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Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Τί σημαίνει “Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή”;
Προσαρμογή / Ευελιξία / Πρόληψη και ελαχιστοποίηση βλαβών
1) Για να κατανοήσουμε καλύτερα τί σημαίνει προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
μπορούμε να ανατρέξουμε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου
παρέχεται μία απλή ερμηνεία του όρου σε πολλές Ευρωπαϊκές γλώσσες.
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
“Προσαρμογή σημαίνει πρόβλεψη των δυσμενών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και
λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών που μπορούν
να προκαλέσουν, ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν.”
“Έχει αποδειχθεί ότι μια καλά προγραμματισμένη και έγκαιρη δράση προσαρμογής
εξοικονομεί χρήματα και μπορεί να έχει διάρκεια στον χρόνο. Παραδείγματα μέτρων
προσαρμογής περιλαμβάνουν:
‐ την αποτελεσματικότερη χρήση των περιορισμένων υδάτινων πόρων,
‐ την προσαρμογή των κτηρίων στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και στα ακραία
μετεωρολογικά φαινόμενα,
‐ τα έργα πλημμυρικής προστασίας και την υπερύψωση των αναχωμάτων,
‐ την ανάπτυξη καλλιεργειών με αντοχή στα φαινόμενα ξηρασίας,
‐ την επιλογή ειδών δένδρων και δασικών πρακτικών λιγότερο ευάλωτων στις
καταιγίδες και τις πυρκαγιές και,
‐ την διατήρηση χερσαίων διαδρόμων για την μετακίνηση και αποδήμηση των
οργανισμών.”
Η “προσαρμογή” διαφέρει από την “ελαχιστοποίηση”.
Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Ομάδα για την αλλαγή του κλίματος,
"Ως ‘προσαρμογή’ ορίζονται οι ρυθμίσεις των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων, που
ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα ή αναμενόμενα κλιματικά ερεθίσματα ή τα αποτελέσματά
τους, και οι οποίες περιορίζουν τις βλάβες ή αξιοποιούν εν δυνάμει χρήσιμες ευκαιρίες.”

“Ενώ η ‘ελαχιστοποίηση’ αντιμετωπίζει τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, η προσαρμογή
αντιμετωπίζει τις συνέπειες.”
“Η ελαχιστοποίηση αποτελείται από δράσεις που αποσκοπούν στην ελάττωση των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (GreenHouse Gas ‐GHG) με έμμεσο ή άμεσο τρόπο
π.χ.:
‐ με την μεταβολή των συμπεριφορικών στερεότυπων, ή
‐ με την ανάπτυξη και διάδοση σχετικών τεχνολογιών,
‐ με τον εγκλωβισμό των GHG πριν από την απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα ή
‐ με την υποβάθμιση των GHG που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα κυρίως με την
ενίσχυση των βιοχημικών μετατροπέων τους.”
2) Για περισσότερες πληροφορίες για τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στην χώρα
σου, έχεις πρόσβαση στον διαδραστικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού
Οργανισμού για να μάθεις πώς η χώρα σου προσπαθεί να προσαρμοστεί στην
κλιματική αλλαγή.
https://climate‐adapt.eea.europa.eu/countries‐regions/countries
Μπορείς να επιλέξεις μία χώρα, να επιλέξεις ένα από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για
την προσαρμογή (Εθνική στρατηγική, Σχέδιο δράσης, ιστότοπος, κλπ.) και να βρεις πολλές
πληροφορίες σχετικά με όσα αναπτύσσονται στην χώρα σου.
Σύνδεσμοι με
υποστηρικτικό
υλικό ανά χώρα

Μπορείς να βρεις εικονογραφήσεις προσαρμογών στους συνδέσμους:
Ελληνικά: Στρατηγική και υλικά
https://climate‐adapt.eea.europa.eu/countries‐regions/countries/greece
Γαλλικά – Βίντεο “Ένα καλό κλίμα για την αλλαγή”
https://vimeo.com/106824837 (2014)
“Κατανόηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 4 λεπτά” https://youtu.be/T4LVXCCmIKA
Le Monde
Ισπανικά ‐ Βίντεο της WWF https://youtu.be/HWrJUbxpNRw
Αγγλικά – Είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή https://youtu.be/yX9UqBGjCkQ
(EEAgency EU)
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