
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Ηµερίδα για την Ατµόσφαιρα-Κλίµα (27-6-2005)

Μερικά πρόσφατα αποτελέσµατα σχετικά µε την Κλιµατική Αλλαγή

∆ηµήτρης Λάλας



Η σηµασία του στόχου των 2°C της ΕΕ

22°°CC



ΑυξανόµενεςΑυξανόµενες ζηµίεςζηµίες λόγωλόγω φυσικώνφυσικών συνθηκώνσυνθηκών

Data sources: Munich Re, Swiss Re, EMDAT, (CRED)
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Ζηµίες από ακραία καιρικά φαινόµενα



Τι σηµαίνει τοπικά µέση αύξηση θερµοκρασίας +2 °C



Πιθανότητα υπέρβασης του ορίου των 2 οC για διάφορα επίπεδα
σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων AΦΘ στην ατµόσφαιρα

ppm CO2 equiv.

Source: Michel den Elzen [RIVM, the Netherlands] and Malte Meinshausen
[ETH Zurich, Switzerland] (2005), “Emission implications of long-term 
climate targets”



Τι είναι τα σενάρια SRES της ∆ΕΚΑ (IPCC) ?

A1 Balanced
A1 Fossil
A1 Technology

Εµφαση στην αειφορία και ισότητα (Β)

Παγκοσµιοποίηση (1)

B1

B2A2
Εµφαση στον υλικό πλούτο(Α)

• Πληθυσµός σταθεροποιείται
• ∆ιεθνοποίηση
• Υψηλή οικονοµική ανάπτυξη
• Ταχεία διείσδυση τεχνολογίας

• Πληθυσµός σταθεροποιείται
• ∆ιεθνοποίηση
• Βιώσιµη ανάπτυξη

• Ταχεία σύγκλιση εισοδήµατος και µεταφορά
αποδοτικής και φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολογίας

• Πληθυσµός συνεχίζει αυξανόµενος

• Εστίαση σε τοπικές ιδιαιτερότητες
Χαµηλή προτεραιότητα στο περιβάλλον

• Αµελητέα σύγκλιση εισοδήµατος περιοχών
Μικρή µεταφορά τεχνολογίας; 
εµπόδια στο εµπόριο

•

•

•

Πληθυσµός συνεχίζει αυξανόµενος

Εστίαση σε τοπικές ιδιαιτερότητες
Υψηλή προτεραιότητα στο περιβάλλον-τοπικές λύσεις
Μικρή µεταφορά τεχνολογίας; 
εµπόδια στο εµπόριο

Εντοπιότητα (2)



Τάση εξέλιξης των εκποµπών των διαφόρων σεναρίων SRES έως το 2100

A1FΙ

B1



Η σταθεροποίηση της συγκέντρωσης στην ατµόσφαιρα του διοξειδίου
του άνθρακα θα απαιτήσει σηµαντικές µειώσεις εκποµπών



Η ∆οµή του µοντέλου CCSM3 του NCAR
(Community Climate System Model)

Atmosphere
(CAM 3.0)

T85 (1.4o)

Ocean
(POP 1.4.3)

(×1o)

Coupler
(CPL 6)

Sea Ice
(CSIM 4)

(×1o)

Land
(CLM2.2)

T85 (1.4o)

Forcings:
• Greenhouse gases
• Manmade aerosols
• Volcanic eruptions
• Solar variability



Προσοµοίωση Μέσης Θερµοκρασίας Εδάφους 20ου Αιώνα

Meehl et al, 2005



Προσοµοίωση θερµοκρασίας επιφανείας θαλάσσης



Αυξήσεις θερµοκρασίας θαλασσών
(1996 – 1957, CCSM3 Ensemble)

Gent et al, 2005



Προγνώσεις µέσης θερµοκρασίας επιφάνειας

Meehl et al, 2005



Προγνώσεις αύξησης θερµοκρασίας επιφανείας

Meehl et al, 2005



Ηδη δεσµευτικές αυξήσεις θερµοκρασίας
(2080-2099 vs. 1980-1999)

Teng et al, 2005



Προγνώσεις ανατροπής Ατλαντικής κυκλοφορίας

Meehl et al, 2005



ΑπόΑπό τοτο τέλοςτέλος τουτου 2003 2003 εγκαταστάθηκεεγκαταστάθηκε καικαι προσαρµόστηκεπροσαρµόστηκε στοστο
ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕρευνώνΕρευνών ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τουτου ΕθνικούΕθνικού ΑστεροσκοπείουΑστεροσκοπείου
ΑθηνώνΑθηνών τοτο περιοχικόπεριοχικό κλιµατικόκλιµατικό µοντέλοµοντέλο PRECISPRECIS. . 

TTοο µοντέλοµοντέλο PRECISPRECIS αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε στοστο Hadley CentreHadley Centre
((Meteorological OfficeMeteorological Office, , ΜΜ. . ΒρεττανίαΒρεττανία), ), βασίζεταιβασίζεται στηνστην τελευταίατελευταία
έκδοσηέκδοση τουτου παγκόσµιουπαγκόσµιου κλιµατικούκλιµατικού µοντέλουµοντέλου HadCMHadCM3.3.

Ολες οι προσοµοιώσεις
πραγµατοποιήθηκαν µε οριζόντια
ανάλυση 25 km η οποία είναι η

υψηλότερη ανάλυση που ως τώρα έχει
χρησιµοποιηθεί για κλιµατικές
προγνώσεις στην περιοχή µας.



Ιούλιος (1961-1990)

33 °C



Ιούλιος (2071-2100)

41 °C



Ιούλιος (∆ιαφορά 2071-2100 από 1961-1990)



∆εκέµβριος (1961-1990)



∆εκέµβριος-Ποσοστό µεταβολής



Ιούλιος (1961-1990)



Ιούλιος (2071-2100)



AΘΗΝΑ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
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AΘΗΝΑ - EΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΑΘΗΝΑ-Σενάριο A2 1961-1990 2071-2100

Συνολικός αριθµός ηµερών
µε θερµοκρασία >37 deg C 195 1925

(987%)

Συνολικός αριθµός ηµερών
µε θερµοκρασία >40 deg C 28 1078

(3850%)



Τι µπορεί να σηµαίνει αυτή η αλλαγή µέσων
κλιµατικών συνθηκών;

Παράδειγµα -Ψύξη
• ∆ιαφορά αύξησης της κατανάλωσης για ψύξη µεταξύ του

1977 (κανονικό) και του 1999 (ζεστό) κατα 150% (µε την
ίδια εγκατεστηµένη ισχύ ψυκτικών του έτους 2000)

• Αυτό ισοδυναµεί µε 140000Τοννους πετρελαίου (µε
εγκαταστάσεις 2000)  επιπλέον τον χρόνο

• Αυτό αποτιµάται µε σηµερινές τιµές σε επιπλέον δαπάνη
26 Εκατ ΕΥΡΩ



Τι µπορεί να σηµαίνει αυτή η αλλαγή µέσων
κλιµατικών συνθηκών;

Παράδειγµα -Ηλεκτρισµός
• Αύξηση µέσης θερµοκρασίας κατά 1.6C σηµαίνει ετήσια
αύξηση της κατανάλωσης για ψύξη κατά
1292Γιγαβαττώρες κόστους µε σηµερινές τιµές 110Εκατ
ΕΥΡΩ

• Ταυτόχρονα ετήσια µείωση της θέρµανσης µε ηλεκτρικό
κατά 90Γιγαβαττώρες λόγω αυξηµένης θερµοκρασίας

• Καθαρό επιπλέον κόστος ετησίως 106Εκατ ΕΥΡΩ



Επιπτώσεις κλιµατικών αλλαγών στη ζήτηση
ηλεκτρισµού του ∆Σ

• Σε ετήσια βάση η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται ότι θα αυξηθεί
περίπου κατά 5%:
– πρόσθετη ζήτηση της τάξης των 2,5 ΤWh/έτος
– πρόσθετες δαπάνες 200 εκατ. €/έτος

• Τη χειµερινή περίοδο (Νοέµβριο – Απρίλιο) η ζήτηση ηλεκρισµού αναµένεται ότι
θα µειωθεί κατά 4-5%:
– µείωση της κατανάλωσης καυσίµων
– δυνατότητα συντήρησης των µονάδων παραγωγής

• Τη θερινή περίοδο η ζήτηση ηλεκρισµού αναµένεται ότι θα αυξηθεί σηµαντικά:
– 3% τον Οκτώβριο
– 13-17% τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο
– 20% τον Ιούλιο



Επιπτώσεις κλιµατικών αλλαγών στο φορτίο αιχµής του ∆Σ

• Η µέση θερµοκρασία της θερµότερης ηµέρας του έτους για την περίοδο 2071-2100 
εκτιµάται σε 39,7 οC, υψηλότερα κατά 6,8 οC σε σχέση µε την περίοδο 1961-1990.

• Οι µεταβολές αυτές αναµένεται ότι θα αυξήσουν την αιχµή του ∆Σ κατά 34-41%:
– Απαίτηση πρόσθετης εγκατεστηµένης ισχύς 3,-3,7 GW.
– Σηµαντικές επενδύσεις σε νέες µονάδες (προϋπολογισµού πάνω από 2 δισεκατ. €) και σε

διασυνδέσεις µε γειτονικά ηλεκτρικά δίκτυα.
– Μείωση του συντελεστή φορτίου του συστήµατος µε δυσµενείς επιπτώσεις στην

οικονοµικότητά του. 



Απαιτούµενη µείωση των εκποµπών για την επίτευξη
συγκέντρωσης 550 & 650 ppm ισοδ. CO2

Source: TIMER 1.0
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