδροφορέα για τις ανάγκες της άρδευσης κατέχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο υδρολογικό
ισοζύγιο της Κρήτης. Οι ανάγκες άρδευσης όμως, για μια ρεαλιστική προσομοίωση των μελλοντικών
σεναρίων, πρέπει να μεταβάλλονται χρονικά βάσει των αναγκών που θα παρουσιάζουν οι καλλιέργειες. Για
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στο μοντέλο SWAT έγιναν κάποιες μεταβολές που αφορούν στη διαχείριση
των καλλιεργειών (management). Η αρχική θεώρηση του μοντέλου, βάσει της οποίας συγκεκριμένες
ποσότητες υδάτων από συγκεκριμένες Μονάδες Υδρολογικής Απόκρισης (Hydrologic Response Units –
HRUs) χρησιμοποιούνταν για την άρδευση ορισμένων HRUs, μεταβλήθηκε, διατηρώντας τις μέσες ετήσιες
ποσότητες για κάθε HRU και τις πηγές άρδευσης, θεωρώντας όμως αυτή τη φορά «αυτόματη άρδευση». Το
σύστημα βαθμονομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν η κάθε καλλιέργεια συμπληρώνει τις μονάδες
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θερμότητάς της (Heat Units), παρέχεται στην αντίστοιχη περιοχή είτε από το ρηχό, είτε από το βαθύ
υδροφορέα, είτε από πηγή εκτός της λεκάνης, είτε από συνδυασμό αυτών, η απαιτούμενη για τις ανάγκες
της ποσότητα νερού άρδευσης, ώστε να διατηρείται η μέση ετήσια ποσότητα άρδευσης για κάθε HRU
(περιόδος 1983-2009). Μέσω της «αυτόματης άρδευσης», η άρδευση ελέγχεται από το ολικό σύστημα
προσομοίωσης της υδρολογίας και μεταβάλλεται μαζί του. Στην ανανεωμένη αυτή έκδοση του μοντέλου
SWAT έτρεξαν τα 11 κλιματικά μοντέλα (κεφάλαιο 2).
3. Περιγραφή του μοντέλου SWAT-Karst για την Κρήτη σε sql
Λόγω της μεγάλης χρονικής κλίμακας (ημερήσιο βήμα από το 1983 έως το 2098) με την οποία έγινε η
μοντελοποίηση της υδρολογίας της Κρήτης στο SWAT, δημιουργήθηκε μεγάλος όγκος δεδομένων που
έπρεπε να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για τη μοντελοποίηση με το KSWAT για τον
υπολογισμό των παροχών των καρστικών πηγών. Πιο αναλυτικά, τα εξαγόμενα δεδομένα που παρήχθησαν
από το SWAT σε κάθε εκτέλεση ήταν τα ακόλουθα:





Αρχείο output.hru 21.269.238 εγγραφές. Μέγεθος αρχείου 16,4GB.
Αρχείο output.sub 14.913.888 εγγραφές. Μέγεθος αρχείου 3,65GB.
Αρχείο output.rch 14.913.888 εγγραφές. Μέγεθος αρχείου 8,29 GB.
Αρχείο output.wtr 13.007.283 εγγραφές. Μέγεθος αρχείου 5,40GB.

Αν στα παραπάνω, συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των προσομοιώσεων που έπρεπε
να εκτελεστούν ήταν 22 (διπλάσιος από τον αριθμό των σεναρίων κλιματικών αλλαγών), έπρεπε να
αντιμετωπίσουμε το συνολικό χρονικό και επεξεργαστικό overhead που θα δημιουργείτο στη διαδικασία
εκτέλεσης του μοντέλου KSWAT μόνο από την προσπέλαση των δεδομένων εισόδου που προαναφέραμε.
Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε η “μεταφορά”-υλοποίηση του μοντέλου Karst-SWAT σε ΒΔ (βάση
δεδομένων) με χρήση γλώσσας SQL (Structured Query Language). Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευτήκαμε
μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΒΔ και τα ΣΔΒΔ (συστήματα διαχείρισης ΒΔ)
όπως η ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα από την εφαρμογή καθώς και η αποφυγή του πλεονασμού της
επανάληψης δεδομένων (data redundancy) με τη μείωση του απαραίτητου αποθηκευτικού χώρου που
απαιτείται. Το διάγραμμα ροής της διαδικασίας εκτέλεσης του μοντέλου KSWAT Παρουσιάζεται στο Σχήμα
3-2.

Επεξεργασία και
μορφοποίηση
δεδομένων για εισαγωγή
στη ΒΔ

Μοντέλο SWAT
SWAT OUTPUTS

Βάση Δεδομένων
Μοντέλου KSWAT

Δεδομένα Παροχής
πηγών και
κλιματικά δεδομένα

Σχήμα 3-2: Διάγραμμα Ροής διαδικασίας εκτέλεσης μοντέλου KSWAT
Μοντέλο KSWAT
Στο σχήμα 3-3 φαίνονται οι 8 πίνακες που υλοποιήθηκαν για την αποθήκευση των δεδομένων εισόδου
καθώς και τις παραμέτρους για την εκτέλεση του μοντέλου KSWAT.




Οι πίνακες “rch”, “sub”, “hru” και “wtr” περιέχουν επιλεγμένες παραμέτρους από τα δεδομένα εξόδου
του SWAT.
Στον πίνακα “Springs_Parameters” είναι καταχωρημένες οι βασικές παράμετροι βαθμονόμησης του
μοντέλου KSWAT για κάθε πηγή.
Ο πίνακας “HRU2SPRING_ASSOCIATION” περιέχει τους κωδικούς των HRUs που αντιστοιχούν σε κάθε
πηγή καθώς και το ποσοστό αυτών.
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Ο πίνακας “SPRING2REACH_ASSOCIATION” περιέχει την αντιστοίχιση μεταξύ επιφανειακών παροχών
και πηγών, όπου αυτή υφίσταται.
Τέλος ο πίνακας “Abstractions_Percentages” περιέχει τα ημερήσια ποσοστά αντλήσεων νερού για
ύδρευση και άρδευση.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Σχήμα 3-3: Πίνακες εισόδου και παραμέτρων μοντέλου KSWAT
Τα δεδομένα εξόδου που παράγονται από το μοντέλο KSWAT καθώς και διάφορα κλιματικά δεδομένα ανά
περιοχές, αποθηκεύονται στους παρακάτω πίνακες:
Δεδομένα εξόδου KSWAT
 Springs-KFLOWcms: Ημερήσιες παροχές των καρστικών πηγών (m3/sec).
 Springs-ABSTRcms: Ημερήσιες αντλήσεις από τις πηγές (m3/sec).
 TOTAL-FLOWcms: Συνολική ημερήσια παροχή (επιφανειακή και πηγής όπως έχει οριστεί από τον
πίνακα “SPRING2REACH_ASSOCIATION”) (m3/sec).
 IRR_VOLperHRU: Ημερήσια ποσότητα άρδευσης ανά HRU (m3/ημέρα).
Κλιματικά Δεδομένα μοντέλου SWAT
 PCPperSUB: Ημερήσιο ύψος κατακρημνίσεων ανά υπολεκάνη (mm).
 PCPVolperSUB: Ημερήσιος όγκος κατακρημνίσεων (m3/ημέρα).
 ETperSUB: Ημερήσια εξατμισοδιαπνοή ανά υπολεκάνη (mm).
 ETVolperSUB: Όγκος ημερήσια εξατμισοδιαπνοής ανά υπολεκάνη (m3/ημέρα).
 PETperSUB: Ημερήσια δυναμική εξατμισοδιαπνοή ανά υπολεκάνη (mm).
 TMP_AVperHRU: Μέση ημερήσια θερμοκρασία ανά HRU (oC).
 TMP_MNperHRU: Ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία ανά HRU (oC).
 TMP_MXperHRU: Μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ανά HRU (oC).
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4. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο υδατικό δυναμικό της Κρήτης
1. Αποτελέσματα Κλιματικών Σεναρίων
Μέσω του νέου μοντέλου SWAT, ήταν δυνατή η προσομοίωση των θερμοκρασιακών και υδρολογικών
μεταβολών για την Κρήτη για την περίοδο 2010-2098 και για τα 11 διαφορετικά κλιματικά σενάρια. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων στόχευσε στη διερεύνηση τάσεων σε μεταβλητές όπως τη θερμοκρασία, την
πραγματική εξατμισοδιαπνοή, τη βροχόπτωση, την παροχή (πηγών και ολική) και την απαιτούμενη
ποσότητα νερού άρδευσης. Τα αποτελέσματα μετατράπηκαν σε ετήσιες τιμές και αρχικά εξήχθη η μέση
τιμή καθώς και η διακύμανση για τα 11 σενάρια και για κάθε έτος. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων
παρουσιάζεται στις εικόνες 4-1 έως 4-6, ενώ τα ποσοστά αύξησης ή μείωσης των μεγεθών μετά τη
σύγκριση των μέσων τιμών σε διάφορες χρονικές περιόδους συγκεντρώνονται στον Πίνακα 4-1.

θερμοκρασία
22

θερμοκρασία (oC)

21
20
19
18
17
16
15
14
1970

1990

μέση τιμή

2010

2030

2050

έτη

τυπική απόκλιση

2070

2090

2110

Γραμμική (μέση τιμή)

Εικόνα 4-1: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετήσιας θερμοκρασίας σεναρίων για την Κρήτη, για την περίοδο
1983-2098
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βροχόπτωση
1.2E+10

όγκος νερού (m3)

1E+10
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Εικόνα 4-2: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετήσιας βροχόπτωσης σεναρίων για την Κρήτη, για την περίοδο
1983-2098

εξατμισοδιαπνοή
3.4E+09

όγκος νερού (m3)

3.2E+09
3E+09
2.8E+09
2.6E+09
2.4E+09
2.2E+09
2E+09
1.8E+09
1970

1990

μέση τιμή

2010

2030

2050
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2090
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Γραμμική (μέση τιμή)

Εικόνα 4-3: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετήσιας πραγματικής εξατμισοδιαπνοής σεναρίων για την
Κρήτη, για την περίοδο 1983-2098
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ολική παροχή εξόδων λεκανών
3.50E+09
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Εικόνα 4-4: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετήσιας παροχής εξόδων λεκανών της Κρήτης για τα 11 σενάρια
και για την περίοδο 1983-2098

όγκος νερού (m3)
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2110

Γραμμική (μέση τιμή)

Εικόνα 4-5: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετήσιας παροχής πηγών Κρήτης για τα 11 σενάρια και για την
περίοδο 1983-2098
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ποσότητα νερού άρδευσης
4.30E+08

όγκος νερού (m3)

4.10E+08
3.90E+08
3.70E+08
3.50E+08
3.30E+08
3.10E+08
2.90E+08
2.70E+08
2.50E+08
1970

1990

μέση τιμή

2010

2030

2050

έτη

2070

τυπική απόκλιση

2090

2110

Γραμμική (μέση τιμή)

Εικόνα 4-6: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ποσότητα νερού άρδευσης για την Κρήτη, για τα 11 σενάρια και
για την περίοδο 1983-2098

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα, στις μεταβλητές της θερμοκρασίας και της ποσότητας
αρδευόμενου νερού, η τάση που παρατηρείται είναι συνεχώς αυξητική, ενώ για τις μεταβλητές της
βροχόπτωσης και των παροχών (ολικών και πηγών) η τάση είναι πτωτική, με τη μεγαλύτερη μεταβολή να
παρατηρείται μετά το 2060. Όσον αφορά την εξατμισοδιαπνοή, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή
συμπερασμάτων από την πρωτογενή αυτή ανάλυση. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να προκύψουν
από τον Πίνακα 4-1, όπου για διάφορες επιμέρους χρονικές περιόδους παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες
μεταβολές των βασικών μεγεθών.

Πίνακας 4-1: Σύγκριση μέσων τιμών διαφόρων μεταβλητών για τα 11 κλιματικά σενάρια ανά εικοσαετία και
ανά τετρακονταετία. Οι θετικές και αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές δηλώνουν αντίστοιχα αύξηση και
μείωση της μέσης τιμής της μεταβλητής στη μετάβαση από τη μία χρονική περίοδο στην άλλη.
Μεταβλητή/περίοδος
σύγκρισης

1990-2009 με
2020-2039

2020-2039 με
2040-2059

2040-2059 με
2060-2079

2060-2079 με
2080-2098

1983-2019 με
2020-2059

2020-2059 με
2060-2098

θερμοκρασία
βροχόπτωση
εξατμισοδιαπνοή
παροχή (εξόδου)
παροχή (πηγών)
απαιτούμενη
ποσότητα άρδευσης

5.1%
1.3%
0.9%
3.4%
1.0%
3.0%

3.1%
1.0%
0.3%
3.5%
-0.8%
2.2%

3.0%
-8.7%
-1.5%
-13.5%
-10.4%
2.6%

2.8%
-3.9%
-1.7%
-5.8%
-6.2%
-0.4%

6.4%
-0.2%
0.4%
0.9%
-1.0%
4.3%

6.0%
-10.6%
-2.2%
-16.1%
-14.1%
3.5%

Σε μια πρώτη προσέγγιση που αφορά στη συνολική εικόνα των σεναρίων, συγκρίνοντας τις μέσες τιμές των
επιμέρους εικοσαετιών, τα μεγέθη της βροχόπτωσης και της παροχής (εξόδων και πηγών) έχουν μια
σταθερή με ελαφρώς αυξητική τάση έως και το 2059. Από το 2060 και μετά όμως, φαίνεται έντονα η
μείωση των μεγεθών αυτών, της τάξης του 10% και η μείωση συνεχίζεται (5%) έως το 2098. Η θερμοκρασία
έχει συνεχώς αυξητική τάση, με μειούμενο όμως ρυθμό. Η απαιτούμενη ποσότητα άρδευσης παρουσιάζει
αυξητική τάση μέχρι το 2080 και από τότε και μετά μένει σχεδόν σταθερή. Η πραγματική εξατμισοδιαπνοή
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δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στη σύγκριση των περιόδων αυτών, καθώς είναι ένα μέγεθος που
επηρεάζεται τόσο από τη βροχόπτωση όσο και από τη θερμοκρασία και τελικά εξισορροπείται.
Τα γραφήματα 4-7 έως 4-12 παρουσιάζουν λεπτομερέστερα τα ποσοστά μεταβολής των μέσων τιμών των
παραπάνω μεγεθών ξεχωριστά για τα 11 κλιματικά και για τις συγκρίσεις των περιόδων 1983-2019 με 20202059 και 2020-2059 με 2060-2098.

(α) θερμοκρασία (1983-2019 με 2020-2059)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RCA
rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO

rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

(β) θερμοκρασία (2020-2059 με 2060-2089)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO

rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

Εικόνα 4-7: Ποσοστά μεταβολής μέσης τιμής της θερμοκρασίας της Κρήτης για κάθε κλιματικό σενάριο (α)
από την περίοδο 1983-2019 στην περίοδο 2020-2059 και (β) από την περίοδο 2020-2059 στην περίοδο
2060-2098
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βροχόπτωση (1983-2019 με 2020-2059)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

βροχόπτωση (2020-2059 με 2060-2089)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

Εικόνα 4-8: Ποσοστά μεταβολής μέσης τιμής της βροχόπτωσης της Κρήτης για κάθε κλιματικό σενάριο (α)
από την περίοδο 1983-2019 στην περίοδο 2020-2059 και (β) από την περίοδο 2020-2059 στην περίοδο
2060-2098
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εξατμισοδιαπνοή (1983-2019 με 2020-2059)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

εξατμισοδιαπνοή (2020-2059 με 2060-2089)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-8.00%

-7.00%

-6.00%

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

Εικόνα 4-9: Ποσοστά μεταβολής μέσης τιμής της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής της Κρήτης για κάθε
κλιματικό σενάριο (α) από την περίοδο 1983-2019 στην περίοδο 2020-2059 και (β) από την περίοδο 20202059 στην περίοδο 2060-2098
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(α) παροχή εξόδων λεκανών (1983-2019 με 2020-2059)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

κλιματικά σενάρια

(β) παροχή εξόδων λεκανών (2020-2059 με 2060-2089)

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

Εικόνα 4-10: Ποσοστά μεταβολής μέσης τιμής της παροχής των εξόδων των λεκανών της Κρήτης για κάθε
κλιματικό σενάριο (α) από την περίοδο 1983-2019 στην περίοδο 2020-2059 και (β) από την περίοδο 20202059 στην περίοδο 2060-2098
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(α) παροχή πηγών (1983-2019 με 2020-2059)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

(β) παροχή πηγών (2020-2059 με 2060-2089)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_EC-EARTH_RACMO

rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-35.00%

-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

Εικόνα 4-11: Ποσοστά μεταβολής μέσης τιμής της παροχής των πηγών της Κρήτης για κάθε κλιματικό
σενάριο (α) από την περίοδο 1983-2019 στην περίοδο 2020-2059 και (β) από την περίοδο 2020-2059 στην
περίοδο 2060-2098
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(α) ποσότητα νερού άρδευσης (1983-2019 με 2020-2059)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA

κλιματικά σενάρια

rcp85_EC-EARTH_RACMO

rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA

rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

(α) ποσότητα νερού άρδευσης (2020-2059 με 2060-2089)
rcp85_HadGEM2-ES_RCA
rcp85_EC-EARTH_RCA
rcp85_EC-EARTH_RACMO

κλιματικά σενάρια

rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_EC-EARTH_RCA

rcp45_EC-EARTH_RACMO

rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_EC-EARTH_RCA
-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

ποσοστά μεταβολής (%)

Εικόνα 4-12: Ποσοστά μεταβολής μέσης τιμής της ποσότητας νερού άρδευσης για την Κρήτη για κάθε
κλιματικό σενάριο (α) από την περίοδο 1983-2019 στην περίοδο 2020-2059 και (β) από την περίοδο 20202059 στην περίοδο 2060-2098
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Όλα τα σενάρια συμφωνούν σε αύξηση της θερμοκρασίας και για τα δύο στάδια σύγκρισης με το ποσοστό
να κυμαίνεται από 4% έως 10% για την πρώτη φάση σύγκρισης (1983-2019 με 2020-2059) και ως 12% για
τη δεύτερη (2020-2059 με 2060-2089). Αντίστοιχα αποτελέσματα εξάγονται και για την ποσότητα νερού
άρδευσης με τη θεώρηση ότι το ποσοστό των αρδευομένων εκτάσεων παραμένει σταθερό (1% έως 8% για
την πρώτη φάση και έως 7% για τη δεύτερη). Τα αποτελέσματα για τη βροχόπτωση φαίνεται να ποικίλουν
ανάμεσα στα σενάρια για την πρώτη φάση, αλλά η πλειονότητα των σεναρίων συμφωνεί σε μείωση της
μέσης ετήσιας βροχόπτωσης για τη δεύτερη φάση σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 25%. Παρόμοια
αποτελέσματα προκύπτουν τόσο για τις ολικές παροχές όσο και αυτές των πηγών, με τα ποσοστά μείωσης
σε ακραίες περιπτώσεις να φτάνουν το 37% και 32% αντίστοιχα για τη δεύτερη φάση σύγκρισης.

2. Μελλοντικές Ανάγκες Άρδευσης
Μέσω της εισαγωγής της λειτουργίας της «αυτόματης άρδευσης» στο μοντέλο SWAT ήταν δυνατή η
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ανάγκες άρδευσης στα επόμενα χρόνια. Οι ποσότητες αυτές όμως
ενδέχεται να περιορίζονται από τη διαθεσιμότητα νερού στον υπόγειο υδροφορέα στην περίπτωση που οι
ανάγκες σε άρδευση είναι αυξημένες. Για την ποσοτικοποίηση της δυνητικής ποσότητας νερού άρδευσης
για όλες τις καλλιέργειες της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε μια τρίτη δομή του μοντέλου SWAT, στην οποία
υπάρχει πάλι η λειτουργία της «αυτόματης άρδευσης», με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση, η
πηγή άρδευσης θεωρείται ότι είναι ανεξάντλητη και βρίσκεται «εκτός της λεκάνης» της Κρήτης. Τα
αποτελέσματα της προηγούμενης διάταξης συγκρίθηκαν με αυτά της τελευταίας ώστε να βγουν
συμπεράσματα για τη συχνότητα με την οποία το διαθέσιμο νερό από το ρηχό και βαθύ υδροφορέα δεν
επαρκεί για τις ανάγκες άρδευσης και να ποσοτικοποιηθεί το έλλειμμα του νερού άρδευσης (Πίνακας 4-2)
Πίνακας 4-2: Αριθμός ετών κατά τα οποία παρατηρείται έλλειμμα νερού άρδευσης για την περίοδο 20602098 (40 έτη), μέση ποσότητα ελλείμματος για τα 40 έτη και ποσοστό μέσου ετήσιου ελλείμματος (20602098) σε σχέση με τη μέση άρδευση στην Κρήτη (1983-2009).
Σενάριο

rcp26_EC-EARTH_RCA
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_EC-EARTH_RACMO
rcp45_EC-EARTH_RCA
rcp45_HadGEM2-ES_RCA
rcp45_IPSL-CM5A_WRF
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO
rcp85_EC-EARTH_RACMO
rcp85_EC-EARTH_RCA
rcp85_HadGEM2-ES_RCA

Αριθμός ετών (από
40 έτη) με έλλειμμα
άρδευσης

29
38
27
27
32
34
36
34
28
37
36

Μέση ετήσια ποσότητα
ελλείμματος άρδευσης
40 ετών (m3)

1.53E+07
4.81E+07
1.65E+07
1.51E+07
1.56E+07
1.77E+07
3.00E+07
2.74E+07
2.06E+07
5.15E+07
3.40E+07

Ποσοστό επί τοις εκατό
του μέσου ετήσιου
μελλοντικού ελλείμματος
με τη μέση άρδευση στην
Κρήτη (3.32E+08 m3)
4.61%
14.48%
4.97%
4.55%
4.68%
5.32%
9.02%
8.26%
6.20%
15.49%
10.22%

Σε κάθε σενάριο παρατηρείται ότι για πάνω από τα μισά μελλοντικά έτη θα υφίσταται έλλειμμα νερού
άρδευσης. Η διακύμανση του ελλείμματος μέσης ετήσιας άρδευσης είναι μεταξύ 15.1 και 51.5 εκ. m3/yr.
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Για τρία χαρακτηριστικά σενάρια της κατηγορίας REMO, ένα ευνοϊκό, ένα ακραία και ένα μέσο (rcp26_MPIESM-LR_REMO, rcp85_MPI-ESM-LR_REMO και rcp45_MPI-ESM-LR_REMO αντίστοιχα) πραγματοποιήθηκε
μια αναλυτικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα για την περίοδο 2060-2098, κατά την οποία
παρατηρείται εντονότερη αλλαγή των μεγεθών.

ετήσιο έλλειμμα νερού άρδευσης
έλλειμμα αρδευόμενου νερού (m3)

1.40E+08
1.20E+08
1.00E+08

rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO
rcp45_MPI-ESM-LR_REMO

8.00E+07
6.00E+07
4.00E+07
2.00E+07
0.00E+00
1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

έτη

Εικόνα 4-13: Ετήσιο έλλειμμα για τρία βασικά σενάρια (ευνοϊκό rcp26_MPI-ESM-LR_REMO, ακραίο
rcp85_MPI-ESM-LR_REMO και ενδιάμεσο rcp45_MPI-ESM-LR_REMO) για την περίοδο 1983-2098.

αθροιστική ποσότητα αρδευόμενου νερού
αθροιστική ποσότητα αρδευόμενου νερού
(m3)

3.00E+09
2.50E+09

rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
rcp26_MPI-ESM-LR_REMO

2.00E+09

rcp45_MPI-ESM-LR_REMO

1.50E+09

1.00E+09
5.00E+08
0.00E+00
1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

έτη

Εικόνα 4-14: Αθροιστικό ετήσιο έλλειμμα για τρία βασικά σενάρια (ευνοϊκό rcp26_MPI-ESM-LR_REMO,
ακραίο rcp85_MPI-ESM-LR_REMO και ενδιάμεσο rcp45_MPI-ESM-LR_REMO) για την περίοδο 1983-2098.
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Σύμφωνα με την Εικόνα 4-13, παρατηρούμε ότι ειδικά από το 2075 και μετά, το μέσο ετήσιο έλλειμμα είναι
16.2 Mm3, 67.3 Mm3 και 30.3 Mm3 για το ευνοϊκό, το ακραίο και το ενδιάμεσο σενάριο αντίστοιχα, δηλαδή
το έλλειμμα θα αποτελεί ποσοστό 4.89%, 20.23% ή 9.12% της μέσης ετήσιας ποσότητας άρδευσης,
ανάλογα με το σενάριο που θα πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα για το ακραίο σενάριο, μετά το 2075 το
έλλειμμα αυξάνεται ετησίως με έντονο ρυθμό (Εικόνα 4-14). Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι ακόμα και για το ενδιάμεσο σενάριο, το έλλειμμα εμφανίζεται με πολύ μεγάλη συχνότητα μετά το 2060
(34 στα 39 έτη). Ακόμα, για το ενδιάμεσο σενάριο παρουσιάζεται μέγιστο ετήσιο έλλειμμα ίσο περίπου με
100 Mm3 (30% της μέσης ετήσιας ποσότητας άρδευσης).

3. Ο δείκτης WEI
Για να διερευνηθεί περαιτέρω η έλλειψη νερού στην Κρήτη, χρησιμοποιήθηκε ένας ευρέως αποδεκτός
δείκτης, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, ο Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού (Water Exploitation Index
WEI), που ορίζεται ως η ολική άντληση νερού για κάθε χρήση προς τον μακροπρόθεσμο ετήσιο μέσο όρο
των διαθέσιμο πόρων γλυκού νερού (%). Το όριο «προειδοποίησης», το οποίο διακρίνει μια περιοχή που
υφίσταται πιέσεις (έλλειψη νερού) από μια που δεν δέχεται, είναι περίπου 20%, με τη σοβαρή έλλειψη
νερού να συμβαίνει όταν ο δείκτης υπερβαίνει το 40%. Το τελευταίο υποδηλώνει δυνατό ανταγωνισμό για
νερό αλλά όχι απαραίτητα αρκετή άντληση που να προκαλεί συχνές κρίσεις νερού. Ορισμένοι ειδικοί
υποστηρίζουν ότι το 40% είναι πολύ χαμηλό όριο, και ότι οι υδάτινοι πόροι θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν πολύ πιο εντατικά, μέχρι ένα όριο 60%. Για την περίπτωση της Κρήτης, ο δείκτης
υπολογίστηκε ανά υδρολογική λεκάνη και τα αποτελέσματά του για την περίοδο 1983-2009
παρουσιάστηκαν στην πρώτη αναφορά. Σε αυτή τη φάση επιλέχθηκαν τρία σενάρια (δύο ακραία και ένα
ενδιάμεσο) για συγκεκριμένες εικοσαετίες κατά τη διάρκεια των οποίων κρίθηκε ότι οι διαφορές στις μέσες
τιμές της παροχής ήταν σημαντική, βάσει του Πίνακα 4-1 και σε συνδυασμό με τις Εικόνες 4-10 και 4-11.
Παρατίθεται επίσης η χωρική κατανομή του δείκτη WEI για την περίοδο 1983-2009, η οποία είχε
παρουσιαστεί στην πρώτη αναφορά (Εικόνα 4-15).

Εικόνα 4-15: Τιμές δείκτη WEI (Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού) για τις λεκάνες της Κρήτης για την περίοδο
1983-2009.
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‘Όπως είχε αναφερθεί, σοβαρές πιέσεις ασκούνται σε λεκάνες με σημαντική παροχή, που δεν έχουν πηγές,
όπως αυτές του Μύρτου στο Λασίθι και του Γαζάνου στο Ηράκλειο. Επίσης αρκετές πιέσεις δέχονται και οι
λεκάνες Περάματος και Πρασιών στο Ρέθυμνο και Αποσελέμη στο Ηράκλειο.
Οι πιέσεις νερού εκφρασμένες βάσει του δείκτη WEI για τις μελλοντικές εικοσαετίες 2040-2059 και 20792098 και για το ακραίο κλιματικό σενάριο rcp85_MPI-ESM-LR_REMO, που προτείνει τη σημαντικότερη
μείωση της παροχής σε σύγκριση με τα υπόλοιπα υπό εξέταση μοντέλα, παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-16.

Εικόνα 4-16: Δείκτης WEI για τις λεκάνες της Κρήτης για το ακραίο σενάριο rcp85_MPI-ESM-LR_REMO
(μεγαλύτερη μείωση παροχής) για την περίοδο (α) 2040-2059 και (β) 2079-2098

Ήδη από την εικοσαετία 2040-2059 το σενάριο προβλέπει αύξηση των πιέσεων για το νομό του Ηρακλείου
και ειδικότερα για τη λεκάνη του Αποσελέμη, η οποία περνά στην επόμενη βαθμίδα σύμφωνα με το δείκτη
WEI. Για τη δε περίοδο 2079-2098, ο δείκτης είναι πάνω από το όριο 0.6 σε λεκάνες που καταλαμβάνουν τη
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μισή Κρήτη στο σύνολό τους. Όλος ο νομός Ηρακλείου και το μεγαλύτερο μέρος του νομού Λασιθίου
αναμένεται να έχουν θέματα άρδευσης, ενώ και λεκάνες που δεν παρουσίαζαν ελλείψεις μέχρι το 2009,
όπως αυτές του Κερίτη και του Κοιλιάρη, αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο 0.6.
Τα αποτελέσματα του δείκτη WEI εξετάστηκαν και για ένα σενάριο που προέβλεπε, αντίθετα με την
πλειονότητα, αύξηση της παροχής, το rcp26_MPI-ESM-LR_REMO. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην
Εικόνα 4-17.

Εικόνα 4-17: Δείκτης WEI για τις λεκάνες της Κρήτης για το σενάριο rcp26_MPI-ESM-LR_REMO (αύξηση
παροχής) για την περίοδο (α) 2040-2059 και (β) 2079-2098
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Το συγκεκριμένο σενάριο (rcp26_MPI-ESM-LR_REMO) προτείνει σταθερή και ελαφρώς αυξανόμενη
βροχόπτωση για τα επόμενα χρόνια, επομένως η χωρική κατανομή του WEI παρουσιάζει παρόμοια εικόνα
με την τρέχουσα κατάσταση (Εικόνα 4-15) και για τις δύο μελλοντικές εικοσαετίες (2040-2059 και 20792098).

Εικόνα 4-18: Δείκτης WEI για τις λεκάνες της Κρήτης για το ενδιάμεσο σενάριο rcp45_ MPI-ESM-LR_REMO
για την περίοδο (α) 2040-2059 και (β) 2079-2098

Για ένα ενδιάμεσο σενάριο όπως το rcp45_ MPI-ESM-LR_REMO, για την περίοδο 2079-2080, αναμένονται
δυσχερείς συνθήκες για την εκμετάλλευση του νερού για το μεγαλύτερο μέρος των νομών Ηρακλείου και
Λασιθίου, στην εκτεταμένη περιοχή του καρστ της λεκάνης του Κοιλιάρη και στο Πέραμα και τις Πρασιές
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Ρεθύμνου (Εικόνα 4-18). Παρατηρείται ότι ακόμα και για ένα ενδιάμεσο σενάριο, η εκμετάλλευση νερού θα
υποστεί σημαντικές πιέσεις σε μεγάλο μέρος του νησιού.

4. Συμπεράσματα
Η γενική εικόνα που παρουσιάζουν τα σενάρια κλιματικής αλλαγής για την Κρήτη είναι αύξηση
θερμοκρασίας για τα μελλοντικά χρόνια μέχρι το 2100 και μείωση της βροχόπτωσης από το 2060 και μετά.
Σε αυτή την έκβαση συμφωνούν όλα τα σενάρια (με εξαίρεση το rcp26_MPI-ESM-LR_REMO που προτείνει
5% αύξηση βροχόπτωσης). Η μείωση της βροχόπτωσης (μέση τιμή ίση με 6301 Mm3) κυμαίνεται από 4.5%
έως 28.2% (μείωση από 280 Mm3 έως 1810 Mm3) για τα διάφορα σενάρια όταν συγκρίνεται η περίοδος
προσομοίωσης (1983-2009) με τα τελευταία 40 έτη της κλιματικής πρόβλεψης (2060-2098) για αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας (16.1oC) η οποία κυμαίνεται από 4.1% έως 21% (αύξηση 0.7oC έως 3.1oC) για τις ίδιες
περιόδους.
Οι μεταβολές αυτές της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας αναμένεται να προκαλέσουν αντίστοιχες
μεταβολές σε υδρολογικές μεταβλητές όπως την παροχή πηγών και επιφανειακών υδάτων, καθώς και την
ποσότητα αρδευόμενων υδάτων. Συγκεκριμένα, όπως και για την περίπτωση της βροχόπτωσης, για την
περίοδο 2020-2059 τα αποτελέσματα για την παροχή ποικίλουν ανάλογα με το σενάριο (από μείωση -18%
έως αύξηση 22.2%), για την περίοδο 2060-2098 όμως το σύνολο σχεδόν των σεναρίων προβλέπει μείωση
της μέσης παροχής πηγών (620 Μm3) από 8% έως 37.4% (48.6 Μm3 έως 234 Μm3) και ολικής μέσης
παροχής (1580 Μm3) από 6.1% έως 41.2% (93.5 Μm3 έως 655 Μm3) (σύγκριση 1983-2009 με 2060-2098).
Όσον αφορά την αρδευόμενη ποσότητα νερού, αυτή αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς για τα επόμενα
χρόνια (ακολουθώντας το μοτίβο της θερμοκρασίας) και συγκεκριμένα, συγκρίνοντας την περίοδο 19832009 με την περίοδο 2060-2098, η μέση ετήσια ποσότητα του νερού που προορίζεται για άρδευση (330
Μm3) αυξάνεται από 2.6% έως 15.3% (8.5 Μm3 έως 49.8 Μm3) σύμφωνα με όλα τα σενάρια. Επιπλέον,
εκτιμήθηκαν οι μέσες ετήσιες ποσότητες ελλείμματος νερού άρδευσης για την περίοδο 2060-2098 και τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτές θα κυμαίνονται από 15.1 Μm3 έως 51.5 Μm3 (ποσοστά 4.6% και 15.5%
αντίστοιχα επί της μέση άρδευσης). Ακόμα και για ένα ενδιάμεσο σενάριο, μετά το 2060, στα 34 από τα 39
έτη παρατηρείται έλλειμμα που μπορεί να φτάσει και τα 100Μm3.
Οι πιέσεις νερού στην Κρήτη από την αυξανόμενη ανάγκη για νερό με στόχο την άρδευση σε συνδυασμό με
την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων νερού εκφράστηκαν μέσω του δείκτη WEI, ο οποίος έδωσε τη
χωρική κατανομή των πιέσεων για τρία διαφορετικά σενάρια της ομάδας REMO. Βάσει του δείκτη αυτού,
απεικονίστηκε αρχικά η υπάρχουσα κατάσταση πιέσεων στο νησί (περίοδος 1983-2009) και έπειτα, για τα
μελλοντικά χρόνια, δόθηκε η εικόνα των πιέσεων για ένα ακραίο σενάριο μείωσης παροχής, για το
μοναδικό σενάριο που προβλέπει αύξηση παροχής και για ένα ενδιάμεσο σενάριο. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η κατάσταση θα παραμείνει σταθερή από άποψη πιέσεων νερού άρδευσης μόνο για το
(μοναδικό) ακραίο σενάριο, ενώ ακόμα και για ένα ενδιάμεσο σενάριο αναμένεται να αυξηθεί ο
ανταγωνισμός για νερό και να ασκούνται σημαντικές πιέσεις σε πολλές περιοχές της Κρήτης που μέχρι
σήμερα ήταν οριακά πάνω από τα προειδοποιητικά όρια. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κοντά σε υπό
κατασκευή η λειτουργά φράγματα και σε επόμενο παραδοτέο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της
δυνατότητας «ελάφρυνσης» των πιέσεων μέσω των φραγμάτων αυτών.

48

Κεφάλαιο 5 –
Επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στην συχνότητα
ξηρασίας/πλημυρών

Ιωάννης Τσάνης, Ευδοκία Ταπόγλου, Ανθή-Ειρήνη Βοζινάκη

Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης

49

5. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην συχνότητα ξηρασίας/πλημυρών
5.1 Δείκτες ξηρασίας
Για τα 11 κλιματικά μοντέλα, και χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του μοντέλο SWAT υπολογίστηκαν οι
δείκτες SPI, SRI και SPEI, τόσο για την ιστορική περίοδο (1983-1999) αλλά και για δύο μελλοντικές
περιόδους (2000-2049 και 2050-2099). Καθώς εξετάζεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ορίστηκε
αρχικά ως επίπεδο αναφοράς η πρώτη περίοδος (1983-1999), σύμφωνα με την οποία υπολογίστηκαν οι
παράμετροι της συνάρτησης γάμμα που αποτελεί και το πρώτο βήμα στον υπολογισμό των δεικτών. Στη
συνέχεια για τις δύο υπόλοιπες περιόδους υπολογίστηκαν οι δείκτες ξηρασίας. Η περίοδος 1983-1999 δίνει
τις ίδιες στατιστικές παραμέτρους με την περίοδο 1983-2009 που εξετάστηκε στο Παραδοτέο 1. Με αυτό
τον χρονικό διαχωρισμό μπορούμε να συγκρίνουμε 50ετίες για τις δύο μελλοντικές περιόδους. Αυτή η
μέθοδος (Σχετικοί κανονικοποιημένοι δείκτες) επιλέχθηκε καθώς με αυτό τον τρόπο γίνεται άμεση
σύγκριση των μελλοντικών συνθηκών με τις σημερινές. Αναλυτική περιγραφή των δεικτών ξηρασίας, των
μεθόδων υπολογισμού τους αλλά και περεταίρω επεξήγηση της χρησιμότητας τους μπορεί να βρεθεί στο
παραδοτέο ΠΕ1: Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης.
Η χρονική κλίμακα που επιλέχθηκε για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι αυτή των 12 μηνών,
καθώς σε αυτή τη περίπτωση υπολογίζονται οι ξηρασίες με μεσαία και μεγάλη διάρκεια, οι οποίες
προκαλούν και τα μεγαλύτερα προβλήματα σε διάφορους τομείς.
Δείκτης SPI: Για τον SPI και ανάλογα με την σφοδρότητα του κάθε κλιματικού μοντέλου, αναμένεται να
αυξηθούν οι περίοδοι ξηρασίας και για τις δύο μελλοντικές περιόδους σε σύγκριση με την σημερινή
κατάσταση. Στον Πίνακας 5.1.1 φαίνονται οι μήνες ανά έτος κατά μέσο όρο για την Κρήτη για τα 11
κλιματικά σενάρια.
Πίνακας 5.1:Μέσος όρος μηνών με ξηρασία (SPI12<-1.5) ανά έτος

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 2.6

Κλιματικό μοντέλο

Μήνες ανά έτος με SPI 12<-1.5

GCM

RCM

1983-1999

2000-2049

2050-2099

MPI-ESM-LR-r1

CSC-REMO

0.46

1.27

1.24

EC-EARTH-r12

SMHI-RCA4

0.70

1.45

1.35

MPI-ESM-LR-r1

CSC-REMO

0.35

1.80

1.78

IPSL-CM5A-MR-r1

IPSL-INERIS-WRF331F

1.28

1.20

2.76

HadGEM2-ES-r1

SMHI-RCA4

0.70

0.81

1.03

EC-EARTH-r1

KNMI-RACMO22E

0.37

0.91

1.59

EC-EARTH-r12

SMHI-RCA4

0.67

1.89

1.56

MPI-ESM-LR-r1

CSC-REMO

0.48

1.51

3.92

HadGEM2-ES-r1

SMHI-RCA4

0.74

1.19

2.42

EC-EARTH-r1

KNMI-RACMO22E

0.21

1.27

2.01

EC-EARTH-r12

SMHI-RCA4

0.83

1.47

4.93
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο αριθμός των μηνών με ξηρασία
ανά έτος αυξάνονται. Για τα σενάρια 2.6 αρχικά για την περίοδο 2000-2049 υπάρχει αύξηση του αριθμού
των μηνών με ξηρασία ανά έτος ενώ στην συνέχεια και για την περίοδο 2050-2099 μειώνεται ο μέσος
αριθμός μηνών με ξηρασία ανά έτος σε σύγκριση με την περίοδο 2000-2049. Για το κλιματικό σενάριο 4.5
παρουσιάζεται μια αύξηση των μηνών με ξηρασία για την πρώτη μελλοντική περίοδο, ενώ για την περίοδο
2050-2099 δεν παρατηρείται κοινή συμπεριφορά μεταξύ των κλιματικών μοντέλων καθώς σε μερικές
περιπτώσεις αυξάνεται ο αριθμός των μηνών με ξηρασία, ενώ σε άλλες μειώνεται, σε σχέση με την περίοδο
2000-2049. Τέλος για το σενάριο 8.5 υπάρχει μια σταθερή αύξηση των μηνών με ξηρασία ανά έτος, η οποία
στην χειρότερη περίπτωση φτάνει μέχρι και του 4.9 μήνες ανά έτος στην περίοδο 2050-2099. Σε αυτό τον
πίνακα φαίνεται και το κατά πόσο είναι σφοδρότερο κάποιο σενάριο έναντι των υπολοίπων, αλλά και πόσο
ραγδαία αλλάζει το κλίμα, ανάλογα με το σενάριο που εξετάζεται. Επιπλέον φαίνεται ότι κάποια σενάρια
4.5 είναι πιο ευνοϊκά όσο αφορά τη ξηρασία από τα σενάρια 2.6. Οι τιμές του Πίνακα 5.1 αναφέρονται στο
μέσο όρο των μηνών με ξηρασία ανά έτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ανά έτος θα υπάρχουν οι συγκεκριμένοι
μήνες με ξηρασία, αλλά πως είναι η κατά μέσο όρο κατανομή τους μέσα στην 50ετία. Για τον προσδιορισμό
της μέγιστης διάρκεια ξηρασίας πρέπει να μελετηθεί κάθε λεκάνη ξεχωριστά, όπως γίνεται στην Εικόνα 5.2,
ανάλογα και με το κλιματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται. Όσο αφορά το μέγεθος της ξηρασίας η ανάλυση
συχνότητας που ακολουθεί στο υποκεφάλαιο 5.2 δείχνει την πιθανότητα εμφάνισης.
Καθώς όλα τα μοντέλα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά σενάρια και διαφορετικές αρχικές συνθήκες, τα
αποτελέσματα των μοντέλων μπορεί να διαφέρουν αρκετά, ακόμα και για το ίδιο σενάριο. Για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος μεταξύ των μοντέλων του ίδιου
κλιματικού σεναρίου. Ενδεικτικά στην Εικόνα 5.25.2 φαίνεται ο δείκτης SPI 12 για τις λεκάνες απορροής του
Κερίτη, του Γεροπόταμου, του Γιόφυρου και του Μύρτου.
Για όλες τις λεκάνες που εξετάστηκαν υπήρχε τάση μείωσης των τιμών του δείκτη SPI 12, με τη μεγαλύτερη
μείωση να παρουσιάζετε για το σενάριο 8.5, όπως είναι αναμενόμενο, ενώ για το σενάριο 2.6 η τάση είναι
σχεδόν σταθερή, με μικρή μείωση του δείκτη SPI μέχρι το τέλος του 2099. Ανάλογα με την περιοχή μελέτης
και το σκοπό της έρευνας πρέπει να επιλέγεται για περεταίρω ανάλυση των αποτελεσμάτων και το
κατάλληλο κλιματικό μοντέλο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε για την λεκάνη του Κερίτη και για το κλιματικό
μοντέλο MPI-ESM-LR_REMO, για το οποίο έχουν εκτελεσθεί όλα τα πιθανά κλιματικά μονοπάτια, ότι για το
σενάριο 2.6 υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό ετών με τιμές SPI μικρότερες του -1 και μεγαλύτερες από 1.
Αντίθετα για το σενάριο 4.5 παρατηρείται μείωση στο μέσο όρο του δείκτη, αλλά και παρατεταμένες
περίοδοι με ξηρασία, της τάξης των τριών ετών για την περίοδο 2000-2049 και φτάνουν μέχρι και τα 6
χρόνια στην περίοδο 2050-2099. Για το σενάριο 8.5 που θεωρείται το δυσμενέστερο, στο κλιματικό μοντέλο
MPI-ESM-LR_REMO παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση του δείκτη SPI, ιδιαίτερα για την τρίτη περίοδο
όπου μετά το 2078 μεμονωμένα μόνο έτη έχουν τιμές δείκτη μεγαλύτερες από -1 και με τιμή μεγαλύτερη
από το 0 να εμφανίζεται μόνο σε μια περίπτωση. Εκτενέστερη ανάλυση για τη συχνότητα της
μετεωρολογικής ξηρασίας στις 4 λεκάνες προτεραιότητας για την Κρήτη βρίσκεται στο Παραδοτέο 2.6:
Πρόγραμμα μέτρων με προτεραιότητα για τις 4 λεκάνες Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην λεκάνη του
Γεροπόταμου η ετήσια βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε τιμή δείκτη SPI12 ίσο με -2 κατά μέσο όρο για όλα
τα κλιματικά μοντέλα είναι περίπου 470 mm, ενώ αντίστοιχα για τη λεκάνη του Κερίτη ίση με 580 mm.
Για το σύνολο της επιφάνειας της Κρήτης και για τις 3 περιόδους μελέτης, το ποσοστό του εμβαδού της
Κρήτης με συνθήκες αντίστοιχες με το εκάστοτε κλιματικό σενάριο για τον δείκτη SPI 12, φαίνονται στην
Εικόνα 5.3.
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Εικόνα 5.2: Δείκτης SPI 12 για τις λεκάνες απορροής του Κερίτη, του Γεροπόταμου, του Γιόφυρου και του
Μύρτου.
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Εικόνα 5.3:Ποσοστό επιφάνειας Κρήτης για κάθε κατηγορία δείκτη SPI 12 διαχρονικά
Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει ότι για το σενάριο 2.6 θα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ υγρών
και ξηρών ετών, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες εκτεταμένες περίοδοι ξηρασίας. Για το σενάριο 4.5 και
ειδικά για τις δύο πρώτες περιόδους τα αποτελέσματα των 5 σεναρίων σε πολλές περιπτώσεις
αντικρούονται, με αποτέλεσμα η μέση τιμή να βρίσκεται στις περισσότερες περιπτώσεις, στο διάστημα -1
μέχρι 1, όπου θεωρούνται αναμενόμενες για την εκάστοτε περιοχή συνθήκες. Παρόλα αυτά, και κυρίως για
την τρίτη περίοδο (2050-2099) παρατηρείται μια αύξηση των περιόδων ξηρασίας, σε σύγκριση με τις δύο
πρώτες. Για το μέσο όρο των μοντέλων που αντιστοιχούν στο σενάριο 8.5, το οποίο θεωρείται και το
δυσμενέστερο, είναι εμφανές ότι ιδιαίτερα κατά τη τρίτη περίοδο μελέτης, όπου υπάρχουν και περίοδοι
κατά τις οποίες όλη η επιφάνεια της Κρήτης έχει συνθήκες ξηρασίας, σε σύγκριση με την σημερινή
κατάσταση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη χειρότερη περίπτωση για το μέσο όρο των κλιματικών
μοντέλων που ακολουθούν το σενάριο 8.5 στην οποία για το έτος 2086, όπου το 75% της επιφάνειας της
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Κρήτης αναμένεται να έχει συνθήκες ακραίας ξηρασίας με SPI μικρότερο του-2 και 16% της Κρήτης να έχει
έντονη SPI μεταξύ -2 και -1.5.
Για την εκτίμηση των λεκανών που θα υποστούν την μεγαλύτερη αλλαγή του δείκτη SPI12 χρησιμοποιήθηκε
το μέσο κλιματικό μοντέλο από τα 11 υπολογισμένα. Στην Εικόνα 5.4 φαίνεται ο αριθμός των κατηγοριών
(όπως αυτές έχουν οριστεί και στην Εικόνα 5.3) του δείκτη SPI12 που αναμένεται να κατέβει η κάθε
υπολεκάνη για την περίοδο 2050-2099 σε σύγκριση με την περίοδο 1983-1999 για το μέσο κλιματικό
μοντέλο.

Εικόνα 5.4: Αριθμός κατηγοριών του δείκτη SPI12 που αναμένεται να κατέβει κάθε υπολεκάνη
Στο μεγαλύτερο ποσοστό της Κρήτης ο μέσος όρος του δείκτη SPI12 του μέσου κλιματικού μοντέλου θα
κατέβει τουλάχιστον μια κατηγορία στον δείκτη SPI12, ενώ οι υπόλοιπες αλλάζουν είτε 2 είτε καμία
κατηγορία. Περιοχές που αλλάζουν κατηγορία στον δείκτη και ιδιαίτερα περιοχές που αλλάζουν πάνω από
μια κατηγορία αναμένεται να έχουν μεγάλες επιπτώσεις, καθώς δεν είναι υποστούν μεγάλες αλλαγές στις
συνθήκες που επικρατούν σε μικρό χρονικό διάστημα.

Δείκτης SRI: Αντίστοιχα με τον δείκτη SPI υπολογίζεται και ο SRI, χρησιμοποιώντας ως παράμετρο της
παροχή στην έξοδο κάθε υπολεκάνης. Σε αντίθεση με τον SPI που προσδιορίζει την μετεωρολογική ξηρασία,
ο SRI χρησιμοποιεί δεδομένα παροχής για τον προσδιορισμό της υδρολογικής ξηρασίας. Για όλα τα
κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν και για τις 3 περιόδους μελέτης ο μέσος όρος των μηνών με
υδρολογική ξηρασία ανά έτος φαίνεται στον
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Πίνακας 5.25.2.
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Πίνακας 5.2:Μέσος όρος μηνών με ξηρασία (SRI12<-1.5) ανά έτος

RCP 2.6

Κλιματικό μοντέλο
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Μήνες ανά έτος με SRI 12<-1.5
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Στην περίπτωση του SRI παρατηρείται αντίστοιχη συμπεριφορά με τον SPI. Για το πρώτο κλιματικό σενάριο,
αρχικά παρατηρείται μια αύξηση των μηνών με ξηρασία ανά έτος, που στην συνέχεια ακολουθείται από
μικρή μείωση. Η συμπεριφορά αυτή είναι ίδια και για τα δύο μοντέλα. Στο κλιματικό μοντέλο 4.5
παρατηρείται συνεχόμενη αύξηση στους μήνες με ξηρασία ανά έτος, με την τελευταία περίοδο να μην έχει
μεγάλη αύξηση συγκριτικά με τη δεύτερη. Τέλος για το κλιματικό σενάριο 8.5 υπάρχει ένας σταθερός
ρυθμός αύξησης των μηνών με ξηρασία και για τις τρείς περιόδους.
Για 4 χαρακτηριστικές λεκάνες απορροής στην Κρήτη η συμπεριφορά του SRI φαίνεται στην Εικόνα 5.55.5,
ενώ εκτενής ανάλυση των αποτελεσμάτων τους γίνεται στο Παραδοτέο 2.6: Πρόγραμμα μέτρων με
προτεραιότητα για τις 4 λεκάνες.
Και σε αυτή τη περίπτωση, το σενάριο στο οποίο παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση του δείκτη SRI είναι
το 8.5, όπου ιδιαίτερα για την τελευταία περίοδο, η μείωση είναι σημαντική. Παρόλα αυτά παρατηρούμε
ότι και σε αυτή τη περίπτωση σενάρια που ακολουθούν το μονοπάτι 2.6 μπορεί να είναι δυσμενέστερα από
κάποια που ακολουθούν το 4.5.
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Εικόνα 5.5: Δείκτης SRI 12 για τις λεκάνες απορροής του Κερίτη, του Γεροπόταμου, του Γιόφυρου και του
Μύρτου.
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Χαρακτηριστικά αναφέρουμε για την λεκάνη του Γιόφυρου και για το κλιματικό μοντέλο MPI-ESMLR_REMO, για το οποίο έχουν εκτελεσθεί όλα τα πιθανά κλιματικά μονοπάτια, ότι για το σενάριο 2.6
υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό ετών με τιμές SRI μικρότερες του -1 και μεγαλύτερες από 1. Αντίθετα για το
σενάριο 4.5 παρατηρείται μείωση στον μέσο όρο του δείκτη SRI12, αλλά και παρατεταμένες περίοδοι με
ξηρασία, της τάξης των τριών ετών για την περίοδο 2000-2049 και φτάνουν μέχρι και τα 6 χρόνια στην
περίοδο 2050-2099. Για το σενάριο 8.5 που θεωρείται το δυσμενέστερο, στο κλιματικό μοντέλο MPI-ESMLR_REMO παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση του δείκτη SRI, ιδιαίτερα για την τρίτη περίοδο όπου μετά το
2073 μεμονωμένα μόνο έτη έχουν τιμές δείκτη μεγαλύτερες του -1 και με τιμή μεγαλύτερη του 0 να
εμφανίζεται μόνο σε δυο περιπτώσεις. Εκτενέστερη ανάλυση για τη συχνότητας της υδρολογικής ξηρασίας
στις 4 λεκάνες προτεραιότητας για την Κρήτη βρίσκεται στο Παραδοτέο 2.6: Πρόγραμμα μέτρων με
προτεραιότητα για τις 4 λεκάνες.
Για το σύνολο της επιφάνειας της Κρήτης και για τις 3 περιόδους μελέτης, το ποσοστό του εμβαδού της
Κρήτης με συνθήκες αντίστοιχες με το εκάστοτε κλιματικό σενάριο για τον δείκτη SRI 12, φαίνονται στην
Εικόνα 65.6.
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Εικόνα 6:Ποσοστό επιφάνειας Κρήτης για κάθε κατηγορία δείκτη SRI 12 διαχρονικά
Ομοίως με την περίπτωση του δείκτη SPI12, για την μέση τιμή των σεναρίων 2.6 παρατηρείται μια
ισορροπία μεταξύ ξηρών και υγρών περιοχών και διαστημάτων ενώ για το κλιματικό σενάριο 8.5
παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο χρονικό διάστημα αλλά και την επιφάνεια της Κρήτης με ξηρασία.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη χειρότερη περίπτωση για το μέσο όρο των κλιματικών μοντέλων που
ακολουθούν το σενάριο 8.5 στην οποία για το έτος 2087, όπου το 40% της επιφάνειας της Κρήτης
αναμένεται να έχει συνθήκες ακραίας ξηρασίας με SRI μικρότερο του -2 και 30% της Κρήτης να έχει έντονη
SRI μεταξύ -2 και -1.5.
Για την εκτίμηση των λεκανών που θα υποστούν την μεγαλύτερη αλλαγή του δείκτη SRI12 χρησιμοποιήθηκε
το μέσο κλιματικό μοντέλο από τα 11 υπολογισμένα. Στην Εικόνα 5.7 φαίνεται ο αριθμός των κατηγοριών
που αναμένεται να κατέβει ο μέσος όρος του δείκτη SRI12 την περίοδο 2050-2099 σε σύγκριση με την
περίοδο 1983-1999 για κάθε υπολεκάνη και για το μέσο κλιματικό μοντέλο.

Εικόνα 5.7: Αριθμός κατηγοριών του δείκτη SRI12 που αναμένεται να κατέβει κάθε υπολεκάνη
Στο μεγαλύτερο ποσοστό της Κρήτης ο μέσος όρος του δείκτη SRI12 του μέσου κλιματικού μοντέλου θα
κατέβει μια κατηγορία. Σε 54 λεκάνες η αλλαγή θα είναι μεγαλύτερη, καθώς θα πέφτουν 2 κατηγορίες, ενώ
σε 3 λεκάνες θα υπάρχει μείωση του SRI κατά 3 κατηγορίες. Σε αυτές τις 3 λεκάνες αναμένεται πολύ μεγάλη
μείωση στην απορροή και κατά συνέπεια μεγάλες επιπτώσεις στην διαθεσιμότητα νερού.
Δείκτης SPEI: Αντίστοιχα με τους παραπάνω δείκτες, και για τον SPEI υπολογίζεται για κάθε κλιματικό
σενάριο ο μέσος αριθμός μηνών με ξηρασία ανά έτος και για τις τρείς περιόδους (να για την διαθεσιμότητα
νερού.
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Πίνακας 5.3). Η διαφορά το δείκτη SPEI από τον SPI είναι ότι λαμβάνει υπόψη του εκτός από την
βροχόπτωση και την δυνητική εξατμισοδιαπνοή, η οποία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια σειρά
παραμέτρων. Μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της κατά τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής
είναι η θερμοκρασία, η οποία υπολογίστηκε μέσω των κλιματικών σεναρίων. Καθώς η θερμοκρασία
αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά στο μέλλον, ο δείκτης SPEI δίνει μια καλύτερη εικόνα για την
διαθεσιμότητα νερού.
Πίνακας 5.3:Μέσος όρος μηνών με ξηρασία (SPEI12<-1.5) ανά έτος

RCP 2.6

Κλιματικό μοντέλο
GCM

RCM

1983-1999

2000-2049

2050-2099

MPI-ESM-LR-r1

CSC-REMO

0.27

0.997

0.95

0.69

1.28

0.98

0.19

1.36

1.32

IPSL-INERIS-WRF331F 1.09

1.13

2.15

0.56

0.6

0.90

0.36

0.75

1.38

EC-EARTH-r12
MPI-ESM-LR-r1
IPSL-CM5A-MR-r1

RCP 4.5

HadGEM2-ES-r1

RCP 8.5

Μήνες ανά έτος με SPEI 12<-1.5

EC-EARTH-r1

SMHI-RCA4
CSC-REMO

SMHI-RCA4
KNMI-RACMO22E

EC-EARTH-r12

SMHI-RCA4

0.69

1.73

1.44

MPI-ESM-LR-r1

CSC-REMO

0.22

1.07

2.75

HadGEM2-ES-r1

SMHI-RCA4

0.57

0.93

1.79

0.28

1.08

1.79

0.93

1.32

3.99

EC-EARTH-r1
EC-EARTH-r12

KNMI-RACMO22E
SMHI-RCA4

Για τις τρείς περιόδους μελέτης (1953-1999) οι μήνες με ξηρασία ανά έτος έχουν μικρή διαφορά με τους
υπολογισμένους από το δείκτη SPI, ενώ ακολουθούν παρόμοια συμπεριφορά. Σε κάποιες περιπτώσεις,
ομοίως με τον SPI, κατά της δεύτερη περίοδο παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση των μηνών με ξηρασία σε
σύγκριση με την τρίτη περίοδο. Αυτό συναντάται στα 2 πρώτα κλιματικά σενάρια, ενώ στο τρίτο κλιματικό
σενάριο, έχουμε συνεχόμενη αύξηση των μηνών με ξηρασία ανά έτος. Και σε αυτή τη περίπτωση
παρατηρούμε ότι σενάρια που ακολουθούν το μονοπάτι 2.6 μπορεί να είναι δυσμενέστερα από κάποια που
ακολουθούν το 4.5.
Για τέσσερις αντιπροσωπευτικές λεκάνες στην Κρήτη (Λεκάνη Κερίτη, Γιόφυρου, Μύρτου και Γεροπόταμου),
στην Εικόνα 5.85.8 φαίνεται η διαχρονική τάση του δείκτη SPEI.
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Εικόνα 5.8: Δείκτης SPΕI 12 για τις λεκάνες απορροής του Κερίτη, του Γεροπόταμου, του Γιόφυρου και του
Μύρτου.
Αντίστοιχα και με τους προηγούμενους δείκτες της μελέτης, παρατηρείται μια σταθερή τάση για το
κλιματικό σενάριο 2.6, ενώ τάση για μείωση έχουμε για τα δύο άλλα. Για το σενάριο 4.6 η αρνητική τάση
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είναι μικρότερη, ενώ για το τελευταίο σενάριο, που είναι και το δυσμενέστερο, η αρνητική τάση είναι
μεγαλύτερη.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε για την λεκάνη του Μύρτου και για το κλιματικό μοντέλο MPI-ESM-LR_REMO,
για το οποίο έχουν εκτελεσθεί όλα τα πιθανά κλιματικά μονοπάτια, ότι για το σενάριο 2.6 υπάρχει ένα
σταθερό ποσοστό ετών με τιμές SPΕI μικρότερες του -1 και μεγαλύτερες από 1. Αντίθετα για το σενάριο 4.5
παρατηρείται μια μείωση στον μέσο όρο του δείκτη SPEI12, αλλά και παρατεταμένες περίοδοι με ξηρασία,
της τάξης των 2 ετών για την περίοδο 2000-2049 και φτάνουν μέχρι και τα 5 χρόνια στην περίοδο 20502099. Για το σενάριο 8.5 που θεωρείται το δυσμενέστερο, στο κλιματικό μοντέλο MPI-ESM-LR_REMO
παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση του δείκτη SPEI, ιδιαίτερα για την τρίτη περίοδο όπου μετά το 2075
μεμονωμένα μόνο έτη έχουν τιμές δείκτη μεγαλύτερες του -1 και με τιμή μεγαλύτερη του 0 να εμφανίζεται
μόνο σε μια περίπτωση.
Για το σύνολο της επιφάνειας της Κρήτης και για τις 3 περιόδους μελέτης, το ποσοστό του εμβαδού της
Κρήτης με συνθήκες αντίστοιχες με το εκάστοτε κλιματικό σενάριο για τον δείκτη SPEI 12, φαίνονται στην
Εικόνα5.9.
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Εικόνα5.9 :Ποσοστό επιφάνειας Κρήτης για κάθε κατηγορία δείκτη SPΕI 12 διαχρονικά
Ομοίως με τους προηγούμενους δείκτες, για την περίπτωση του κλιματικού σεναρίου 2.6 παρατηρείται μια
ισορροπία μεταξύ των υγρών και ξηρών ετών, ενώ για το τελευταίο κλιματικό σενάριο, και ιδιαίτερα για την
τελευταία περίοδο, έχουμε μια μεγάλη αύξηση τω περιόδων με ξηρασία. Για το 4.5 κλιματικό σενάριο, για
το μεγαλύτερο διάστημα ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των 5 κλιματικών μοντέλων δείχνει κανονικές
συνθήκες. Αυτό οφείλεται στο ότι με την χρήση του μέσου όρου των μοντέλων κάποιες περίοδοι ξηρασίας
δεν συμπίπτουν χρονικά απόλυτα, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται αντιπροσωπευτικά κατά τη χρήση
μέσων όρων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την χειρότερη περίπτωση για το μέσο όρο των κλιματικών
μοντέλων που ακολουθούν το σενάριο 8.5 στην οποία για το έτος 2087, όπου το 40% της επιφάνειας της
Κρήτης αναμένεται να έχει συνθήκες ακραίας ξηρασίας με SRI μικρότερο του -2 και 30% της Κρήτης να έχει
έντονη SRI μεταξύ -2 και -1.5.
Για την εκτίμηση των λεκανών που θα υποστούν την μεγαλύτερη αλλαγή του δείκτη SPEI12
χρησιμοποιήθηκε το μέσο κλιματικό μοντέλο από τα 11 υπολογισμένα. Στην Εικόνα5.10 φαίνεται ο αριθμός
των κατηγοριών που αναμένεται να κατέβει ο μέσος όρος του δείκτη SRI12 την περίοδο 2050-2099 σε
σύγκριση με την περίοδο 1983-1999 για κάθε υπολεκάνη και για το μέσο κλιματικό μοντέλο.

Εικόνα 5.10: Αριθμός κατηγοριών του δείκτη SPEI12 που αναμένεται να κατέβει κάθε υπολεκάνη
Όπως και στους δύο προηγούμενους δείκτες, στο μεγαλύτερο ποσοστό της Κρήτης ο μέσος όρος του δείκτη
SPEI 12 του μέσου κλιματικού μοντέλου κατεβαίνει μια κατηγορία. Σε 36 λεκάνες η αλλαγή θα είναι
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μεγαλύτερη, καθώς θα πέφτουν 2 κατηγορίες, ενώ σε μια λεκάνη θα υπάρχει μείωση του SPEI12 κατά 3
κατηγορίες.
5.2 Ανάλυση συχνότητας ακραίων υδρολογικών γεγονότων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
Η ανάλυση συχνότητας ακραίων υδρολογικών γεγονότων έχει σκοπό την εκτίμηση του μεγέθους και της
συχνότητας (ή πιθανότητας) πραγματοποίησης τους. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να βρεθεί η συσχέτιση
ανάμεσα στο μέγεθος (magnitude) του ακραίου υδρολογικού γεγονότος και της συχνότητας
πραγματοποίησής του υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
Για την ανάλυση συχνότητας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, απαιτούνται οι ετήσιες μέγιστες τιμές
των μεγεθών που περιγράφουν τα ακραία υδρολογικά γεγονότα, που εξετάζουμε κάθε φορά. Οι τιμές
αυτές υπολογίζονται από το υδρολογικό μοντέλο SWAT ξεχωριστά για κάθε ένα κλιματικό σενάριο και για
κάθε λεκάνη μελέτης. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται για τη χρονική περίοδο 1983-2099.
Οι ετήσιες μέγιστες τιμές των μεγεθών που περιγράφουν τα ακραία υδρολογικά γεγονότα προσαρμόζονται
στην Generalized extreme value (GEV) κατανομή για τις ανάγκες της ανάλυσης συχνότητας, η οποία είχε την
καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα παρατήρησης, σε σύγκριση με άλλες κατανομές που εξετάστηκαν. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης χωρίζονται σε ανάλυση συχνότητας υδρολογικής ξηρασίας (SRI),
μετεωρολογικής ξηρασίας (SPI), πλημμύρας (Q) και ακραίας βροχόπτωσης (R) για καθεμία από τις 352
λεκάνες μελέτης. Τρεις διαφορετικές περίοδοι επαναφοράς εξετάζονται (10, 50 και 100 έτη), ωστόσο, για
λόγους οικονομίας χώρου παραθέτουμε εδώ τα αποτελέσματα για τα 10 και 100 έτη επαναφοράς. Άλλωστε
σύμφωνα με τους Roudier et al., (2016) τα 10 έτη είναι αντιπροσωπευτικά της αναπαράστασης των
ακραίων γεγονότων που συμβαίνουν αρκετά συχνά ώστε να τα θυμούνται μεμονωμένα άτομα ή
κοινότητες, ενώ τα 100 έτη αποτελούν τιμή αναφοράς για τις χώρες κατά τον σχεδιασμό έργων υποδομής
με σκοπό την προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα.
Στη μελέτη αυτή έχει πραγματοποιηθεί για κάθε κλιματικό σενάριο, από τα 11, ξεχωριστή ανάλυση
συχνότητας. Δεν είναι δυνατή η παρουσίαση όλων αυτών των αποτελεσμάτων καθώς ο όγκος της
πληροφορίας που προσφέρουν είναι τεράστιος, χωρίς να οδηγεί, ωστόσο, σε κάποιο συγκεκριμένο
συμπέρασμα. Επομένως, για οικονομία χώρου επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η αντιπροσωπευτική τιμή της
διαμέσου (median) των αποτελεσμάτων όλων των κλιματικών σεναρίων, για κάθε λεκάνη μελέτης
ξεχωριστά και για κάθε κατηγορία ακραίου υδρολογικού γεγονότος. Να σημειωθεί ότι είναι καλύτερο να
χρησιμοποιείται η διάμεσος έναντι της μέσης τιμής των σεναρίων για να αποφευχθεί το γεγονός να δοθεί
μεγαλύτερη βαρύτητα σε πιθανές ακραίες τιμές (Roudier et al., 2016). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
περίοδος μελέτης χωρίστηκε σε τρεις επιμέρους περιόδους για καλύτερη ανάλυση και σύγκριση των
αποτελεσμάτων. Επομένως, η συνολική περίοδος χωρίστηκε στις κλιματικές περιόδους μελέτης: 1η
περίοδος, 1983-1999, σενάριο βάσης (baseline scenario), 2η περίοδος, 2000-2049 και 3η περίοδος, 20502099.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης συχνότητας ξηρασίας (υδρολογικής και
μετεωρολογικής), πλημμύρας και ακραίας βροχόπτωσης ανά κλιματική περίοδο μελέτης και για καθεμιά
περίοδο επαναφοράς (10 και 100 έτη). Επιπλέον για κάθε περίοδο επαναφοράς παρουσιάζονται και δυο
επιπλέον χάρτες για τη σχετική μεταβολή ανάμεσα στην κάθε κλιματική περίοδο από τις δύο (3η και 2η) και
το baseline scenario (1η).
Πρέπει να σημειωθεί ότι για το σύνολο των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιούνται οι συμβολισμοί ΧΤΝPΚ,
όπου Χ το ακραίο υδρολογικό γεγονός, ΤΝ η περίοδος επαναφοράς (Τ10 ή Τ100 έτη) και PΚ η κλιματική
περίοδος (P1, P2, P3). Για παράδειγμα, SRIT10P1 συμβολίζουμε τον δείκτη SRI για περίοδο επαναφοράς
Τ=10 έτη και για την 1η κλιματική περίοδο.
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5.2.1 Ανάλυση συχνότητας ξηρασίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
Ανάλυση συχνότητας υδρολογικής ξηρασίας
Η ανάλυση συχνότητας υδρολογικής ξηρασίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιείται
μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων του ετήσιου ελάχιστου δείκτη SRI. Αυτά υποδεικνύουν την εν
δυνάμει ακραία υδρολογική ξηρασία που αναμένεται να επικρατήσει μελλοντικά σε συγκεκριμένες
περιοχές της Κρήτης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στις περιόδους
επαναφοράς των 10 (Εικόνα5.11) και 100 ετών (Εικόνα 5.13), αντίστοιχα, ενώ σε κάθε εικόνα
παρουσιάζονται τρεις κλιματικές περίοδοι μελέτης (α) 1983-1999, (β) 2000-2049 και (γ) 2050-2099. Στους
χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η τιμή της διαμέσου από τα αποτελέσματα του δείκτη SRI όλων των
11 κλιματικών σεναρίων που εξετάστηκαν.
(α)

(β)
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(γ)

Εικόνα 5.11: Ανάλυση συχνότητας υδρολογικής ξηρασίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις
λεκάνες μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για Τ=10 έτη και για τις κλιματικές περιόδους (α) 1η
περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).
Για την 1η κλιματική περίοδο (βασικό σενάριο) έχει χρησιμοποιηθεί διαφορετική κλίμακα καθώς δεν ήταν
δυνατή η αποτύπωση της πρωταρχικής κατάστασης με χρήση κλίμακας, όμοιας με αυτής των άλλων δυο
κλιματικών περιόδων. Παρατηρούμε ότι για Τ=10 έτη υπάρχει ενδεχόμενο εμφάνισης αξιοσημείωτων
ακραίων γεγονότων υδρολογικής ξηρασίας και για τις δύο κλιματικές περιόδους (2η και 3η), ωστόσο στην
2η κλιματική περίοδο ο κίνδυνος εμφανίζεται μεγαλύτερος. Για την καλύτερη κατανόηση των
αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στην Εικόνα5.12 χάρτης με τις τιμές της σχετικής ποσοστιαίας μεταβολής
της διαμέσου του δείκτη SRI για κάθε υπολεκάνη ανάμεσα στην (α) 2η και 1η περίοδο, SRIT10P21 και (β) 3η
και 1η περίοδο SRIT10P31, για Τ=10 έτη.
(α)
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(β)

Εικόνα 5.12: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή υδρολογικής ξηρασίας (Τ=10 έτη) (α) της 2η κλιματικής
περιόδου (2000-2049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).
Πρατηρείται και για τις δυο κλιματικές περιόδους ποσοστιαία μείωση της υδρολογικής ξηρασίας
(δυσμενέστερες συνθήκες ξηρασίας) σε σχέση με το baseline σεναριο για την πλειοψηφία των υπολεκανών,
με τη μείωση να είναι πιο εμφανής στη 2η κλιματική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται εν
δυνάμει συνθήκες ακραίας υδρολογικής ξηρασίας με Τ=10 έτη κυρίως στα νοτιοανατολικά του ν.
Ηρακλείου (2η και 3η κλιματική περίοδο), στην περιοχή της Μεσαράς (2η κλιματική περίοδο), σε ένα τμήμα
του κεντρικού ν. Χανίων (2η κλιματκή περίοδο) καθώς επίσης και ανατολικά του ν. Λασιθίου (3η κλιματική
περίοδο).
Ομοίως για Τ=100 έτη προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα (Εικόνα5.13 και Εικόνα5.14).
(α)
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(β)

(γ)

Εικόνα5.13: Ανάλυση συχνότητας υδρολογικής ξηρασίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις
λεκάνες μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για Τ=100 έτη και για τις κλιματικές περιόδους (α) 1η
περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).

Παρατηρούμε και πάλι ότι δυσμενή κλιματικά σενάρια υδρολογικής ξηρασίας με Τ=100 έτη για το κεντρικό
τμήμα του ν. Χανίων και γενικότερα για υπολεκάνες της νότιας Κρήτης (-5.58 < SRI < -3.5, 2η κλιματική
περίοδο). Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στην Εικόνα5.14 ο χάρτης με τις
τιμές της σχετικής ποσοστιαίας μεταβολής της διαμέσου των αποτελεσμάτων του δείκτη SRI που προέκυψε
από τα 11 κλιματικά σενάρια για κάθε υπολεκάνη, για καθεμία κλιματική περίοδο συγκριτικά με το baseline
σενάριο.
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(α)

(β)

Εικόνα 5.14: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή υδρολογικής ξηρασίας (Τ=100 έτη) (α) της 2η κλιματικής
περιόδου (2000-2049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).

Η πλειοψηφία των υπολεκανών δέχεται μείωση της υδρολογικής ξηρασίας της τάξης του 0-25% και για τις
δυο κλιματικές περιόδους συγκρητικά με το baseline σενάριο. Επιπλέον, είναι εμφανές ότι η τρωτότητα των
λεκανών απορροής στο φαινόμενο της υδρολογικής ξηρασίας αυξάνεται για το ν. Χανίων (3ο κλιματικό
σενάριο) και για την περιοχή της Μεσαράς (2ο κλιματικό σενάριο), καθώς οι μειώσεις σε αυτές ανέρχονται
σχεδόν σε ποσοστό 50%.
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Ανάλυση συχνότητας μετεωρολογικής ξηρασίας
Η ανάλυση συχνότητας μετεωρολογικής ξηρασίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιείται
μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων του ετήσιου ελάχιστου δείκτη SPI. Αυτά υποδεικνύουν την εν
δυνάμει ακραία μετεωρολογική ξηρασία που αναμένεται να επικρατήσει σε συγκεκριμένες περιοχές της
Κρήτης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στις περιόδους επαναφοράς των
10 (Εικόνα5.15) και 100 ετών (Εικόνα5.17), ενώ σε κάθε εικόνα παρουσιάζονται τρεις κλιματικές περίοδοι
μελέτης (α) 1983-1999, (β) 2000-2049 και (γ) 2051-2099. Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται
μόνο η τιμή της διαμέσου από τα αποτελέσματα του δείκτη SPI όλων των 11 κλιματικών σεναρίων που
εξετάστηκαν.
Στην 1η κλιματική περίοδο έχει χρησιμοποιηθεί διαφορετική κλίμακα καθώς δεν ήταν δυνατή η αποτύπωση
της πρωταρχικής κατάστασης με μια κλίμακα όμοια με αυτήν στις άλλες δυο κλιματικές περιόδους.
Αξιοσημείωτη είναι η επικινδυνότητα που εμφανίζει η περιοχή της ανατολικής Κρήτης για την 3η κλιματική
περίοδο για ενδεχόμενο φαινόμενο μετεωρολογικής ξηρασίας με Τ=10 έτη (SRI κοντά στο -3).
Η Εικόνα παρουσιάζει τις σχετικές ποσοστιαίες μεταβολές του εν δυνάμει SPI δείκτη ανάμεσα στις δυο
κλιματικές περιόδους και το baseline σενάριο. Οι διαφορές είναι της τάξης του 0-25% μείωση του δείκτη για
το σύνολο των υπολεκανών και για τις δυο κλιματικές περιόδους. Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή στην
περιοχή της Μεσαράς για την 3η κλιματική περίοδο σε σχέση με το baseline σενάριο, όπου η μείωση του
δείκτη είναι της τάξης του 25-33%. Σημαντική είναι και η μείωση (περίπου 36%) που παρατηρείται κοντά
στην υπολεκάνη του ποταμού Αναποδάρη για το 2ο κλιματικό σενάριο συγκριτικά με το baseline και
υποδεικνύει μεγάλη επικινδυνότητα και σε αυτή την περιοχή ως προς το φαινόμενο της μετεωρολογικής
ξηρασίας.
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα5.15: Ανάλυση συχνότητας μετεωρολογικής ξηρασίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις
λεκάνες μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για Τ=10 έτη και για τις κλιματικές περιόδους (α) 1η
περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).

71

(α)

(β)

Εικόνα 5.16: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή μετεωρολογικής ξηρασίας (Τ=10 έτη) (α) της 2η κλιματικής
περιόδου (2000-2049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).
Ομοίως, ακολουθεί ανάλυση για Τ=100 έτη (Εικόνα5.17 και Εικόνα5.18).
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα5.17: Ανάλυση συχνότητας μετεωρολογικής ξηρασίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις
λεκάνες μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για Τ=100 έτη και για τις κλιματικές περιόδους (α) 1η
περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).

Στην περίπτωση των Τ=100 ετών οι εν δυνάμει συνθήκες μετεωρολογικής ξηρασίας αναμένονται πολύ
δυσμενείς για σχεδόν όλη την Κρήτη τόσο για την 2η όσο και για την 3η κλιματική περίοδο (SPI < -3.5 για το
σύνολο των υπολεκανών και στις δυο κλιματικές περιόδους). Σύμφωνα με την Εικόνα, δυσμενέστερη είναι
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η επερχόμενη κατάσταση στην 2η κλιματική περίοδο όπου η μείωση του SPI είναι μεγαλύτερη, ενώ στην 3η
κλιματική περίοδο εμφανίζονται και κάποιες θετικές μεταβολές για συγκεκριμένες λεκάνες, ωστόσο και
πάλι βρίσκονται υπό συνθήκες ακραίας μετεωρολογικής ξηρασίας, συγκριτικά με το baseline σενάριο. Να
σημειωθεί εδώ ότι στην περιοχή της Μεσαράς, κατά τη σύγκριση της 3ης κλιματικής περιόδου με το
baseline σενάριο, η μείωση του δείκτη SPI με Τ=100 έτη είναι της τάξης του 25-41% περίπου.
(α)

(β)

Εικόνα 5.18: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή υδρολογικής ξηρασίας (Τ=100 έτη) (α) της 2η κλιματικής
περιόδου (2000-2049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).
5.2.2 Ανάλυση συχνότητας πλημμύρας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
Η ανάλυση συχνότητας πλημμύρας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιείται μέσω της
ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ετήσιων μέγιστων τιμών παροχής Q. Αυτά υποδεικνύουν την εν δυνάμει
ακραία πλημμύρα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στις περιόδους επαναφοράς των 10 ετών (Εικόνα5.19)
και 100 ετών, ενώ σε κάθε εικόνα παρουσιάζονται τρεις κλιματικές περίοδοι μελέτης (α) 1983-1999, (β)
2000-2049 και (γ) 2050-2099. Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η τιμή της διαμέσου από τα
αποτελέσματα της παροχής Q, όλων των 11 κλιματικών σεναρίων που εξετάστηκαν.
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 5.19:Ανάλυση συχνότητας πλημμύρας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις λεκάνες
μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για περίοδο επαναφοράς Τ=10 έτη και για τις κλιματικές περιόδους
(α) 1η περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).
Παρατηρούμε μικροαλλαγές για την περίπτωση της πλημμύρας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, που
αφορούν σε μεμονωμένες λεκάνες απορροής. Στην περιοχή της Μεσαράς για παράδειγμα είναι αυξημένο
το μέγεθος της πλημμύρας με Τ=10 έτη κυρίως για την 3η κλιματική περίοδο (2050-2099). Με κόκκινες
βούλες στην Εικόνα 23 αναπαριστώνται τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα πλημμύρας. Παρατηρούμε
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για την περιοχή βόρεια του ν. Χανίων όντως το μέγεθος της πλημμύρας με περίδοδο επαναφοράς τα 10 έτη,
κυρίως για την 3η κλιματική περίοδο, είναι μη αμελητέο. Γενικότερα, η δυτική Κρήτη εμφανίζεται πιο
επιρρεπής σε πλημμυρικά γεγονότα, Τ=10 έτη, και για τις δυο κλιματικές περιόδους, συγκριτικά με το
baseline σενάριο.
Στην Εικόνα5.20, όπου παρουσιάζονται οι σχετικές ποσοστιαίες μεταβολές του εν δυνάμει μεγέθους της
πλημμύρας ανάμεσα στις δυο κλιματικές περιόδους και το baseline σενάριο, προκύπτει ότι για την
πλειοψηφία των λεκανών απορροής παρουσιάζεται αύξηση του μεγέθους του ακραίου γεγονότος
πλημμύρας (Τ=10 έτη), τόσο για την 2η όσο και για την 3η κλιματική περίοδο συγκριτικά με το baseline
σενάριο.
(α)

(β)

Εικόνα 5.20: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή πλημμύρας (Τ=10 έτη) (α) της 2η κλιματικής περιόδου (20002049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).

Όμοιως πραγματοποιείται η ανάλυση για Τ=100 έτη (Εικόνα1) και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την
ποσοστιαία μεταβολή της εν δυνάμει παροχής για τις δυο κλιματικές περιόδους συγκριτικά με το baseline
σενάριο (Εικόνα 2).
Το μέγεθος των επερχόμενων γεγονότων πλημμύρας με Τ=100 έτη δεν διαφοροποιείται πολύ ανάμεσα στις
διαφορετικές κλιματικές περιόδους. Ωστόσο διαφοροποιείται ανάμεσα στις δυο περιόδους επαναφοράς,
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όπως ήταν αναμενόμενο. Μια πλημμύρα με Τ=100 έτη εμφανίζει μεγαλύτερο κίνδυνο από μια πλημμύρα
με περίοδο επαναφοράς Τ=10 ετών.
(α)

(β)

(γ)

Εικόνα5.21: Ανάλυση συχνότητας πλημμύρας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις λεκάνες
μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη και για τις κλιματικές περιόδους
(α) 1η περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).
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Εικόνα 5.22: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή πλημμύρας (Τ=100 έτη) (α) της 2η κλιματικής περιόδου (20002049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).

Στην Εικόνα 5.22 διακρίνουμε τις περιοχές βόρεια του ν. Χανίων που εμφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα σε
γεγονότα ακραίας πλημμύρας (όπως έχει παρατηρηθεί και κατά το παρελθόν και σημειώνεται από τα
ιστορικά δεδομένα καταγραφής) ειδικά για την 3η κλιματική περίοδο συγκριτικά με το baseline σενάριο.
Επιπλέον η περιοχή της Μεσαράς (λεκάνη Γεροπόταμου) παρουσιάζει αυξητική τάση της τάξης του 0-50%
σε φαινόμενα πλημμύρας, την 3η κλιματική περίοδο συγκριτικά με το baseline σενάριο. Προσοχή
χρειάζονται και οι υπολεκάνες απορροής των ποταμών του Γιόφυρου και του Αναποδάρη καθώς επίσης και
στο βόρειο κομμάτι του ν. Χανίων, οι υπολεκάνες του Κερίτη, του Κοιλιάρη και του Ταυρωνίτη για την
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΓΥ πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη
εμφανίσει κατά το παρελθόν έντονα γεγονότα πλημμύρας και έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες δυνητικά
υψηλού κινδύνου πλημμύρας (κόκκινες βούλες).

5.2.3 Ανάλυση συχνότητας βροχόπτωσης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
Η ανάλυση συχνότητας ακραίας βροχόπτωσης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιείται
μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ετήσιων μέγιστων τιμών βροχόπτωσης R. Αυτά υποδεικνύουν
το εν δυνάμει ακραίο γεγονός βροχής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές της
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Κρήτης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στις περιόδους επαναφοράς των
10 (Εικόνα5.23) και 100 ετών, ενώ σε κάθε εικόνα παρουσιάζονται τρεις κλιματικές περίοδοι μελέτης (α)
1983-1999, (β) 2000-2049 και (γ) 2050-2099. Στους χάρτες παρουσιάζεται μόνο η τιμή της διαμέσου από τα
αποτελέσματα της βροχής, R, όλων των 11 κλιματικών σεναρίων που εξετάστηκαν, ενώ με πράσινες βούλες
παρουσιάζεται το βροχομετρικό δίκτυο των σταθμών της Περιφέρειας Κρήτης στο νησί.
(α)

(β)

(γ)

Εικόνα5.23: Ανάλυση συχνότητας ακραίας βροχόπτωσης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις
λεκάνες μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για περίοδο επαναφοράς Τ=10 έτη και για τις κλιματικές
περιόδους (α) 1η περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).
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Παρατηρείται ότι στην 3η κλιματική περίοδο είναι δυνατή η εμφάνιση ακραίου γεγονότος βροχής με Τ=10
έτη κυρίως για το κεντρικό τμήμα του ν. Χανίων και για τη 3η κλιματική περίοδο (400 mm < R < 600 mm).
Η σχετική ποσοστιαία μεταβολή του μεγέθους της βροχόπτωσης ανάμεσα στις δυο κλιματικές περιόδους
και το baseline σενάριο παρουσιάζεται στην Εικόνα και σύμφωνα με αυτή σχετικά μικρές μειώσεις της
τάξης του 0-17% παρατηρούνται κεντρικά του ν. Ηράκλειου για τη 2η κλιματική περιοδο συγκριτικά με το
baseline σενάριο. Για την 2η κλιματική περίοδο αξιοσημείωτες είναι και οι μειώσεις στην ποσότητα της
βροχόπτωσης που αναμένονται συγκριτικά με το baseline σενάριο που είναι της τάξης του 0-17% στο νότιο
ν. Ηρακλείου.
Αντίθετα, μεγάλες αυξήσεις αναμένονται στο κεντρικό ν. Χανίων (3η κλιματική περίοδος συγκριτικά με
baseline σενάριο: αύξηση τάξης 50-75%). Ομοίως για την ανατολική Κρήτη και την 3η κλιματική περίοδο
συγκριτικά με baseline σενάριο.
(α)

(β)

Εικόνα5.24: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή πλημμύρας (Τ=10 έτη) (α) της 2η κλιματικής περιόδου (20002049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).

Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (Εικόνα5.25) καθώς
επίσης και οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα στις διάφορες κλιματικές περιόδους και στο baseline
σενάριο (Εικόνα).
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Για Τ=100 έτη τα αναμενόμενα γεγονότα ακραίας βροχής είναι αυξημένου μεγέθους (600-700 mm βροχής)
για τον κεντρικό ν. Χανίων και για τις δυο κλιματικές περιόδους. Επιπλέον, νοτιοανατολικά του νομού
Χανίων αναμένεται αύξηση του μεγέθους του ενδεχόμενου ακραίου γεγονότος βροχής της τάξης του 2550% για την 2η και 3η κλιματική περίοδο. Όπως ήταν αναμενόμενο οι αυξήσεις ανάμεσα στις διάφορες
κλιματικές περιόδους και το baseline σενάριο είναι μεγαλύτερες για την περίοδο επαναφοράς των 100
ετών. Ωστόσο, η περιοχή κεντρικά και νότια του ν. Ηρακλείου για το δεύτερο κλιματικό σενάριο συγκριτικά
με το baseline παρουσιάζει σημαντική μείωση του μεγέθους της επερχόμενης βροχόπτωσης της τάξης 020%.
(α)

(β)

(γ)
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Εικόνα5.25: Ανάλυση συχνότητας ακραίας βροχόπτωσης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής για τις
λεκάνες μελέτης με χρήση της κατανομής GEV για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη και για τις κλιματικές
περιόδους (α) 1η περίοδος (1983-1999), (β) 2η περίοδος (2000-2049), (γ) 3η περίοδος (2050-2099).
(α)

(β)

Εικόνα5.26: Σχετική ποσοστιαία μεταβολή πλημμύρας (Τ=100 έτη) (α) της 2η κλιματικής περιόδου (20002049) και (β) 3ης (2050-2099), σε σχέση με το baseline σενάριο (1983-1999).

5.3 Συμπεράσματα
Όσο αφορά την ξηρασία, σε γενικές γραμμές ο κίνδυνος εμφάνισης μετεωρολογικής και υδρολογικής
ξηρασίας είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε όλη την Κρήτη. Κατά τον υπολογισμό των δεικτών παρατηρήθηκε,
ανάλογα και με την σφοδρότητα του κάθε κλιματικού σεναρίου, αλλά και το εκάστοτε κλιματικό μοντέλο
διαφορετική συμπεριφορά στους υπολογισμένους δείκτες ξηρασίας. Πιο συγκεκριμένα για τα σενάρια 2.6
και 4.5 παρατηρήθηκε και για τους τρείς δείκτες μια αύξηση της μέσης τιμής του αριθμού των μηνών με
ξηρασία ανά έτος για τα έτη 2000-2049, ενώ στην συνέχεια και για τα έτη 2050-2099 ο αριθμός αυτός
μειώνετε λίγο, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα για τα κλιματικά μοντέλα του σεναρίου
8.5 υπάρχει συνεχόμενη αύξηση των μηνών με ξηρασία ανά έτος. Επιπλέον, και ιδιαίτερα για το σενάριο
8.5 παρατηρούνται εκτεταμένες περίοδοι ξηρασίας, και για τους τρείς δείκτες, σε όλη την επιφάνεια της
Κρήτης, με εντονότερα φαινόμενα για περίοδο 2050-2099. Για το μέσο κλιματικό μοντέλο μεταξύ των 11
που υπολογίστηκαν παρατηρούνται μικρότερες διαφοροποιήσεις στην δείκτη SPI στα δυτικά του ν. Χανίων,
ενώ μεγαλύτερα προβλήματα ξηρασίας θα υπάρχουν στο Νότιο-δυτικό κομμάτι του ν. Χανίων, αλλά και στα
κεντρικά του ν. Ηρακλείου. Για τον δείκτη SRI, που υποδεικνύει την υδρολογική ξηρασία, το πρόβλημα της
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ξηρασίας έχει μικρότερη ένταση σε σχέση με τον δείκτη SPI, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να
παρουσιάζονται στις κεντρικές και Νότιες περιοχές του ν. Ηρακλείου. Τέλος κατά τον υπολογισμό του
δείκτη SPEI, που λαμβάνει υπόψη τόσο την βροχόπτωση όσο και την εξατμισοδιαπνοή, μεγαλύτερα
προβλήματα παρουσιάζονται στα Ανατολικά του ν. Ηρακλείου, λόγω συνδυασμού μείωσης της
βροχόπτωσης και αύξησης της θερμοκρασίας και κα επέκταση αύξηση της εξατμισοδιαπνοής.
Συνολικά και για όλη την Κρήτη αναμένεται αύξηση του αριθμού αλλά και της έντασης των φαινομένων
ξηρασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε για την υδρολογική ξηρασία και για Τ=10 χρόνια ολόκληρη η Κρήτη
θα εμφανίσει φαινόμενα ξηρασίας με δείκτη SRI < -2.5, ενώ για Τ=100 χρόνια ο ίδιος δείκτης θα εμφανίσει
τιμές μικρότερες του -3 σε κάθε περιοχή της Κρήτης. Αντίστοιχα στη μελέτη της μετεωρολογικής ξηρασίας
για Τ=10 χρόνια ο δείκτης SPI εμφανίζει τιμές -2.5 σε ολόκληρη την επιφάνεια της Κρήτης, ενώ για Τ=100
χρόνια σχεδόν σε ολόκληρη την Κρήτη και κατά την 3η περίοδο μελέτης εμφανίζονται μικρότερες του -3.5.
Αυτές οι τιμές δείκτη υποδηλώνουν την ενδεχόμενη ύπαρξη πολύ ακραίων γεγονότων ξηρασίας
Για την περίοδο επαναφοράς Τ=10 έτη ο δείκτης της υδρολογικής ξηρασίας παρουσιάζει τιμές ακραίας
υδρολογικής ξηρασίας κυρίως για τη δεύτερη περίοδο επαναφοράς (2000-2049) και για συγκεκριμένες
λεκάνες απορροής της Κρήτης. Αντίθετα, ο δείκτης μετεωρολογικής ξηρασίας υποδεικνύει δυσμενή
γεγονότα σε όλη σχεδόν την Κρήτη και για τις δύο κλιματικές περιόδους. Ωστόσο, ξεχωρίζει για την 3η
κλιματική περίοδο (2050-2099) το κομμάτι της ανατολικής Κρήτης όπου ο δείκτης SPI παίρνει τιμές κοντά
στο -3. Η ανάλυση συχνότητας πλημμύρας με Τ=10 έτη δίνει ακραία γεγονότα σε συγκεκριμένες λεκάνες
απορροής όπως αυτή του Γεροπόταμου, του Γιόφυρου, του Αναποδάρη, του Κοιλιάρη, του Κερίτη και του
Ταυρωνίτη, με την 3η περίοδο να ξεχωρίζει λίγο περισσότερο ως προς το μέγεθος των εν δυνάμει
γεγονότων πλημμύρας. Τέλος, ακραία γεγονότα βροχόπτωσης με Τ=10 έτη παρατηρούμε και για τις δυο
κλιματικές περιόδους στο κεντρικό τμήμα του ν. Χανίων, με την 3η να δίνει μεγαλύτερα μεγέθη στα εν
δυνάμει γεγονότα.
Για την περίοδο επαναφοράς των 100 ετών ο SRI δείκτης υποδεικνύει ακραία γεγονότα υδρολογικής
ξηρασίας κυρίως σε υπολεκάνες της νότιας Κρήτης και για την 3η κλιματική περίοδο. Ακραία γεγονότα
μετεωρολογικής ξηρασίας δύνανται να πλήξουν σχεδόν όλη την Κρήτη και τις δυο κλιματικές περιόδους,
καθώς ο SPI δείκτης στο σύνολο της Κρήτης παίρνει τιμές στο διάστημα (-4,19, -3.5). Παράλληλα ακραία
γεγονότα πλημμύρας με T=100 έτη ενδέχεται να συμβούν σε μεμονωμένες λεκάνες και στις δυο κλιματικές
περιόδους. Οι επιρρεπείς αυτές λεκάνες είναι οι ίδιες ευπαθείς λεκάνες που αναφέρθηκαν και για την
περίοδο των Τ=10 ετών, ωστόσο το μέγεθος των ενδεχόμενων ακραίων γεγονότων στην περίπτωση των
T=100 ετών αυξάνεται, όπως είναι αναμενόμενο. Τέλος, ακραία γεγονότα βροχόπτωσης με T=100 έτη
ενδέχεται να παρουσιαστούν στο βόρειο και δυτικό κομμάτι της Κρήτης από το νομό Χανίων έως και το
νομό Ρεθύμνου. Η περιοχή ωστόσο του κεντρικού ν. Χανίων παρουσιάζει γεγονότα της τάξης των 600 – 700
mm βροχής και για τις δυο κλιματικές περιόδους.
Στην ενότητα της ανάλυσης συχνότητας χρησιμοποιήθηκε, για οικονομία χώρου, η αντιπροσωπευτική τιμή
της διαμέσου των αποτελεσμάτων όλων των κλιματικών σεναρίων για κάθε λεκάνη μελέτης και για κάθε
κατηγορία ακραίου γεγονότος μελέτης, αν και υπήρχαν τα μεμονωμένα αποτελέσματα ανάλυσης
συχνότητας για κάθε ένα κλιματικό σενάριο από τα έντεκα. Ενδεικτικά, σημειώνουμε εδώ το παράδειγμα
της λεκάνης του Γιόφυρου, όπου για περίοδο επαναφοράς Τ=10 έτη για την 3η κλιματική περίοδο οι τιμές
των 11 σεναρίων για την ενδεχόμενη ακραία βροχόπτωση κυμαίνονται στο διάστημα 131.5-197.3 mm.
Ωστόσο ο μέσος όρος των σεναρίων RCP2.6 είναι 169.6 mm, ο μέσος όρος των RCP4.5 είναι 167.8 mm και ο
μέσος όρος των RCP8.5 είναι 161.6 mm. Παράλληλα η διάμεσος όλων των σεναρίων υπολογίστηκε 175.2
mm. Επιπλέον παράδειγμα η περίπτωση του Γεροπόταμου, όπου για περίοδο επαναφοράς Τ=10 έτη για την
3η κλιματική περίοδο οι τιμές των 11 σεναρίων για την ενδεχόμενη ακραία πλημμύρα κυμαίνονται στο
διάστημα 193.3- 439.6 m3/s. Ωστόσο ο μέσος όρος των σεναρίων RCP2.6 είναι 273.3 m3/s, ο μέσος όρος
των RCP4.5 είναι 276.8 m3/s και ο μέσος όρος των RCP8.5 είναι 324.9 m3/s. Παράλληλα η διάμεσος όλων
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των σεναρίων υπολογίστηκε 282.5 m3/s. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις η τιμή της διαμέσου
αποτελεί αντιπροσωπευτική τιμή τόσο του εύρους όσο και των μέσων τιμών. Σε περίπτωση παρουσίασης
των μέσων όρων για κάθε μια κλιματική κατηγορία από τις RCP2.6, RCP4.5 και RCP8.5, θα υπήρχε μεγάλος
όγκος πληροφορίας και πάλι, χωρίς να παρουσιαζόταν ουσιαστικά κάποιο αντιπροσωπευτικότερο
αποτέλεσμα. Αποδεικνύεται επομένως ότι η διάμεσος αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο πρόβλεψης και
αποτύπωσης της γενικής εικόνας της ανάλυσης συχνότητας ακραίων γεγονότων, με ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Ωστόσο, για ειδικότερα συμπεράσματα πάνω στα αποτελέσματα συγκεκριμένων σεναρίων
η πληροφορία είναι πάντοτε διαθέσιμη για περαιτέρω ανάλυση. Είναι γενικά καλύτερο τα αποτελέσματα
της ανάλυσης συχνότητας των ακραίων γεγονότων, που εξετάζουμε, να αναλύονται κατά περιοχές ή
υπολεκάνες και ανά κλιματικές περιόδους, ανάλογα με το πρόβλημα που κάθε μια από αυτές παρουσιάζει,
είτε ενδέχεται να παρουσιάσει. Γενικά συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής δε δύνανται να προκύψουν για
όλο το νησί της Κρήτης και για όλα τα είδη των ακραίων γεγονότων που εξετάζουμε.
Ολοκληρώνουμε τη μελέτη αυτή προτείνοντας πρακτικές που μπορούν να εξασφαλίσουν μια πιο
ολοκληρωμένη υδρολογική και κλιματική ανάλυση. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός πυκνότερου
δικτύου βροχομετρικών και υδρομετρικών σταθμών για πιο αντιπροσωπευτική χωρική κάλυψη των
περιοχών μελέτης, θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη ακρίβεια στις μεθόδους παρεμβολής που εφαρμόζονται
κατά τον υπολογισμό των υδρολογικών παραμέτρων και επιπλέον ευελιξία κατά τη βαθμονόμηση των
μοντέλων. Επιπλέον, η χρονική ανάλυση των ιστορικών δεδομένων και η διάθεσή τους σε ωριαία βάση ή σε
10λεπτη βάση, θα επέτρεπε μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναλύσεις και σωστή εξέταση της επικινδυνότητας
του φαινομένου της πλημμύρας.
Στη συνέχεια, να τονιστεί η διαφορά μεταξύ της κλίμακας χωρικής διακριτοποίησης των κλιματικών
μοντέλων συγκριτικά με το μέγεθος μιας λεκάνης απορροής. Η διαφορά αυτή δημιουργεί έντονα
προβλήματα στις διαδικασίες προσομοίωσης της υδρολογίας των περιοχών αυτών και επομένως θα πρέπει
να δοθεί μελλοντικά μεγάλη βάση στην εξάλειψη του προβλήματος αυτού. Η χρήση καινοτόμων
μεθοδολογιών καταβιβασμού κλίμακας κατά τη διόρθωση των κλιματικών χρονοσειρών πρόβλεψης θα
μπορούσε να συμβάλλει στην εξασφάλιση της ακρίβειας των μελλοντικών υδρολογικών και κλιματικών
προβλέψεων.
Τέλος, τονίζεται ότι η χρήση των κλιματικών προσομοιώσεων πρέπει να γίνεται με προσοχή και
λαμβάνοντας πάντα υπόψη το σκοπό της έρευνας. Όπως τονίσθηκε και στην παρούσα μελέτη σε πολλές
περιπτώσεις αποτελέσματα προσομοιώσεων του RCP4.5 και του RCP8.5 ήταν λιγότερο ακραία από
προσομοιώσεις του RCP2.6. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει κάποια προσομοίωση που να είναι καθολικά
καταλληλότερη από τις υπόλοιπες. Για κάθε περιοχή μελέτης τα κλιματικά αποτελέσματα ή η τάση τους
μπορεί να διαφέρει σημαντικά από σενάριο σε σενάριο ή από μοντέλο σε μοντέλο. Ανάλογα με το σκοπό
της μελέτης, οι επιλογές ανάλυσης των κλιματικών αποτελεσμάτων ποικίλουν. Η επιλογή έγκειται στο
χρήστη, ο οποίος καλείται να εκμεταλλευτεί ορθώς τις δυνατότητες των κλιματικών προβλέψεων ανά
κλιματικό μοντέλο/σενάριο ή συνδυασμό τους, προσδιορίζοντας ακριβώς τον σκοπό της τελικής του
απόφασης και τη χρησιμότητά του τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
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6. Σύνθεση των αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα
Η υδρολογική κατάσταση της Κρήτης με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου παραδοτέου αυτού του έργου
έχουν ως εξής. Η μέση βροχόπτωση για όλη την έκταση της νήσου είναι 905 mm/yr ή 7.6 δισ. m3/yr νερό.
Η μέση εξατμισοδιαπνοή είναι το 49% της βροχόπτωσης ή 3.7 δισ. m3/yr και η το διαθέσιμο νερό
(επιφανειακή απορροή και καρστικές πηγές) είναι το 51 % ή 3.9 δισ. m3/yr. Η διακύμανση του διαθέσιμου
νερού σε ετήσια βάση είναι πολύ μεγάλη μεταξύ 1.5 δισ. m3/yr για τα ξηρά έτη και 6.8 δισ. m3/yr για τα
υγρά.
Από την άλλη, η ετήσια κατανάλωση του νερού στην Κρήτη ανέρχεται στα 485 Mm3/yr. Από αυτά, το 15% ή
72 Mm3/yr πρέπει να είναι διαθέσιμα τους χειμερινούς μήνες και τα υπόλοιπα 85% ή 413 Mm3/yr τους
καλοκαιρινούς. Δηλαδή, σε μία μέση υδρολογικά χρονιά, η κατανάλωση αποτελεί μόνο το 12% του
διαθέσιμου νερού, αλλά σε μία ξηρή χρονιά το 32% του διαθέσιμου νερού που δημιουργεί το μεγάλο
πρόβλημα διαχείρισης νερού στην Κρήτη.
Το 86% της ετήσιας κατανάλωσης νερού (415 εκ m3/yr) οφείλεται στην γεωργία και κτηνοτροφία (44
Mm3/yr τον χειμώνα και 371 Mm3/yr το καλοκαίρι) και το υπόλοιπο (70 εκ m3/yr) στην ύδρευση,
βιομηχανική κατανάλωση και ελαιουργεία (28 Mm3/yr τον χειμώνα και 42 Mm3/yr το καλοκαίρι). Για να
καλυφτούν οι ανάγκες νερού υπάρχουν 12000 γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές στο νησί καθώς και
φράγματα και λιμνοδεξαμενές με συνολική χωρητικότητα 136 Mm3/yr (από τα οποία σήμερα
χρησιμοποιούνται τα 40 Mm3/yr και καλύπτουν το 8% της κατανάλωσης).
Τα σενάρια κλιματικής αλλαγής (σύγκριση 1983-2009 με 2060-2098) δείχνουν ότι η υδρολογική κατάσταση
θα είναι πολύ ζοφερή για την Κρήτη. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα των σεναρίων μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
•

Αύξηση θερμοκρασίας από 16.1oC

 4.1% έως 21% (αύξηση 0.7oC έως 3.1oC)

•

Μείωση της βροχόπτωσης

 4.5% έως 28.2% (μείωση από 280 Mm3 έως 1810 Mm3)

•

Μείωση παροχής πηγών από 620 Μm3  8% έως 37.4% (48.6 Μm3 έως 234 Μm3)

•

Μείωση παροχής ποταμών από 1580 Μm3

 6.1% έως 41.2% (93.5 Μm3 έως 655 Μm3)

•

Αύξηση της άρδευση από 330 Μm3

 2.6% έως 15.3% (8.5 Μm3 έως 49.8 Μm3)

Στα σενάρια αυτά, θεωρήσαμε ότι η κατανάλωση νερού θα παραμείνει σταθερή στα επόμενα 90 χρόνια
εκτός από την σταθερή αύξηση της άρδευσης λόγω κλιματικής αλλαγής. Ακόμα και για ένα ενδιάμεσο
σενάριο, μετά το 2060, στα 34 από τα 39 έτη παρατηρείται έλλειμμα στις ποσότητες της άρδευσης που
μπορεί να φτάσει και τα 100Μm3.Δεν κάναμε κανένα σενάριο ανάπτυξης που συνεπάγεται αύξηση της
ζήτησης σε νερό. Αντιθέτως θεωρήσαμε ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την εξοικονόμηση
του νερού.
Οι πιέσεις νερού στην Κρήτη από την αυξανόμενη ανάγκη για νερό για άρδευση σε συνδυασμό με την
αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων νερού εκφράστηκαν μέσω του δείκτη WEI, ο οποίος έδωσε τη
χωρική κατανομή των πιέσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αναμένεται να αυξηθεί ο ανταγωνισμός για
νερό και να ασκούνται σημαντικές πιέσεις σε πολλές περιοχές της Κρήτης που μέχρι σήμερα ήταν οριακά
πάνω από τα προειδοποιητικά όρια.
Τα σενάρια της κλιματικής αλλαγής υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης μετεωρολογικής και
υδρολογικής ξηρασίας είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε όλη την Κρήτη. Τα αποτελέσματα των σεναρίων 2.6 και
4.5 προβλέπουν αύξηση της μέσης τιμής του αριθμού των μηνών με ξηρασία ανά έτος για τα έτη 200086

2049, ενώ στην συνέχεια και για τα έτη 2050-2099 ο αριθμός αυτός μειώνετε λίγο, παραμένοντας όμως σε
υψηλά επίπεδα ενώ το σενάριο 8.5 προβλέπει συνεχόμενη αύξηση των μηνών με ξηρασία ανά έτος με
εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας, με εντονότερα φαινόμενα για περίοδο 2050-2099. Μεγαλύτερα
προβλήματα ξηρασίας θα υπάρχουν στο νότιο-δυτικό κομμάτι του ν. Χανίων, αλλά και στα κεντρικά και
νότιες περιοχές του ν. Ηρακλείου.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συχνότητας των ακραίων γεγονότων προβλέπουν αύξηση του αριθμού
αλλά και της έντασης των φαινομένων ξηρασίας για όλη την Κρήτη. Και οι δύο δείκτες SRI και SPI που
αντιστοιχούν στην υδρολογική και μετεωρολογικής ξηρασία δείχνουν ότι φαινόμενα ξηρασίας με χρόνο
επαναφοράς τα 10 έτη (SRI και SPI < -2.5) θα έχουμε σε όλη την επικράτεια της Κρήτης ενώ οι δείκτες θα
παίρνουν τιμές μικρότερες του -3 και -3.5 αντιστοίχως με συχνότητα επαναφοράς τα 100 έτη. Τα σενάρια
επίσης προβλέπουν έντονη ξηρασία για την ανατολική Κρήτη για την κλιματική περίοδο 2050-2099 όπου ο
δείκτης SPI παίρνει τιμές κοντά στο -3. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν την ενδεχόμενη ύπαρξη πολύ
ακραίων γεγονότων ξηρασίας σε όλη την Κρήτη.
Η ανάλυση συχνότητας πλημμύρας με χρόνο επαναφοράς τα 10 έτη προβλέπει ακραία γεγονότα σε
συγκεκριμένες λεκάνες απορροής όπως αυτή του Γεροπόταμου, του Γιόφυρου, του Αναποδάρη, του
Κοιλιάρη, του Κερίτη και του Ταυρωνίτη. Παράλληλα ακραία γεγονότα πλημμύρας με χρόνο επαναφοράς
τα 100 έτη ενδέχεται να συμβούν σε μεμονωμένες λεκάνες του νησιού που εντοπίζονται στο βόρειο και
δυτικό κομμάτι της Κρήτης από το νομό Χανίων έως και το νομό Ρεθύμνου. Στην περιοχή προβλέπονται
γεγονότα βροχόπτωσης της τάξης των 600 – 700 mm.
Αν και η διακύμανση των αποτελεσμάτων των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ μεγάλη που
κάνει την πρόβλεψη των επιπτώσεων ιδιαίτερα αβέβαιη, η τάση όλων των σεναρίων υποδεικνύει ότι οι
επιπτώσεις θα είναι σημαντικές. Ως κοινωνία οφείλουμε να προετοιμαστούμε και να αντιμετωπίσουμε τους
κινδύνους συντεταγμένα για να ελαχιστοποιήσουμε επιπτώσεις της επικείμενης κλιματικής αλλαγής.
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