
Επιπτώσεις από τις αλλαγές στη 

φαινολογία ως απότοκο της  

κλιματικής αλλαγής 
 

Φαινολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που 

περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, την καταγραφή, 

την μελέτη και τη διερεύνηση της έναρξης και 

λήξης των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης των 

φυτών, καθώς και δραστηριοτήτων  της πανίδας 

από έτος σε έτος και σε σχέση πάντοτε με τις 

μεταβολές και αλλαγές του καιρού και του 

κλίματος. 

Τα τελευταία όμως χρόνια η φαινολογία απέκτησε 

μεγαλύτερη σημασία. Δίνει τη δυνατότητα 

παρατήρησης και μελέτης των επιπτώσεων της 

αυξανόμενης μεταβλητότητας και αλλαγής του 

κλίματος, στην μετατόπιση των φαινολογικών 

φάσεων των φυτικών και ζωικών οργανισμών, 

καθώς και την ανακατανομή τους στην επιφάνεια 

της γης και τις τυχόν μεταβολές της λειτουργίας 

των οικοσυστημάτων. 

Ο μέσος αριθμός πρώιμης εμφάνισης 

φαινολογικών σταδίων ανά δεκαετία φτάνει τις 5,1 

μέρες, ενώ τα δέντρα εμφανίζουν κατά μέσο όρο 

3 ημέρες πρώιμη εμφάνιση φαινολογικών 

σταδίων ανά δεκαετία. 

Σκοπός των φαινολογικών παρατηρήσεων είναι  

να συνεισφέρουν στην ερμηνεία: της κατάστασης 

των δασών της κάθε χώρας, της ποσότητας του 

διαθέσιμου νερού, των επιπτώσεων της αλλαγής 

του κλίματος στα δασικά είδη και σε 

απομονωμένες περιοχές. 

Η αλλαγή στη φαινολογίας έχει 

άμεσα δυσμενείς επιπτώσεις: 

στη γεωργία 

στη δασοπονία 

στην υγεία του ανθρώπου 

στο κυνήγι και στο ψάρεμα 

Αλλεργικές επιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 
Το πέταγμα της γύρης γίνεται 

νωρίτερα την άνοιξη έτσι 

παραμένει για περισσότερο 

διάστημα στην ατμόσφαιρα και 

περιέχει λόγω λειψυδρίας 

περισσότερες αλλεργιογόνες 

πρωτεΐνες.   

Επιπτώσεις στο χρόνο 

ανθοφορίας των γεωργικών 

φυτών για μελισσοκομικούς 

σκοπούς. 

 

 

 

 

 
 

 

Ανθισμένο θυμάρι  

Δεκέμβριος 2016 

Επιπτώσεις της αλλαγής 

του  κλίματος στα 

φαινολογικά στάδια των 

σιτηρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καλλιέργεια σιτηρών  

Μάιος 2016 

 

Μείωση πληθυσμών 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι προνύμφες μπακαλιάρου 

περιμένουν να τραφούν με 

Calanus την Άνοιξη. Όμως μετά 

το 1980, το μέγιστο αφθονίας 

Calanus σημειώνεται στο τέλος 

του Καλοκαιριού με συνέπεια τη 

μείωση του μπακαλιάρου. 

Beaugrand et al. 2003  

Επιπτώσεις στη καρποφορία. 
 

 

 

 

 

 

Κάποιες ποικιλίες ελιάς οι οποίες 

χρειάζονται μεγαλύτερες περιόδους 

με χαμηλές θερμοκρασίες, 

εμφανίζουν μόνο βλαστητικούς και 

όχι ανθοφόρους οφθαλμούς. 
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