Ανακοίνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού σχετικά
με την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το 2017 κυμάνθηκε κατά 1,1 oC ± 0,1 oC επάνω από τα
επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου. Παρόλο που οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες
σε σχέση με το έτος ρεκόρ 2016, το 2017 ήταν ένα από τα τρία θερμότερα έτη και το
θερμότερο έτος, το οποίο δεν επηρεάστηκε από το φαινόμενο El Niño. Η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία για την περίοδο 2013 – 2017 είναι κοντά στον 1 oC επάνω από τις τιμές για
την περίοδο 1850 – 1900 και αποτελεί επίσης τον υψηλότερο καταγεγραμμένο μέσο όρο
πενταετίας. Επίσης τα επίπεδα της στάθμης της θάλασσας συνέχισαν να ανεβαίνουν με
ταχύτερο ρυθμό και οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν. Η
κρυόσφαιρα συνέχισε να συστέλλεται, με τους θαλάσσιους πάγους της Αρκτικής και της
Ανταρκτικής να συρρικνώνονται.
Ο συνολικός κίνδυνος ασθένειας ή θανάτου σχετιζόμενος με την υπερθέρμανση έχει
παρουσιάσει σταθερή αύξηση από το 1980, με περίπου το 30% του παγκόσμιου
πληθυσμού να κατοικεί σήμερα σε κλιματικές συνθήκες, οι οποίες οδηγούν σε θανάσιμες
θερμοκρασίες τουλάχιστον 20 ημέρες το χρόνο.
Το 2017 συνέβησαν σημαντικά καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων,
μίας πολύ ενεργής εποχής τυφώνων του Βόρειου Ατλαντικού, σημαντικές πλημμύρες των
μουσώνων στην Ινδική Υποήπειρο και συνεχιζόμενη έντονη ξηρασία σε περιοχές της
ανατολικής Αφρικής. Τα ανωτέρω συνετέλεσαν ώστε το 2017, να είναι το έτος με τις
υψηλότερες καταγεγραμμένες οικονομικές απώλειες, οι οποίες συνδέονται με σοβαρά
καιρικά και κλιματικά φαινόμενα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να
χαρακτηρίζονται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ανάμεσα στους πιο σημαντικούς
κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, όσον αφορά την πιθανότητα αλλά
και τις επιπτώσεις1.
Στη Σομαλία συνεχίζονται οι μαζικοί εσωτερικοί εκτοπισμοί στο πλαίσιο της ξηρασίας και
της επισιτιστικής ανασφάλειας. Από το Νοέμβριο του 2016 μέχρι το Δεκέμβριο του 2017,
καταγράφηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους
πρόσφυγες, 892.000 εκτοπισμοί λόγω ξηρασίας.
Τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2017, οι τρείς σημαντικότεροι και πλέον
καταστροφικοί τυφώνες, οι οποίοι επηρέασαν διαδοχικά τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες και
αρκετά νησιά της Καραϊβικής έσπασαν τα ρεκόρ, τόσο για τις ακραίες καιρικές συνθήκες,
όσο και για το εύρος των απωλειών και των καταστροφών.
Οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα έκθεση προέρχονται από ένα
μεγάλο αριθμό Εθνικών Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Υπηρεσιών και σχετικών
Ιδρυμάτων, καθώς και από Περιφερειακά Κλιματολογικά Κέντρα, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα
Έρευνας για το Κλίμα (World Climate Research Programme (WCRP)), το Πρόγραμμα
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Παρακολούθησης της Παγκόσμιας Ατμόσφαιρας (Global Atmosphere Watch (GAW)), το
Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Παγκόσμιας Κρυόσφαιρας, (Global Cryosphere Watch
(GCW)). Πληροφορίες επίσης παρέχονται από άλλους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food
and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(World Health Organization, WHO), η Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για τους πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), ο Διεθνής
Οργανισμός για τη Μετανάστευση (International Organization for Migration, IOM), το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), η Διεθνής Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για τη
Μείωση των Καταστροφών (United Nations International Strategy for Disaster Reduction,
UNISDR) και τη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (Intergovernmental
Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (IOC‐UNESCO)).
Πίνακας 1. Τιμές βασικών δεικτών κλίματος
Δείκτης
Απόκλιση μέσης
παγκόσμιας
επιφανειακής
θερμοκρασίας
(1981‐2010
αναφορά)
Παγκόσμια
μεταβολή της
θερμοχωρητικότητας
των ωκεανών, 0‐700
μέτρα
Παγκόσμιο μέσο
όριο μοριακού
κλάσματος CO2
Μεταβολή
παγκόσμιας μέσης
στάθμης θάλασσας
από το 1993
Ελάχιστη
καλοκαιρινή έκταση
των
θαλάσσιων
πάγων στην Αρκτική

Χρονική Περίοδος
2017, μέση ετήσια

Τιμή
+0,46 oC

Κατάταξη
Δεύτερη υψηλότερη
καταγεγραμμένη

2017, μέση ετήσια

1.581 x 1023 J

Υψηλότερη
καταγεγραμμένη

2016, μέση ετήσια

403.3 μέρη
εκατομμύριο

ανά Υψηλότερη
καταγεγραμμένη

2017, Δεκέμβριος

8.0 cm

2017, Σεπτέμβριος

4,64
km2

Υψηλότερη
καταγεγραμμένη

εκατομμύρια Όγδοη χαμηλότερη
καταγεγραμμένη

Βασικοί κλιματικοί δείκτες
Θερμοκρασία
Το έτος 2017 ήταν ένα από τα τρία θερμότερα καταγεγραμμένα. Ο συνδυασμός πέντε
βάσεων δεδομένων, από τις οποίες οι τρείς χρησιμοποιούν συμβατικές επιφανειακές
παρατηρήσεις και οι δύο τη μέθοδο reanalyses2, δείχνουν ότι οι τιμές της παγκόσμιας
μέσης θερμοκρασίας κυμάνθηκαν κατά 0,46 oC ± 0,1 oC υψηλότερα από τις μέσες τιμές για
την περίοδο 1981‐20103 και περίπου 1,1 oC ± 0,1 oC υψηλότερα από τα επίπεδα της
προβιομηχανικής περιόδου4. Με βάση την ανωτέρω μέτρηση, τα έτη 2017 και 2015 ήταν
ουσιαστικά το δεύτερο και τρίτο θερμότερο έτος στην παγκόσμια κατάταξη, πίσω από το
2016, κατά το οποίο οι τιμές της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας ήταν υψηλότερες κατά
0,56 oC από τις μέσες τιμές για την περίοδο 1981‐2010. Τα έτη 2015, 2016 και 2017 ήταν
εμφανώς θερμότερα από όλα τα υπόλοιπα πριν από το 2015. Τα έτη πριν από το 2015 ήταν
τουλάχιστον κατά 0,15 oC ψυχρότερα από τα έτη 2015, 2016 και 2017.
Τα εννέα θερμότερα έτη παγκοσμίως εμφανίσθηκαν μετά το 2005 και τα πέντε θερμότερα
μετά το 2010, ενώ ακόμη και το ψυχρότερο έτος στον εικοστό πρώτο αιώνα (το 2008 που
ήταν κατά 0,09oC θερμότερο από τις μέσες τιμές για την περίοδο 1981‐2010) θα
κατατασσόταν ως το δεύτερο θερμότερο στον εικοστό αιώνα.
Η μέση θερμοκρασία πενταετίας για την περίοδο 2013‐2017, η οποία κυμάνθηκε κατά 0,4oC
υψηλότερα από το μέσο όρο 1981‐2010 και κατά 1,0 oC επάνω από τις προβιομηχανικές
τιμές, είναι επίσης η υψηλότερη καταγεγραμμένη. Ο μέσος όρος πενταετίας δίνει μία πιο
μακροπρόθεσμη προοπτική για τις πρόσφατες παγκόσμιες θερμοκρασίες, ενώ επηρεάζεται
λιγότερο, σε σχέση με τις ετήσιες θερμοκρασίες, από τις ετήσιες διακυμάνσεις, όπως για
παράδειγμα τις σχετιζόμενες με το El Niño/Southern Oscillation (ENSO).
Στις επιμέρους βάσεις δεδομένων, το έτος 2017 ήταν το δεύτερο θερμότερο στις δύο
reanalysis βάσεις δεδομένων (ERA‐Interim και JRA‐55) και σε αυτήν της US National
Aeronautics and Space Administration (NASA) και το τρίτο θερμότερο στις βάσεις
δεδομένων από το US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) και το UK
MetOffice Hadley Centre/Climatic Research Unit (CRU). Οι διαφορές ανάμεσα στις
επιμέρους βάσεις δεδομένων ως επί το πλείστον σχετίζονται με τους διαφορετικούς
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Οι συμβατικές βάσεις δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το US National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA), το US National Aeronautics and Space Administration (NASA) και το UK
MetOffice, Hadley Centre/Climatic Research Unit (CRU), University of East Anglia (United Kingdom). Οι δύο
βάσεις δεδομένων reanalyses οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ERA‐Interim βάση δεδομένων από το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (European Centre for Medium‐Range Weather Forecasts
(ECMWF) και η JRA‐55 βάση δεδομένων από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
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Για λόγους διαφορετικούς από τη σύγκριση των θερμοκρασιών με τα επίπεδα αυτών κατά την προβιομηχανική
εποχή, η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί τη χρονική περίοδο 1981‐2010 ως περίοδο αναφοράς, γιατί αποτελεί
την περίοδο με το μεγαλύτερο διαθέσιμο εύρος τιμών βάσεων δεδομένων (ειδικά αυτών με δορυφορικά
δεδομένα).
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Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, η χρονική περίοδος 1850‐1900 χρησιμοποιήθηκε ως η περίοδος
αναφοράς για τις θερμοκρασίες της προβιομηχανικής εποχής. Δεν παρουσιάζεται σημαντική διαφορά μεταξύ
της μεταβολής της θερμοκρασίας κατά την ανωτέρω περίοδο σε σχέση με άλλες περιόδους η οποίες
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν όπως π.χ. η περίοδος 1880‐1900.

τρόπους με τους οποίους αναλύουν περιοχές με αραιό δίκτυο δεδομένων, ειδικά στην
Αρκτική, η οποία έχει βιώσει μία από τις ισχυρότερες παγκόσμιες θερμάνσεις τα τελευταία
χρόνια.

Σχήμα 1. Παγκόσμια μέση απόκλιση θερμοκρασίας, σε σχέση με τη την περίοδο αναφοράς 1850‐1900, για τις
πέντε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων. (Πηγή: UK Met Office Hadley Center)

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Οι ισχυρότερες αποκλίσεις παρουσιάστηκαν στην αρχή του χρόνου, με τους
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο να είναι θερμότεροι κατά 0,5 oC σε σχέση με το
μέσο όρο 1981‐2010 και ο Μάρτιος κατά 0,64 oC πιο θερμός. Για το υπόλοιπο έτος, οι
μηνιαίες παγκόσμιες αποκλίσεις της θερμοκρασίας κυμάνθηκαν μεταξύ 0,3 oC και 0,5 oC, με
την ελάχιστη μηνιαία τιμή απόκλισης 0,34 oC, τον Ιούνιο.
Πίνακας 2. Τα θερμότερα καταγεγραμμένα έτη παγκοσμίως
Έτος
2016
2017
2015
2014
2010
2005
2013
2006
2009
1998

Απόκλιση σε σχέση με τη μέση τιμή 1981‐
2010 (oC)
+0.56
+0.46
+0.45
+0.30
+0.28
+0.27
+0.24
+0.22
+0.21
+0.21

Το έτος 2017 ήταν σαφώς το θερμότερο καταγεγραμμένο έτος, το οποίο δεν επηρεάστηκε
από το φαινόμενο El Niño. Ισχυρά φαινόμενα El Niño, όπως αυτό το οποίο συνέβη το

2015/2016, συνήθως αυξάνουν τις παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες κατά 0,1 oC έως 0,2 oC
στο έτος κατά το οποίο το φαινόμενο ολοκληρώνεται, με μία μικρότερη αύξηση κατά το
πρώτο έτος του φαινομένου. Στην περίπτωση του φαινομένου την περίοδο 2015/2016, οι
παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξήθηκαν σημαντικά από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον
Απρίλιο του 2016, έχοντας σημαντική επίδραση στις ετήσιες τιμές του έτους 2015 και του
2016. Ουδέτερες συνθήκες ENSO επικράτησαν για το μεγαλύτερο διάστημα του 2017, με
ένα ασθενές φαινόμενο La Niña να αναπτύσσεται στο τέλος του χρόνου.

Σχήμα 2. Απόκλιση θερμοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια για το 2017, σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου
1981‐2010 (Πηγή: ERA‐Interim data, European Centre for Medium‐range Weather Forecasts (ECMWF) Copernicus
Climate Change Service).

Η θέρμανση το 2017 ήταν αξιοσημείωτη για τη χωρική της έκταση. Η μόνη έκταση γης
οποιουδήποτε μεγέθους, εκτός της Ανταρκτικής, όπου παρουσιάστηκαν μέσες ετήσιες
θερμοκρασίες το 2017 χαμηλότερες από το μέσο όρο 1981‐2010 στις συμβατικές
επιφανειακές αναλύσεις, ήταν ένα τμήμα του δυτικού Καναδά στο εσωτερικό της British
Columbia. Τα δεδομένα της μεθόδου reanalysis επίσης έδειξαν κάποιες περιοχές με
θερμοκρασίες μικρότερες του μέσου όρου σε τμήματα της Αφρικής, όπου το δίκτυο των
συμβατικών δεδομένων είναι αραιό, συμπεριλαμβανομένων της Λιβύης και τμημάτων στο
εσωτερικό της Νότιας Αφρικής. Θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 1 oC σε σχέση με το μέσο
όρο εμφανίστηκαν στις περισσότερες περιοχές των μεγαλύτερων γεωγραφικών πλατών
στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων του Ασιατικού τμήματος της Ρωσίας, τη Μογγολία και τη
βόρεια Κίνα. Επίσης, οι θερμοκρασίες για το 2017 ήταν τουλάχιστον κατά 1 oC μεγαλύτερες
από τις μέσες κλιματολογικές τιμές στις περιοχές του νοτιοδυτικού Καναδά και στην
Αλάσκα, στο νότιο μισό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και σε τμήματα του βορείου
Μεξικού και της ανατολικής Αυστραλίας. Αποκλίσεις υψηλότερες από 2 oC παρουσιάστηκαν
στα μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και ειδικότερα στην ανατολική Ρωσία και στο
βορειοδυτικό τμήμα της Βόρειας Αμερικής. Κάποιες παράκτιες περιοχές οι οποίες
επηρεάζονται από τη μείωση των θαλάσσιων πάγων (όπως το Svalbard) είχαν θερμοκρασίες
μέχρι και 4 oC επάνω από το μέσο όρο.
Παρά τις εκτεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, μόνο σε περιορισμένες περιοχές το 2017
αποτέλεσε το θερμότερο καταγεγραμμένο έτος. Από τις 47 χώρες οι οποίες αναφέρουν
μέσες θερμοκρασίες σε εθνική κλίμακα, μόνο η Αργεντινή, ο Μαυρίκιος, το Μεξικό, η
Ισπανία και η Ουρουγουάη εμφάνισαν το θερμότερο καταγεγραμμένο έτος. Το ίδιο ίσχυσε

για το Ασιατικό τμήμα της Ρωσίας (ενώ για τη συνολική Ρωσική Ομοσπονδία ήταν το
τέταρτο θερμότερο), όπως επίσης για πέντε πολιτείες στο νότιο μισό τμήμα των Ηνωμένων
Πολιτειών και για τις ανατολικές πολιτείες της Αυστραλίας, New South Wales και
Queensland.
Πίνακας 3. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας στις ηπειρωτικές περιοχές
Περιοχή

Βόρεια Αμερική
Νότια Αμερική
Ευρώπη
Αφρική
Ασία
Ωκεανία

Απόκλιση σε σχέση
με τη μέση τιμή
1981‐2010 (oC)
+0.84
+0.54
+0.73
+0.54
+0.88
+0.51

2017 κατάταξη

Ρεκόρ

6
2
5
4
3
6

+1.32 (2016)
+0.69 (2015)
+1.18 (2014)
+0.83 (2010)
+0.92 (2015)
+0.73 (2013)

ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Τα αυξημένα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) στην ατμόσφαιρα είναι βασικοί
παράγοντες επίδρασης στην κλιματική αλλαγή. Οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις
διαμορφώνονται με βάση την ισορροπία μεταξύ των εκπομπών οι οποίες οφείλονται στις
ανθρώπινες δραστηριότητες και της καθαρής απορρόφησης από τη βιόσφαιρα και τους
ωκεανούς. Εκφράζονται σε όρους ξηρών γραμμομοριακών κλασμάτων, τα οποία
υπολογίζονται με βάση ένα παγκόσμιο δίκτυο in‐situ παρατηρήσεων για το διοξείδιο του
άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) και το υποξείδιο του αζώτου (N2O).
Οι παγκόσμιες μέσες τιμές για το 2017 δεν θα είναι διαθέσιμες πριν από τα τέλη του 2018.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real‐time) από έναν αριθμό συγκεκριμένων τοποθεσιών,
συμπεριλαμβανομένων των Mauna Loa (Χαβάη) και του ακρωτηρίου Grim (Τασμανία)
δείχνουν ότι τα επίπεδα των CO2, CH4 και N2O συνέχισαν να αυξάνονται το 2017, αλλά δεν
είναι ακόμη σαφές πώς συγκρίνεται ο ρυθμός αύξησης με αυτόν του 2016 ή των
προηγούμενων ετών.
Το 2016, οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου έφθασαν σε νέα υψηλά επίπεδα
με το CO2 στα 403,3 ± 0,1 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), το CH4 στα 1.853 ± 2 μέρη ανά
δισεκατομμύριο (ppb) και το N2O στα 328,9 ± 0,1 μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb). Οι τιμές
αυτές αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα, ποσοστό 145%, 257% και 122% σε σχέση με τα
επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής (πριν από το 1750).
Η αύξηση των συγκεντρώσεων του CO2 από το 2015 έως το 2016 ήταν μεγαλύτερη από την
αύξηση η οποία παρατηρήθηκε από το 2014 έως το 2015 και από τον μέσο όρο της
τελευταίας δεκαετίας και ήταν η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που παρατηρήθηκε στη
χρονική περίοδο μετά το 1984. Η εκδήλωση του φαινομένου El Niño συνέβαλε στον
αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης το 2016, τόσο μέσω των υψηλότερων εκπομπών από χερσαίες
πηγές (π.χ. δασικές πυρκαγιές) όσο και λόγω της μειωμένης πρόσληψης CO2 από τη
βλάστηση σε περιοχές που έχουν πληγεί από την ξηρασία. Η εκδήλωση του φαινομένου El

Niño το 2015/2016 συνέβαλε στον αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης μέσω πολύπλοκων
αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και του κύκλου του
άνθρακα.
Για το CH4, η αύξηση από το 2015 έως το 2016 ήταν ελαφρώς μικρότερη από εκείνη που
παρατηρήθηκε από το 2014 έως το 2015, αλλά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της
τελευταίας δεκαετίας. Όσον αφορά το N2O, η αύξηση από το 2015 έως το 2016 ήταν επίσης
ελαφρώς μικρότερη σε σχέση με εκείνη που παρατηρήθηκε από το 2014 έως το 2015 και
χαμηλότερη από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σχήμα 3. Άνω σειρά: Παγκόσμια μέση τιμή γραμμομοριακού κλάσματος (μέτρο συγκέντρωσης), από το 1984 έως
το 2016, του CO2 σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) (αριστερά), του CH4 σε μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb)
(μεσαία) και του N2O σε μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) (δεξιά). Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει το μέσο
μηνιαίο γραμμομοριακό κλάσμα όπου έχουν αφαιρεθεί οι εποχιακές διακυμάνσεις. Οι μπλε κουκίδες και η
γραμμή απεικονίζουν τους μηνιαίους μέσους όρους. Κάτω σειρά: Οι ρυθμοί ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν
αυξήσεις των διαδοχικών ετήσιων μέσων τιμών των γραμμομοριακών κλασμάτων για το CO2 σε μέρη ανά
εκατομμύριο ετησίως (αριστερά), του CH4 σε μέρη ανά δισεκατομμύριο ετησίως (μεσαία) και N2O σε μέρη ανά
δισεκατομμύριο ετησίως (δεξιά). (Πηγή: WMO Global Atmosphere Watch)

2017 ‐ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Οι περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις των τιμών βροχόπτωσης για το 2017 ήταν λιγότερες σε
σχέση με το 2015 ή το 2016, καθώς η επίδραση του ισχυρού φαινομένου El Niño για το
2015/2016 έληξε.
Η πιο εκτεταμένη περιοχή με ετήσιες βροχοπτώσεις άνω του 90ου εκατοστημορίου για το
2017 βρισκόταν στη βορειοανατολική Ευρώπη, εκτεινόμενη από τη βόρεια ευρωπαϊκή
Ρωσία έως τη βόρεια Γερμανία και τη νότια Νορβηγία. Η ευρωπαϊκή Ρωσία είχε το δεύτερο
πιο βροχερό καταγεγραμμένο έτος (όπως και η Ρωσία στο σύνολό της) και η Νορβηγία το
έκτο πιο βροχερό. Το φθινόπωρο ο υετός ήταν ιδιαίτερα αυξημένος στην περιοχή της
Βαλτικής, με την Εσθονία και τη Λιθουανία να έχουν το πιο βροχερό καταγεγραμμένο
φθινόπωρο και τη Λετονία το δεύτερο πιο βροχερό.
Για την Ταϊλάνδη το 2017 ήταν το πιο υγρό έτος, με τιμές βροχοπτώσεων σε εθνικό επίπεδο
κατά 27% υψηλότερες από το μέσο όρο. Το νότιο τμήμα της ήταν ιδιαίτερα βροχερό με την

περιοχή της ανατολικής ακτής να παρουσιάζει τιμές έως 56% επάνω από το μέσο όρο.
Ωστόσο, οι υψηλές τιμές βροχοπτώσεων ήταν πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά τη
διάρκεια του 2017 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο πιο βροχερό έτος, το 2011. Αν και
οι ισχυρές πλημμύρες του 2011 δεν επαναλήφθηκαν, υπήρξαν κατά καιρούς σημαντικές
τοπικές πλημμύρες, ιδιαίτερα στα νότια της χώρας, στις αρχές του έτους. Βροχοπτώσεις με
τιμές υψηλότερες από το 90ο εκατοστημόριο σημειώθηκαν επίσης στις Φιλιππίνες, σε
τμήματα της ανατολικής Ινδονησίας και στο εσωτερικό της Δυτικής Αυστραλίας.
Άλλες περιοχές με ετήσιες βροχοπτώσεις άνω του 90ου εκατοστημορίου περιελάμβαναν
τμήματα της νότιας ενδοχώρας της Αφρικής, διάσπαρτες περιοχές στα νότια τμήματα της
Νότιας Αμερικής ανατολικά των Άνδεων και γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες στη Βόρεια
Αμερική. Στο Michigan το 2017 ήταν το πιο βροχερό καταγεγραμμένο έτος, με πολύ υγρές
συνθήκες επίσης στις περιοχές των Μεγάλων Λιμνών και του Αγίου Λαυρεντίου του
Καναδά. Βροχοπτώσεις με τιμές πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο επηρέασαν επίσης
πολλά μέρη της Κεντρικής Αμερικής και τα νησιά της Καραϊβικής, με τις μεγαλύτερες
αποκλίσεις στις περιοχές της Ανατολικής Καραϊβικής που επηρεάστηκαν περισσότερο από
τους τυφώνες.
Ξηρές συνθήκες με βροχοπτώσεις χαμηλότερες από το 10ο εκατοστημόριο επικράτησαν σε
διάσπαρτες περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο, οι οποίες εκτείνονται ανατολικά μέχρι την
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ήταν ιδιαίτερα έντονες στη νότια Ευρώπη, από την Ιταλία
δυτικά μέχρι την Πορτογαλία, στη βορειοδυτική Αφρική και στη νοτιοδυτική Ασία, από την
ανατολική Τουρκία και τη δυτική Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έως νότια στο Ισραήλ. Μία
μικρή αλλά σημαντική περιοχή με βροχοπτώσεις κάτω από το 10ο εκατοστημόριο
επηρέασε το νοτιοδυτικό τμήμα της Νότιας Αφρικής. Άλλες σημαντικές περιοχές με
βροχόπτωση κάτω από το 10ο εκατοστημόριο το 2017 συμπεριλάμβαναν τμήματα της
κεντρικής Ινδίας και της ανατολικής Βραζιλίας και τα βόρεια αμερικανικά λιβάδια και στις
δύο πλευρές των συνόρων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
Οι βροχοπτώσεις της εποχής των μουσώνων ήταν γενικά αρκετά κοντά στο μέσο όρο στην
Ινδική υποήπειρο (όπου οι βροχοπτώσεις από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο ήταν 5% κάτω
από το μέσο όρο), αν και με τοπικές διακυμάνσεις, συμπεριλαμβανομένων συνολικών
τιμών άνω του μέσου όρου σε μεγάλο μέρος του Μπαγκλαντές και τμήματα της ανατολικής
Ινδίας. Οι βροχοπτώσεις της εποχής των μουσώνων ήταν επίσης αρκετά κοντά στον μέσο
όρο στην περιοχή Sahel στη δυτική και κεντρική Αφρική, αν και πλημμύρες στα τέλη
Αυγούστου, εξαιτίας τοπικών ισχυρών βροχοπτώσεων, προκάλεσαν σημαντικές απώλειες
στον Νίγηρα. Η βροχόπτωση το 2017 ήταν επίσης κοντά στο μέσο όρο στις περισσότερες
από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ινδονησίας, στη
Σιγκαπούρη, στις περισσότερες περιοχές της Ιαπωνίας (όπου ο εξαιρετικά υγρός Οκτώβριος
αντιστάθμισε ένα ξηρό πρώτο εξάμηνο του έτους) και στο βορειοδυτικό τμήμα της Νότιας
Αμερικής.

Σχήμα 4. Ετήσια συνολική βροχόπτωση εκφρασμένη ως εκατοστημόριο της περιόδου αναφοράς 1951‐2010 για
τις περιοχές που ήταν το πιο ξηρό 20% (καφέ) και το πιο υγρό 20% (πράσινο) των ετών κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς, με τις πιο σκούρες αποχρώσεις του καφέ και του πράσινου να δείχνουν το πιο ξηρό και το
πιο υγρό 10% αντίστοιχα (Πηγή: Global Precipitation Climatology Centre, Deutscher Wetterdienst, Germany)

Σχήμα 5. Ετήσια βροχόπτωση στη Νορβηγία σε ποσοστό % των μέσων τιμών (normal)
Πηγή: Norwegian Meteorological Institute (Met.no))

ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Τα ακραία φαινόμενα προκαλούν πολλές και σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις
απώλειες, τις οικονομικές ζημιές και τους εκτοπισμούς πληθυσμών.5 Αποτελούν επίσης
έναν σημαντικό παράγοντα επίδρασης στην υπερετήσια μεταβλητότητα της γεωργικής
παραγωγής.
ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΥΦΩΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΤΛΑΝΙΤΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
To 2017 εμφανίστηκαν 84 τροπικοί κυκλώνες ανά τον κόσμο,6 πολύ κοντά στον
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Μια πολύ δραστήρια εποχή του Βόρειου Ατλαντικού
αντισταθμίστηκε από αντίστοιχες εποχές κοντά ή κάτω του μέσου όρου σε άλλες περιοχές.
Ο Βόρειος Ατλαντικός παρουσίασε 17 ονομασμένες καταιγίδες και την έβδομη υψηλότερη
καταγεγραμμένη τιμή της Συσσωρευμένης Ενέργειας Κυκλώνων (Accumulated Cyclone
Energy, ACE), η οποία παρουσίασε τιμή ρεκόρ το Σεπτέμβριο. Οι λεκάνες του
βορειοανατολικού και του βορειοδυτικού Ειρηνικού εμφάνισαν έναν αριθμό κυκλώνων
κοντά στο μέσο όρο, αλλά σχετικά λίγους σοβαρούς κυκλώνες, οδηγώντας σε τιμές της
Συσσωρευμένης Ενέργειας Κυκλώνων χαμηλότερες του μέσου όρου.

Σχήμα 6. Συνολικός αριθμός τροπικών κυκλώνων παγκοσμίως, ανά έτος (Πηγή WMO).

Η εποχή 2016/2017 του νότιου ημισφαιρίου ήταν κάτω από το μέσο όρο, ιδιαίτερα κατά το
πρώτο της εξάμηνο. Ενώ η περιοχή της Αυστραλίας παρουσίασε έναν αριθμό κυκλώνων
κοντά στον μέσο όρο, ο αντίστοιχος αριθμός στο νοτιοδυτικό Ινδικό και στο Ειρηνικό
Ωκεανό (ανατολικά των 160 °Ε) ήταν πολύ χαμηλότερος του μέσου όρου. Η συνολική

5

World Bank, 2017: A 360 degree look at Dominica post Hurricane Maria, 28 November,
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/11/28/a‐360‐degree‐look‐at‐dominica‐post‐hurricane‐maria
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Σύμφωνα με την συνήθη πρακτική, η τιμή του 2017 που αναφέρεται εδώ είναι το άθροισμα των τιμών από τον
Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017 για τις λεκάνες του βόρειου ημισφαιρίου και από τον Ιούλιο του 2016
έως τον Ιούνιο του 2017 για τις λεκάνες του νότιου ημισφαιρίου.

ημισφαιρική τιμή της Συσσωρευμένης Ενέργειας Κυκλώνων (ACE) ήταν η χαμηλότερη
καταγεγραμμένη από το 1970, όπου ξεκίνησε η κανονική δορυφορική κάλυψη.
Τρεις εξαιρετικά καταστροφικοί τυφώνες σημειώθηκαν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ
τους στο Βόρειο Ατλαντικό στα τέλη Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Ο τυφώνας Χάρβεϊ
έφτασε στο νότιο Τέξας ως σύστημα κατηγορίας 4 και στη συνέχεια παρέμεινε σχεδόν
στάσιμος στην περιοχή του Χιούστον για αρκετές ημέρες, προκαλώντας εξαιρετικά
παρατεταμένες ακραίες βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες. Από τις 25 Αυγούστου έως
την 1η Σεπτεμβρίου, κοντά στο Nederland της πολιτείας του Τέξας, καταγράφηκαν 1.539mm
υετού ‐ η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης που καταγράφηκε ποτέ σε έναν τροπικό
κυκλώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες ‐ ενώ οι συνολικές τιμές βροχόπτωσης κυμάνθηκαν
μεταξύ 900‐1.200 mm σε ένα μεγάλο μέρος του μητροπολιτικού Χιούστον.7 Μία μελέτη8
διαπίστωσε ότι το μέγιστο των βροχοπτώσεων διάρκειας τριών ημερών κατά τη διάρκεια
του τυφώνα Χάρβεϊ, έγινε τρεις φορές περισσότερο πιθανό, λόγω της ανθρωπογενούς
αλλαγής του κλίματος.

7

National Hurricane Center, 2018: National Hurricane Center Tropical Cyclone Report –Hurricane Harvey,
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL092017_Harvey.pdf
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Van Oldenborgh, G.J. et al., 2017: Attribution of extreme rainfall from Hurricane Harvey, August 2017.
Environmental Research Letters, 12, 124009.

Σχήμα 7. Ετήσιες πιθανότητες υπέρβασης για τις μέγιστες βροχοπτώσεις 4 ημερών κατά τη διάρκεια του
τυφώνα Χάρβεϊ, που δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής από το ανατολικό Χιούστον μέχρι τα
σύνορα Τέξας‐Λουιζιάνα δέχθηκε βροχοπτώσεις 4 ημερών με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης μικρότερη από 1
στα 1000. (Πηγή: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Μετά τον τυφώνα Χάρβεϊ, ακολούθησε ο τυφώνας Ίρμα, στις αρχές Σεπτεμβρίου και ο
τυφώνας Μαρία, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Και οι δύο τυφώνες κορυφώθηκαν σε ένταση
κατηγορίας 5, με τον τυφώνα Ίρμα να διατηρεί αυτήν την ένταση για 60 ώρες, διάρκεια η
οποία είναι η μεγαλύτερη σε σχέση με όλους τους τυφώνες στο βόρειο Ατλαντικό στη
δορυφορική εποχή. Ο τυφώνας Ίρμα έφτασε αρχικά στην ακτή με σχεδόν μέγιστη ένταση,
προκαλώντας ακραίες ζημιές σε πολλά νησιά της Καραϊβικής, κυρίως στην Μπαρμπούντα,
όπου η καταστροφή ήταν σχεδόν πλήρης, ενώ μόνο λίγοι κάτοικοι έχουν επιστρέψει από
τις αρχές του 2018. Επίσης σοβαρές ζημιές υπέστησαν τα νησιά Άγιος Μαρτίνος, Ανγκουίλα,
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Παρθένοι Νήσοι και οι νότιες

Μπαχάμες. Ο τυφώνας Ίρμα συνέχισε τη διαδρομή του κατά μήκος των βόρειων ακτών της
Κούβας, οδηγώντας σε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή, προτού καταλήξει στη νοτιοδυτική
Φλώριδα με ένταση της κατηγορίας 4.
Ο τυφώνας Μαρία έφτασε αρχικά στην ξηρά στην περιοχή της Ντομίνικα με σχεδόν μέγιστη
ένταση, αποτελώντας τον πρώτο τυφώνα κατηγορίας 5, ο οποίος έπληξε το νησί,
οδηγώντας σε σημαντικές καταστροφές εκεί. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι οι συνολικές
ζημιές και απώλειες της Ντομίνικα από τον τυφώνα ανέρχονται σε 1,3 δισ. δολάρια ή στο
224% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Στη συνέχεια, ο τυφώνας εξασθένησε
ελαφρώς, αλλά εξακολούθησε να ανήκει στην κατηγορία 4, όταν έφτασε στο Πουέρτο Ρίκο,
όπου προκάλεσε εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές, εξαιτίας του ανέμου, των πλημμυρών και
των κατολισθήσεων. Το νησί έμεινε συνολικά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο
αποκαταστάθηκε μετά από τρείς μήνες για το ήμισυ του πληθυσμού, ενώ οι υποδομές
ύδρευσης και επικοινωνιών επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά.
Και οι τρεις ανωτέρω τυφώνες αξιολογήθηκαν από τα Εθνικά Κέντρα Περιβαλλοντικής
Πληροφόρησης (National Centers for Environmental Information, NCEI) ως οι πέντε πρώτοι
τυφώνες σε κατάταξη, αναφορικά με τις προκαλούμενες οικονομικές απώλειες στις
Ηνωμένες Πολιτείες (μαζί με τον τυφώνα Κατρίνα το 2005 και τον τυφώνα Σάντι το 2012),
με εκτιμώμενο κόστος 125 δις. δολαρίων για τον Χάρβεϊ, 90 δις. δολαρίων για την Μαρία
και 50 δις. δολαρίων για την Ίρμα.9 Οι τυφώνες Ίρμα και Μαρία οδήγησαν επίσης σε
σημαντικές απώλειες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 251 θάνατοι
αποδόθηκαν στους τρεις τυφώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένου του
Πουέρτο Ρίκο και των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ) και 73 θάνατοι σε άλλες χώρες.10
Άλλοι σημαντικοί τυφώνες κατά τη διάρκεια του 2017 στο Βόρειο Ατλαντικό, ήταν τον
Οκτώβριο, ο τυφώνας Nate, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες στην Κεντρική
Αμερική (ιδίως στην Κόστα Ρίκα και στη Νικαράγουα) και ο τυφώνας Οφέλια, ο οποίος
αποτέλεσε τον ανατολικότερο καταγεγραμμένο τυφώνα, ο οποίος έφτασε σε μέγιστη
ένταση κατηγορίας 3, πριν διασχίσει την Ιρλανδία ως μεταβατική καταιγίδα εκτός τροπικής
ζώνης (extratropical storm), οδηγώντας σε εκτεταμένες καταστροφές. Επίσης, το ευρύτερο
πεδίο ανέμου του τυφώνα Οφέλια, συνέβαλε σε καταστροφικές πυρκαγιές στην
Πορτογαλία.
Παρόλο που το 2017, ο αριθμός των σοβαρών κυκλώνων στο Βορειοδυτικό Ειρηνικό ήταν
χαμηλός, ένας αριθμός συστημάτων προκάλεσε ευρεία καταστροφή και βαριές απώλειες,
κυρίως λόγω πλημμυρών. Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο τυφώνας Tembin (Vinta) διέσχισε το νησί
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Οι συνολικές αναφερόμενες από τα NCEI απώλειες για τους τρεις εν λόγω τυφώνες (κεντρική εκτίμηση 265 δις.
δολάρια ΗΠΑ) είναι υψηλότερες σε σχέση με την εκτίμηση της Munich Re (215 δις. δολάρια ΗΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών εκτός των ΗΠΑ), αλλά η διαφορά βρίσκεται εντός του ορίου αβεβαιότητας.
Επίσης ενδέχεται να αντανακλά τις διαφορές στον υπολογισμό των έμμεσων οικονομικών ζημιών.
10

Τα στοιχεία της παρούσας έκθεσης για τα θύματα και τις οικονομικές ζημιές, εκτός εάν δηλώνεται
διαφορετικά, προέρχονται από τη βάση δεδομένων EM‐DAT, Centre for Research on the Epidemiology of
Disasters, Université Catholique de Louvain, Βέλγιο, www.emdat.be. Για την εποχή των τυφώνων του 2017 στο
Βόρειο Ατλαντικό, τα δεδομένα για τα θύματα και τις οικονομικές απώλειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα
εδάφη της προέρχονται από τα NCEI.

Mindanao με μέγιστη ταχύτητα δεκαλέπτου ανέμου 36 m/s (70 kt), με αποτέλεσμα να
προκληθούν τουλάχιστον 129 οι θάνατοι, 21 κυρίως από τις πλημμύρες (τα περισσότερα
θύματα από τροπικό κυκλώνα το 2017).
Στο Βιετνάμ, δύο ξεχωριστά γεγονότα, μία τροπική ύφεση (χωρίς όνομα) τον Οκτώβριο και
ο τυφώνας Damrey (Ramil) στις αρχές Νοεμβρίου, συνδέθηκαν με περισσότερους από 100
θανάτους, λόγω πλημμυρών. Στις 23 Αυγούστου, ο τυφώνας Hato (Isang), ο οποίος έπληξε
το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τις γειτονικές περιοχές της Κίνας, προκάλεσε τις
σημαντικότερες οικονομικές απώλειες, ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και
τουλάχιστον 32 θανάτους11. Αποτελεί τον τυφώνα με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο Μακάο
εδώ και 50 χρόνια.
Στο Βόρειο Ινδικό Ωκεανό, οι δύο σημαντικότεροι κυκλώνες του έτους, ήταν ο κυκλώνας
Mora στα τέλη Μαΐου και ο κυκλώνας Ockhi στις αρχές Δεκεμβρίου, οι οποίοι προκάλεσαν
σημαντικές απώλειες, με κυριότερες επιπτώσεις τις σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις
που σχετίζονταν με τα αντίστοιχα χαμηλά που προηγήθηκαν. Η Σρι Λάνκα επηρεάστηκε
ιδιαίτερα από τους δύο κυκλώνες, ενώ ο κυκλώνας Ockhi επηρέασε σημαντικά τη νότια
Ινδία, με ένα μεγάλο αριθμό ψαράδων να αγνοούνται στη θάλασσα. Το 2017, στο
Βορειοανατολικό Ειρηνικό, σημαντικές πλημμύρες προκλήθηκαν από την τροπική θύελλα
Λυδία στο Μεξικό και από την τροπική θύελλα Σέλμα (ο πρώτος καταγεγραμμένος
τροπικός κυκλώνας που έφτασε στην ξηρά του Ελ Σαλβαδόρ) στο Ελ Σαλβαδόρ της
Νικαράγουα και στην Ονδούρα.
Αν και ο αριθμός των τροπικών κυκλώνων στον νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό ήταν
χαμηλότερος του μέσου όρου, δύο από αυτούς είχαν σημαντικές επιπτώσεις. Στις αρχές
Φεβρουαρίου, ο κυκλώνας Dineo, με μέγιστη ένταση δεκαλέπτου ανέμου 39 m/s (75 kt),
ήταν ο πρώτος μετά το 2008, που έφτασε στην ξηρά της Μοζαμβίκης. Στη συνέχεια, το
χερσαίο χαμηλό οδήγησε σε σοβαρές πλημμύρες στη Ζιμπάμπουε και στο βόρειο τμήμα της
Νότιας Αφρικής, αποτελώντας τον κύριο παράγοντα για τους 246 θανάτους λόγω
πλημμύρας που αναφέρθηκαν στη Ζιμπάμπουε κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών
2016/2017.12 Στις αρχές Μαρτίου, ο κυκλώνας Enawo, έπληξε την ανατολική ακτή της
Μαδαγασκάρης με σχεδόν μέγιστη ένταση (άνεμοι δεκαλέπτου 57 m/s (110 kt)). Επηρέασε
σημαντικά τη Μαδαγασκάρη,13 προκαλώντας τουλάχιστον 81 αναφερόμενους θανάτους και
εκτεταμένες ζημίες σε σπίτια, υποδομές και καλλιέργειες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια
Τράπεζα, οι γεωργικές απώλειες ανήλθαν σε 207 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως από την
καταστροφή φυτειών βανίλιας.
Στα τέλη Μαρτίου, στο Νοτιοδυτικό Ειρηνικό, ο κυκλώνας Debbie έπληξε την ανατολική
ακτή της Αυστραλίας, φτάνοντας στην στεριά στην περιοχή Whitsunday, με μέγιστη ένταση
ανέμου δεκαλέπτου 43 m/s (80 kt), (με προηγούμενη μέγιστη ένταση 49 m/s (95 kt)) , με
11

Αναφορές από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας και τη κυβέρνηση του Μακάο.
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United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2017: Zimbabwe
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/zimbabwe_flood_snapshot_3march2017.pdf
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World Bank, 2017: Estimation of Economic Losses from Tropical Cyclone Enawo,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MG‐Report‐on‐the‐Estimation‐of‐Economic‐Losses.pdf

αποτέλεσμα τις εκτεταμένες καταστροφές λόγω του ανέμου και των πλημμυρών. Το
σύστημα συνέχισε νότια και νοτιοανατολικά ως τροπικό χαμηλό, με εκτεταμένες έντονες
πλημμύρες, ειδικά στην ανατολική ακτή κοντά στα σύνορα Queensland‐New South Wales.
Στη συνέχεια, στις αρχές Απριλίου, το σύστημα προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες σε
μεγάλο τμήμα του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας. Οι ασφαλισμένες ζημιές για τον
κυκλώνα Debbie στην Αυστραλία, ανήλθαν περίπου στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ,14 οι δεύτερες μεγαλύτερες καταγεγραμμένες από τροπικό κυκλώνα στην Αυστραλία.
Τον Μάιο, ο κυκλώνας Donna ήταν ο ισχυρότερος που σημειώθηκε στην περιοχή του
νοτιοδυτικού Ειρηνικού, με ανέμους μέγιστης έντασης δεκαλέπτου 57 m/s (111 kt) (8
Μαΐου), οι οποίοι προκάλεσαν καταστροφές, ειδικά στην περιοχή Vanuatu.
ΕΠΟΧΗ ΤΥΦΩΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 2017: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Όταν ο τυφώνας Ίρμα έφτασε στην ξηρά, έπληξε την Μπαρμπούντα με μέγιστους ανέμους
295 χλμ/ώρα, ρεκόρ βροχοπτώσεων και πλημμύρες λόγω των καταιγίδων (storm surge)
σχεδόν τριών μέτρων. Προκλήθηκε μόνο μία απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά εκτιμάται ότι
το 90% των ιδιοκτησιών υπέστη ζημιές. Αυτό οδήγησε τον πρωθυπουργό να διατάξει την
πλήρη εκκένωση της περιοχής, καθώς ο τυφώνας Χοσέ πλησίαζε. Επιτράπηκε στους
κατοίκους να επιστρέψουν μετά από τρείς εβδομάδες, αλλά τρεις μήνες αργότερα, μόνο
περίπου το 20% του πληθυσμού μπόρεσε να επιστρέψει. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
θα φανούν στο μέλλον, με τις καταστροφές και τις απώλειες να ανέρχονται σε 155
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι ανάγκες ανάκαμψης και ανασυγκρότησης υπολογίζονται
σε 222,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία από κοινού, αντιστοιχούν περίπου στο 9%
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα.
Ο τυφώνας Μαρία αποδείχτηκε ακόμα πιο καταστροφικός για τη Ντομίνικα. Οι συνολικές
ζημιές και απώλειες εκτιμήθηκαν στα 1,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ ή στο 224% του ΑΕΠ, ενώ
σημαντικά τμήματα του τροπικού δάσους του νησιού υπέστησαν ζημιές και
καταστράφηκαν. Αυτό είχε συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία: Οι απώλειες μόνο στον
τουριστικό τομέα εκτιμώνται στο 19%, ενώ το 38% των κατοικιών υπέστη ζημιές.15 Ο
τυφώνας Μαρία προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή στον εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας
στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πουέρτο Ρίκο. Η διακοπή επηρέασε το 35% του
πληθυσμού του νησιού για τουλάχιστον τρεις μήνες – ανάμεσα στα συνεχιζόμενα
προβλήματα συγκαταλέγεται και η ιδιωτικοποίηση της Αρχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του
Πουέρτο Ρίκο (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA), της μεγαλύτερης κρατικής
εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.16 Η καταστροφή οδήγησε τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό
Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών να εγκρίνει βοήθεια ύψους 1,02 δισ. δολαρίων για το
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Insurance Council of Australia, http://www.insurancecouncil.com.au/media_release/plain/436
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Κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας της Ντομίνικα, 2017: Post Disaster Needs Assessment ‐ Hurricane Maria,
September 18, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/dominica‐pdna‐maria.pdf
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Αποδόθηκε στον κυβερνήτη του Πουέρτο Ρίκο.

Πρόγραμμα Ατόμων και Νοικοκυριών και να καταβάλλει 555 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε
κρατικές ενισχύσεις.17
ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
Το 2017 εμφανίστηκαν αρκετές καταστροφικές καταιγίδες. Οι περιοχές της κεντρικής και
της ανατολικής Ευρώπης επηρεάστηκαν ιδιαίτερα την άνοιξη και στις αρχές του
καλοκαιριού. Στις 29 Μαΐου, στη Μόσχα, οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα κατά τη
διάρκεια μίας καταιγίδας και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τουλάχιστον 11
θανάτους. Άλλες αξιοσημείωτες καταιγίδες περιλάμβαναν μια σοβαρή χαλαζόπτωση και
έναν ανεμοστρόβιλο που έπληξαν τα νότια προάστια της Βιέννης στις 10 Ιουλίου, ριπές
ανέμου 165 χλμ/ώρα στο Ίνσμπρουκ στις 30 Ιουλίου, μια χαλαζόπτωση διαμετρήματος 9
εκατοστών στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Ιουλίου και εκτεταμένες καταιγίδες που
άφησαν 50.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρική ενέργεια στη νότια Φινλανδία στις 12
Αυγούστου. Στις 11 Σεπτεμβρίου, στο Ζαντάρ, οι έντονες πλημμύρες επηρέασαν τμήματα
της κροατικής ακτής και σε 12 ώρες καταγράφηκε βροχόπτωση 283 χιλιοστών.
Για πρώτη φορά από το 2011, στις Ηνωμένες Πολιτείες η εποχή των ανεμοστρόβιλων ήταν
άνω του μέσου όρου, με ένα αρχικό ετήσιο σύνολο 1.406 ανεμοστρόβιλων, από τους
οποίους το 12% άνω του μέσου όρου για την περίοδο 1991‐2010. Ωστόσο, ο αριθμός των
θανάτων κατά τη διάρκεια της σεζόν (34) ήταν χαμηλότερος από το μακροπρόθεσμο μέσο
όρο. Η πιο καταστροφική καταιγίδα της εποχής, έπληξε το Ντένβερ στις 8 Μαΐου, με χαλάζι
διαμέτρου μεγαλύτερης των 5 εκατοστών, η οποία προκάλεσε ασφαλισμένες οικονομικές
απώλειες άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στις 6‐7 Μαρτίου, μια σοβαρή ανεμοθύελλα (γνωστή τοπικά ως Δίας) επηρέασε τη Γαλλία.
Οι μέγιστες ριπές έφτασαν τα 193 km/h στο Camaret‐sur‐Mer στη Βρετάνη και η
Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας την κατέταξε ως τη σημαντικότερη ανεμοθύελλα στη
Γαλλία από το 2010. Στα τέλη Οκτωβρίου, μία καταιγίδα προκάλεσε ριπές ανέμου άνω των
170 km/h στα μεγάλα υψόμετρα και 140 km/h στις πεδινές περιοχές της Αυστρίας και της
Τσεχίας, με συνολικά 11 θανάτους.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (NON‐TROPICAL CYCLONE) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Μία από τις σημαντικότερες καταστροφές του 2017, όσον αφορά τα θύματα, που
σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, ήταν μια κατολίσθηση στην περιοχή Freetown της
Σιέρα Λεόνε στις 14 Αυγούστου, κατά την οποία σημειώθηκαν τουλάχιστον 500 θάνατοι.18
Ο σημαντικότερος παράγοντας που συνέβαλε στη συγκεκριμένη καταστροφή, ήταν μία
εξαιρετικά ισχυρή βροχόπτωση. Το ύψος της βροχόπτωσης στην περιοχή του Freetown, για
την περίοδο από 1 έως 14 Αυγούστου, ανήλθε σε 1.459,2 mm, περίπου τετραπλάσιο σε
σύγκριση με το μέσο όρο για την περίοδο αυτή. Μια άλλη μεγάλη κατολίσθηση λόγω
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International Organization for Migration (IOM), 2017 : Sierra Leone Flood Response. Situation Report, 28
August 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SL%20Floods%20Sitrep%201.pdf

ισχυρών βροχοπτώσεων σημειώθηκε στη Mocoa, στη νότια Κολομβία, την 1η Απριλίου, με
τουλάχιστον 273 αναφερόμενους θανάτους.
Πολλά τμήματα της ινδικής υποηπείρου επηρεάστηκαν από πλημμύρες κατά τη διάρκεια
της εποχής των μουσώνων μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, παρά το γεγονός ότι οι τιμές
της συνολικής εποχιακής βροχόπτωσης κυμάνθηκαν κοντά στο μέσο όρο για την περιοχή.
Οι πιο σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν στα μέσα Αυγούστου, μετά από εξαιρετικά
έντονες βροχοπτώσεις, σε μια περιοχή με κέντρο στο ανατολικό Νεπάλ, καθώς και στο
βόρειο Μπαγκλαντές και στις παρακείμενες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής
Ινδίας. Στο Mawsynram (Ινδία), κοντά στα σύνορα του Μπαγκλαντές, την περίοδο από τις 9
έως τις 12 Αυγούστου, σημειώθηκαν 1.479 mm βροχόπτωσης. Ημερήσιες τιμές συνολικής
βροχόπτωσης άνω των 400 mm σημειώθηκαν επίσης κοντά στα σύνορα Ινδίας‐Νεπάλ, ενώ,
στις 11‐12 Αυγούστου, η περιοχή Rangpur του βόρειου Μπανγκλαντές έλαβε 360 χιλιοστά
υετού, που ισοδυναμεί περίπου με τη μέση μηνιαία τιμή συνολικής βροχόπτωσης. Κατά τη
διάρκεια ολόκληρης της περιόδου, αναφέρθηκαν περισσότεροι από 1.200 θάνατοι στην
Ινδία, στο Μπαγκλαντές και στο Νεπάλ,19 ενώ επλήγησαν περισσότεροι από 40
εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεσήμανε, ότι μόνο στο
Μπαγκλαντές, τον Αύγουστο, σε διάστημα τριών εβδομάδων, αναφέρθηκαν περισσότερες
από 13.000 περιπτώσεις ασθενειών, μεταδιδόμενων μέσω του νερού και αναπνευστικές
λοιμώξεις,20 ενώ εκτεταμένες καταστροφές αναφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις δημόσιας
υγείας στο Νεπάλ21.
Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της σεζόν, στα τέλη Μαΐου, αναφέρθηκαν 292 θάνατοι στη Σρι
Λάνκα, κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας, εξαιτίας των ισχυρών
βροχοπτώσεων από το πρόδρομο χαμηλό του κυκλώνα Mora. Στις 25‐26 Μαΐου, στην
περιοχή της Ratnapura καταγράφηκαν 384 mm υετού σε 24 ώρες. Περίπου 650.000
άνθρωποι επηρεάστηκαν με κάποιο τρόπο από τις πλημμύρες, αλλά οι βροχοπτώσεις δεν
κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά την ξηρασία στο βόρειο και το ανατολικό τμήμα της Σρι
Λάνκα.22 Ο κυκλώνας Mora επηρέασε επίσης σημαντικά το Μπαγκλαντές και τη Μιανμάρ.23
Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν χιλιάδες εκτάρια καλλιεργειών και κατέστρεψαν
πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αλιευτικά σκάφη, υπονομεύοντας σημαντικά τα μέσα
διαβίωσης των κοινοτήτων στις πληγείσες αγροτικές περιοχές, οι οποίες εξαρτώνται από τη
γεωργία και την αλιεία.
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Το Μάρτιο, πολλές περιοχές στο Περού επηρεάστηκαν από πλημμύρες, μετά από
παρατεταμένες ισχυρές βροχοπτώσεις. Αναφέρθηκαν τουλάχιστον 75 θάνατοι24, και
επηρεάστηκαν πάνω από 625.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από
70.000 που έχασαν τα σπίτια τους. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών ανέφερε ότι υπήρξαν σημαντικές απώλειες στη γεωργική παραγωγή,25 κυρίως στις
φυτείες αραβοσίτου, στις κύριες περιοχές παραγωγής Lambayeque, Piura και Ica. Οι
πλημμύρες αυτού του τύπου επηρεάζουν συνήθως το Περού κατά την τελευταία φάση του
φαινομένου El Niño. Ενώ δεν υπήρχε φαινόμενο El Niño στην περιοχή του Ειρηνικού κατά
τη διάρκεια του 2017, οι θερμοκρασίες της θάλασσας, κοντά στην Περουβιανή ακτή, το
Μάρτιο, ήταν κατά 2°C ή και περισσότερο άνω του μέσου όρου, τιμές που θα ήταν
χαρακτηριστικότερες για ένα έτος με φαινόμενο El Niño και όχι για ένα ουδέτερο έτος,
όπως το 2017. Οι κυριότερες πλημμύρες σημειώθηκαν κατά τα μέσα του έτους σε περιοχές
της νότιας Κίνας, ιδίως στη λεκάνη απορροής του ποταμού Yangtze. Οι ισχυρότερες
βροχοπτώσεις εμφανίστηκαν στις επαρχίες Hunan, Jiangxi, Guizhou και Guangxi. Οι μέγιστες
τιμές συνολικής βροχόπτωσης κατά την περίοδο από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, ήταν
μεγαλύτερες από 250 mm. Αναφέρθηκαν πενήντα έξι θάνατοι και οι οικονομικές ζημιές
εκτιμήθηκαν σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια.26

Σχήμα 8. Ετήσια βροχόπτωση για το Cape Town, Νότια Αφρική, 1951–2017. (Πηγή: Μετεωρολογική Υπηρεσία
Νοτίου Αφρικής)
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From information supplied by the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR).
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Πληροφορίες από την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας.

ΞΗΡΑΣΙΑ
Η ξηρασία που έπληξε σημαντικά τμήματα της ανατολικής Αφρικής κατά τη διάρκεια του
2016, συνεχίστηκε και το 2017. Κατά την εποχή των βροχοπτώσεων Μαρτίου‐Μαΐου, οι
εποχιακές βροχοπτώσεις ήταν τουλάχιστον κατά 20% κάτω από το μέσο όρο στις
περισσότερες περιοχές της Σομαλίας, της Κένυας και της Νότιας Αιθιοπίας και περισσότερο
από 50% κάτω από το μέσο όρο, στο μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Κένυας
και ορισμένων περιοχών της Σομαλίας. Την περίοδο Οκτώβριος‐Δεκέμβριος, υπήρξε κάποια
βελτίωση των συνθηκών, με τις τιμές των βροχοπτώσεις κοντά και άνω του μέσου όρου,
στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Οι εκθέσεις για τη Σομαλία έδειξαν ότι από τον
Οκτώβριο, 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ μέχρι
το τέλος Δεκεμβρίου, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 5,4 εκατομμύρια, λόγω βελτίωσης των
συνθηκών καλλιέργειας και βοσκής.27
Κατά τη διάρκεια του 2017, η ξηρασία επιδεινώθηκε σημαντικά στην περιοχή Cape Province
της Νότιας Αφρικής. Το 2015 και το 2016, οι βροχοπτώσεις κυμάνθηκαν κάτω του μέσου
όρου και στη συνέχεια το 2017 αποτέλεσε για το Κέιπ Τάουν το πιο ξηρό καταγεγραμμένο
έτος, με συνολική βροχόπτωση 285 mm (47% χαμηλότερη του μέσου όρου για την περίοδο
1981‐2010). Η τριετία 2015‐2017 ήταν επίσης η ξηρότερη καταγεγραμμένη (36%
χαμηλότερη του μέσου όρου). Οι ξηρές συνθήκες οδήγησαν σε σοβαρή εξάντληση των
τοπικών αποθεμάτων νερού, χωρίς να υπάρξει σημαντική βελτίωση το 2018. Εντούτοις, στη
βόρεια Αφρική, κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχοπτώσεων, οι τιμές βροχόπτωσης
κυμάνθηκαν κοντά και άνω του μέσου όρου, οδηγώντας σε βελτίωση των συνθηκών στην
περιοχή, όπου ο συνολικός αριθμός των ατόμων που αντιμετώπισαν επισιτιστική
ανασφάλεια μειώθηκε από 40 εκατομμύρια στο μέγιστο της ξηρασίας για το 2014‐2016, σε
26 εκατομμύρια στα τέλη του 2017.28
Έντονη ξηρασία επηρέασε πολλά τμήματα της περιοχής της Μεσογείου και της κεντρικής
Ευρώπης. Στις αρχές του 2017, οι πιο σημαντικές αποκλίσεις παρουσιάστηκαν στην Ιταλία,
όπου η περίοδος από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο εμφάνισε ρεκόρ ξηρασίας (και το
2017 ήταν το πιο ξηρό έτος, με ετήσια βροχόπτωση κατά 26% χαμηλότερη του μέσου όρου
για την περίοδο 1961‐1990). Βορειότερα, η περίοδος Ιανουάριος – Αύγουστος ήταν η πλέον
άνυδρη καταγεγραμμένη για τη Μπρατισλάβα (Σλοβακία) και η δεύτερη ξηρότερη
καταγεγραμμένη για τη νότια Μοραβία (Τσεχία). Στη συνέχεια του έτους, η ξηρασία
επικράτησε κυρίως στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Η Ισπανία είχε το πλέον άνυδρο
καταγεγραμμένο φθινόπωρο. Η περίοδος Μάιος – Νοέμβριος, ήταν η πλέον ξηρή
καταγεγραμμένη για την περιοχή της Provence‐Haute Alpes‐Côte d'Azur, στη
νοτιοανατολική Γαλλία. Η Πορτογαλία εμφάνισε την πλέον άνυδρη καταγεγραμμένη
περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο και το 2017 ήταν το τρίτο ξηρότερο έτος (το
τέταρτο ξηρότερο από το 2004). Το φθινόπωρο ήταν επίσης πολύ ξηρό στο Μαρόκο. Η
ανατολική Μεσόγειος επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από την ξηρασία, μεταξύ άλλων το
27
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ανατολικό τμήμα της Τουρκίας, η Κύπρος και το μεγαλύτερο μέρος του Ισραήλ. Οι
παράκτιες πεδιάδες του Ισραήλ είχαν το πλέον άνυδρο καταγεγραμμένο έτος.
Η ξηρασία επηρέασε επίσης μια περιοχή του κεντρικού τμήματος της Βόρειας Αμερικής και
στις δύο πλευρές των συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών‐Καναδά. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν
οι πολιτείες της Βόρειας Ντακότα και της Μοντάνα και οι επαρχίες με λιβάδια του Καναδά,
με τις περιοχές σοβαρής ξηρασίας να εντοπίζονται και στις δύο πλευρές των συνόρων.29
Μετά από μια περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας, η χειμερινή περίοδος βροχοπτώσεων
2016/2017, προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της Καλιφόρνια και η
χιονόπτωση στη Σιέρα Νεβάδα ήταν κατά 66% υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο, η
ισχυρότερη από το 1998. Το Φεβρουάριο μεγάλες εκτάσεις εκκενώθηκαν στη βόρεια
Καλιφόρνια λόγω κινδύνου κατάρρευσης του φράγματος του Oroville. Ωστόσο, οι ξηρές
συνθήκες επανήλθαν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, συμβάλλοντας σε πολλές μεγάλες
πυρκαγιές.
Παρόλο που το 2017, το έλλειμμα των βροχοπτώσεων δεν ήταν ιδιαίτερα ακραίο, οι
βροχοπτώσεις κοντά και κάτω του μέσου όρου οδήγησαν στη συνέχιση της πολυετούς
ξηρασίας σε πολλές περιοχές της Βραζιλίας βορείως του γεωγραφικού πλάτους 20°S, και
στην κεντρική Χιλή (όπου το 2017 ήταν το πιο υγρό έτος μετά το 2008, αλλά ξηρότερο σε
σχέση με το μακροπρόθεσμο μέσο όρο). Στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, στη
Χερσόνησο της Κορέας, εμφανίσθηκαν ασυνήθιστα ξηρές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2017, ενώ η Νέα Καληδονία παρουσίασε σημαντική ξηρασία, στο τέλος του έτους.

ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΥΣΩΝΑ, ΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Το 2017, εμφανίσθηκαν πολυάριθμα και σημαντικά κύματα καύσωνα σε όλο τον κόσμο, το
καλοκαίρι του νότιου και του βορείου ημισφαιρίου.
Τα νότια τμήματα της Νότιας Αμερικής παρουσίασαν ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2016/2017. Ο καύσωνας κορυφώθηκε
στα τέλη Ιανουαρίου, όταν πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί στη Χιλή εμφάνισαν τις
θερμότερες καταγεγραμμένες ημέρες τους, όπως το Santiago (37.4 °C) και το Curico (37,3°C)
στις 25/1, το Chillan (41,5 °C) και το Concepcion (34,1 °C) στις 26/1. Ο καύσωνας
επεκτάθηκε ανατολικά στην Παταγονία της Αργεντινής, όπου η θερμοκρασία στο σταθμό
Puerto Madryn έφθασε τους 43,4 °C στις 27 Ιανουαρίου, η υψηλότερη καταγεγραμμένη
θερμοκρασία σε τόσο νότιο γεωγραφικό πλάτος. Επίσης, στο μεγαλύτερο μέρος της
ανατολικής Αυστραλίας, το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ζεστό, όπου στο Moree, από τις 28
Δεκεμβρίου 2016 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2017, εμφανίσθηκαν 54 διαδοχικές ημέρες με
θερμοκρασία άνω των 35 °C, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σχετική ακολουθία στην Νέα
Νότια Ουαλία. Στις 11‐12 Φεβρουαρίου, πολυάριθμες περιοχές εμφάνισαν την υψηλότερη
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καταγεγραμμένη θερμοκρασία, συμπεριλαμβανομένων των Moree (47,3 °C), Dubbo (46,1
C), Scone (46,5°C), Bathurst (41,5 °C) και Williamtown (45,5 °C).
Στα τέλη Μαΐου, ακραίες θερμοκρασίες επηρέασαν τη νοτιοδυτική Ασία. Στις 28 Μαΐου, η
θερμοκρασία στο Turbat, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πακιστάν, έφτασε στους 54,0 °C, ένα
εθνικό ρεκόρ για το Πακιστάν και (αν επιβεβαιωθεί)30 εθνικό ρεκόρ και για την Ασία. Κατά
τη διάρκεια του φαινομένου, η θερμοκρασία σε περιοχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του
Ιράν, του Ομάν και των Ηνωμένα Αραβικών Εμιράτων ξεπέρασε επίσης τους 50 ° C.
Το καλοκαίρι στην Ευρώπη και ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, εμφανίστηκαν πολλά
επεισόδια καύσωνα. Τα σημαντικότερα έπληξαν την Τουρκία και την Κύπρο στα τέλη του
Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου, τη Δυτική Μεσόγειο (κυρίως την Ισπανία και το Μαρόκο)
στα μέσα Ιουλίου, και την Ιταλία και τα Βαλκάνια στις αρχές του Αυγούστου. Και στα τρία
επεισόδια εμφανίστηκαν τιμές ρεκόρ θερμοκρασιών, όπως στην Αττάλεια της Τουρκίας,
(45,4°C την 1η Ιουλίου), στην Ισπανία, στην Κόρδοβα (46,9°C στις 13 Ιουλίου), στη Γρανάδα
(45,7 °C στις 12 Ιουλίου) στο Badajoz (45,4 °C στις 13 Ιουλίου), και στην Ιταλία, στην
Πεσκάρα (41,0 °C στις 4 Αυγούστου), στο Campobasso (38,4 °C στις 5 Αυγούστου) και την
Τεργέστη (38,0 °C στις 5 Αυγούστου).
Στο νοτιοδυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα θερμό. Η
Κοιλάδα του Θανάτου εμφάνισε την υψηλότερη μηνιαία μέση καταγεγραμμένη
θερμοκρασία (41,9 °C) σε αμερικανικό σταθμό τον Ιούλιο. Αργότερα, υψηλές θερμοκρασίες
ρεκόρ σημειώθηκαν στις παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνια, στις αρχές Σεπτεμβρίου,
συμπεριλαμβανομένου του Σαν Φρανσίσκο (41,1 °C την 1η Σεπτεμβρίου). Επίσης, η
Ανατολική Κίνα εμφάνισε ακραίες θερμοκρασίες ρεκόρ, όπως στη Σαγκάη (40,9 °C στις 21
Ιουλίου) και στο Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ (36,6 °C στις 22 Αυγούστου, σχετιζόμενη
με την υπεράκτια ροή κατά τη διάρκεια του τυφώνα Hato).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΨΥΧΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟ 2017
Αν και το 2017, η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμάνθηκε άνω του μέσου όρου σε όλες
σχεδόν τις κατοικημένες περιοχές, εμφανίστηκαν και μερικά αξιοσημείωτα ψυχρά
επεισόδια κατά τη διάρκεια του έτους. Τον Ιανουάριο επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες
στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρκετές χώρες
γνώρισαν τον ψυχρότερο Ιανουάριο από το 1987, με τη μηνιαία μέση θερμοκρασία να
κυμαίνεται περισσότερο από 5°C χαμηλότερα από το μέσο όρο κατά τόπους. Οι ψυχρές
συνθήκες επεκτάθηκαν επίσης σε τμήματα της βόρειας Αφρικής, με χιονοπτώσεις σε
ορισμένα υπερυψωμένα τμήματα της αλγερινής Σαχάρας.
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Η συγκεκριμένη μέτρηση, καθώς και μια άλλη των 54,0 °C στο Mitribah (Κουβέιτ), επί του παρόντος
αξιολογούνται από επιτροπή του WMO.

Σχήμα 9. Χιονοπτώσεις σε υπερυψωμένα τμήματα της αλγερινής Σαχάρας.

Στις 20‐21 Απριλίου, μια σημαντική καταιγίδα επηρέασε την περιοχή. Η Μολδαβία επλήγη
περισσότερο, με αξιοσημείωτες χιονοπτώσεις και παγωμένη βροχόπτωση – σπάνια
φαινόμενα για την εποχή του χρόνου ‐ προκαλώντας εκτεταμένες δασικές και γεωργικές
καταστροφές. Την καταιγίδα ακολούθησαν σοβαρά διαστήματα παγετού εκτός εποχής, τα
οποία συνέβαλαν σε σημαντικές γεωργικές απώλειες, που υπολογίστηκαν από την Munich
Re στα 3,3 δισ. ευρώ,31 σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, της
Αυστρίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας. Οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες
σε πολλές περιοχές, εξαιτίας του γεγονότος, ότι επικράτησε ένας ασυνήθιστα θερμός
Μάρτιος που συνέβαλε σε πρώιμη ανάπτυξη των καλλιεργειών.
Τον Ιούλιο, ακραίες ψυχρές συνθήκες έπληξαν τμήματα της Αργεντινής. Η θερμοκρασία στο
Bariloche έπεσε στους ‐25,4 °C στις 16 Ιουλίου, κατά 4,3 °C χαμηλότερα από το
προηγούμενο ρεκόρ. Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη
διάρκεια της νύχτας εμφανίσθηκαν και σε τμήματα της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, με
τιμές ρεκόρ σε περιοχές όπως η Sale, Deniliquin και η West Wyalong.
Στο τέλος του έτους, ένα σημαντικό κύμα ψύχους επηρέασε τις βορειοανατολικές
Ηνωμένες Πολιτείες και τον ανατολικό Καναδά, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν
σημαντικά χαμηλότερες από το μέσο όρο, για διάστημα δύο εβδομάδων ή και περισσότερο.
Το κύμα ψύχους ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο κυρίως για την εμμονή του παρά για την
έντασή του, με αρκετές τοποθεσίες να βιώνουν τη μεγαλύτερη σε διάρκεια συνεχόμενη
καταγεγραμμένη χρονική περίοδο, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλότερα από
συγκεκριμένα κατώφλια: Για παράδειγμα, η Βοστώνη, όπου η χρονική περίοδος από τις 27
Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, παρουσίασε ρεκόρ επτά συνεχόμενων καταγεγραμμένων
ημερών με μέγιστες θερμοκρασίες από ‐6,7 C (20 °F) ή χαμηλότερες.
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Σχήμα 10: Αποκλίσεις της θερμοκρασίας για την περίοδο 26 Δεκεμβρίου 2017 ‐ 5 Ιανουαρίου 2018 (σε σχέση με
την περίοδο 1981‐2010) όπου είναι εμφανές το έντονο κύμα ψύχους στο ανατολικό τμήμα της Βόρειας
Αμερικής. Θερμοκρασία (Source: European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF), Copernicus
Climate Change Service)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Παρόλο που μια πλήρης παγκόσμια εκτίμηση των ακραίων θερμοκρασιών για το 2017 δεν
είναι ακόμη δυνατή, η βάση δεδομένων GHCNDEX32, των ακραίων θερμοκρασιακών
δεικτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των τιμών στις περιοχές του κόσμου
όπου υπάρχει κάλυψη. Για τις ελάχιστες θερμοκρασίες, οι κύριες περιοχές κάλυψης είναι η
Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική, η Αυστραλία και τμήματα της Ρωσίας. Για τις μέγιστες
θερμοκρασίες, η κάλυψη εκτείνεται επίσης και σε μεγάλο μέρος της Ασίας (εκτός από τη
νότια και νοτιοδυτική Ασία) καθώς και στη Νότια Αφρική. Η κάλυψη είναι μικρή ή και
μηδενική στη Νότια και Κεντρική Αμερική και στην Αφρική εκτός της Νότιας Αφρικής.
Στις περιοχές όπου υπάρχει κάλυψη, οι μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από το 90o
εκατοστημόριο εμφανίσθηκαν κατά μέσο όρο στο 16,7% των ημερών, η τρίτη υψηλότερη
καταγεγραμμένη τιμή μετά το 2015 (18,5%) και το 2016 (17,8%). Επικράτησαν τοπικά στο
25% ή μεγαλύτερο ποσοστό ημερών σε περιοχές του νότιου Queensland (Αυστραλία) και
της Ιβηρικής Χερσονήσου και σε ποσοστό 20% ή μεγαλύτερο των ημερών στο μεγαλύτερο
μέρος της ανατολικής Αυστραλίας, της κεντρικής Ασίας και της νότιας Ευρώπης. Μόνο ο
δυτικός Καναδάς και τμήματα της βορειοδυτικής Ρωσίας είχαν τιμές κάτω του 10%. Οι
θερμές νύχτες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες όσο οι θερμές ημέρες, με τη μέση παγκόσμια
συχνότητα (15,7%) να βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών.
Οι ψυχρές ημέρες, με τις μέγιστες θερμοκρασίες κάτω από το 10ο εκατοστημόριο,
εμφανίστηκαν στο 6,2% των ημερών, (η τρίτη χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή), ενώ οι
ψυχρές νύχτες, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το 10ο εκατοστημόριο, είχαν την
πέμπτη χαμηλότερη τιμή (5,7%). Το 2017, οι ακραίες ψυχρές συνθήκες, τόσο την ημέρα όσο
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και τη νύχτα, ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστες στη βορειοδυτική Ευρώπη, με τις τιμές, σε μια
περιοχή που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τη Γερμανία, να κυμαίνονται κάτω
από το 3% για τις κρύες μέρες και κάτω από το 4% για τις κρύες νύχτες. Αντίστοιχες τιμές
άνω του 10% εμφανίσθηκαν μόνο σε περιοχές της Αυστραλίας για τις ψυχρές νύχτες και
στον κεντρικό Καναδά για ψυχρές ημέρες, αν και πολλές περιοχές των βόρειων Ηνωμένων
Πολιτειών και του νότιου Καναδά είχαν συχνότητα κρύων ημερών μεταξύ 8% και 10%.

Σχήμα 11: Ποσοστό ημερών το 2017 με μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες άνω του 90ου εκατοστημορίου, από
τη βάση δεδομένων GHCNDEX (Πηγή: University of New South Wales Climate Change Research Centre,
Australia).

Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ Η ΞΗΡΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Η έντονη θέρμανση και η ξηρασία συνέβαλαν σε πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε
αρκετά μέρη του κόσμου, το 2017. Ενώ η επιστροφή σε βροχοπτώσεις κοντά ή πάνω από το
μέσο όρο συνέβαλε στη μείωση των πυρκαγιών (σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια), σε
διάφορες περιοχές μεσαίων γεωγραφικών πλατών, ξέσπασαν σοβαρές πυρκαγιές.
Η Χιλή βίωσε τις σημαντικότερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού 2016/2017, όταν μετά τις εξαιρετικά ξηρές συνθήκες το 2016, ακολούθησε ένα
ακραίο θερμό επεισόδιο τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Αναφέρθηκαν ένδεκα θάνατοι
και κάηκαν συνολικά 614.000 εκτάρια δάσους ‐ το υψηλότερο εποχικό καταγεγραμμένο
σύνολο και το οκταπλάσιο σε σχέση με το μακροπρόθεσμο μέσο όρο33. Κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού 2016/2017 στο νότιο ημισφαίριο, ξέσπασαν επίσης σημαντικές πυρκαγιές,
33
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σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Αυστραλίας (κυρίως στη ανατολικό τμήμα της Νέας
Νότιας Ουαλίας) και στην περιοχή Christchurch της Νέας Ζηλανδίας, ενώ τον Ιούνιο, η πόλη
της Knysna στο νότιο τμήμα της Νότιας Αφρικής επλήγη έντονα από πυρκαγιές.
Η εποχή των πυρκαγιών ήταν πολύ έντονη στην περιοχή της Μεσογείου. Η πλέον
καταστροφική έλαβε χώρα στην κεντρική Πορτογαλία τον Ιούνιο, όπου 64 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά κοντά στο Pedrogao Grande. Υπήρξαν περαιτέρω μεγάλες
εστίες πυρκαγιάς στην Πορτογαλία και τη βορειοδυτική Ισπανία στα μέσα Οκτωβρίου (που
επιδεινώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του
τυφώνα Οφέλια), ενώ αναφέρθηκαν επιπλέον 45 θάνατοι. Η περιοχή που κάηκε στην
Πορτογαλία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο 34 ήταν πενταπλάσια σε
σχέση με το μέσο όρο 2007‐2016. Ξέσπασαν και άλλες σημαντικές πυρκαγιές, μεταξύ
άλλων στην Κροατία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
Η εποχή των πυρκαγιών ήταν επίσης ιδιαίτερα ενεργή για το δυτικό τμήμα της Βόρειας
Αμερικής, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον Καναδά. Ένας βροχερός χειμώνας, ο
οποίος επέτρεψε τη μεγάλη ανάπτυξη των καυσίμων υλών εδάφους, ακολουθούμενος από
ένα ξηρό και θερμό καλοκαίρι, παρείχαν ιδανικές συνθήκες για να ξεσπάσουν έντονες
πυρκαγιές, με το χειρότερο περιστατικό στα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, στις αρχές
Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι χειρότερες απώλειες ζωής σε
πυρκαγιά στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1918. Οι ασφαλισμένες απώλειες από την
πυρκαγιά εκτιμήθηκαν σε 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ,35 οι μεγαλύτερες σχετιζόμενες
με πυρκαγιά οπουδήποτε στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και τις απώλειες από τις
πυρκαγιές Fort McMurray του Καναδά το 2016. Οι συνολικές οικονομικές απώλειες, για την
εποχή των πυρκαγιών του 2017 στην Καλιφόρνια, εκτιμήθηκαν σε 18 δισεκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ. Μια πιο εκτεταμένη πυρκαγιά στα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, το
Δεκέμβριο, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Καλιφόρνια και
προκάλεσε έμμεσα 21 θανάτους, λόγω ισχυρών πλημμυρών και κατολισθήσεων, καθώς
ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την καμένη περιοχή στις αρχές Ιανουαρίου.36
Η συνολική έκταση που κάηκε στις παρακείμενες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών το
2017, ήταν κατά 53% μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 2007‐2016,37 λίγο
μικρότερη από το ρεκόρ για το 2015, ενώ η περιοχή που κάηκε στις δυτικές επαρχίες του
Καναδά ήταν επίσης πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο, με άνω των 1,2 εκατομμυρίων
καμένων εκταρίων στην περιοχή British Columbia, περίπου οκτώ φορές μεγαλύτερη από τον

34

Portuguese Institute for Nature Conservation and Forests,
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/rel/2017/8‐rel‐prov‐1jan‐30set‐2017.pdf

35

California Department of Insurance, media release of 6 December 2017, http://www.insurance.ca.gov/0400‐
news/0100‐press‐releases/2017/release135‐17.cfm
36

National Centers for Environmental Information (NCEI), National Climate Reports for December 2017 and
January 2018.

37

National Interagency Coordination Center, Wildland Fire Summary and Statistics – Annual Report 2017
https://www.predictiveservices.nifc.gov/intelligence/2017_statssumm/intro_summary17.pdf

εποχιακό μέσο όρο 2006‐2015.38 Οι πυρκαγιές μεγάλης διαρκείας στην British Columbia και
στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν επίσης στη μεγάλη ρύπανση λόγω
καπνού στην περιοχή. Μία σημαντική πυρκαγιά στην τούντρα σημειώθηκε τον Αύγουστο
στην περιοχή του Disko Bay, στην κεντροδυτική ακτή της Γροιλανδίας.
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