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ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΗ: Αίτια, επιπτώςεισ, αντιμετώπιςη.

ΑΜ

Φ

ΙΣ
ΣΑ

Ερημοποίηςη είναι η υποβάθμιςη των εδαφών1 ςε ξηρζσ, ημί-ξηρεσ και φφυγρεσ
περιοχζσ, με εξαίρεςη τισ ερήμουσ, που προκαλείται κυρίωσ από ανθρώπινεσ
επιδράςεισ. Είναι γενικόσ όροσ για οποιαδιποτε πτϊςθ τθσ βιολογικισ παραγωγισ,
κάτω του επίπεδου του δυναμικοφ τθσ γθσ. π.χ. Οικοςυςτιματα που
χαρακτθρίηονται από άγονα εδάφθ, μικρι παραγωγικότθτα και μικρι βιομάηα ςε
περιοχζσ όπου τα χαρακτθριςτικά του κλίματοσ κα επζτρεπαν πλοφςια βλάςτθςθ.
Αντικζτωσ τα ερθμικά οικοςυςτιματα βρίςκονται εκεί όπου θ βροχόπτωςθ είναι
πολφ χαμθλι.

Ερθμοποιθμζνο περιβάλλον λογω πυρκαγιάσ.

Κ.

Π.

Ε.

1.Έδαφοσ = Φυςικόσ επιφανειακόσ ςχθματιςμόσ,
που προκφπτει από το
μεταςχθματιςμό, του υποκείμενου γεωλογικοφ υποςτρϊματοσ με τθν ατμόςφαιρα,
κάτω από τθν επίδραςθ φυςικϊν, χθμικϊν και βιολογικϊν διεργαςιϊν.
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ΑΜ

Φ

ΙΣ
ΣΑ

Σ

Η ερθμοποίθςθ είναι μια φυςικι διεργαςία και εξαρτάται από πολλοφσ
παράγοντεσ (φυςικοί-περιβαλλοντικοί,
ανκρωπογενείσ) που δρουν είτε
μεμονωμζνα είτε αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ.

Αίτια τησ ερημοποίηςησ
Φυςικοί παράγοντεσ

Ε.

• Ζδαφοσ (ςφςταςθ-δομι, μθτρικό πζτρωμα, βάκοσ, κλίςθ-ανάγλυφο).
• Κλίμα (βροχόπτωςθ, ξθραςία, διάβρωςθ, πλθμμφρεσ).
• Είδοσ τθσ βλάςτθςθσ.
• Πυρκαγιζσ (κάποια είδθ βλάςτθςθσ προκαλοφν πυρκαγιά από τθ φφςθ τουσ).

Π.

Ανκρωπογενείσ παράγοντεσ

Κ.

• Κακζσ γεωργικζσ πρακτικζσ που οδθγοφν ςε υπερεκμετάλλευςθ γθσ και
υπεράντλθςθ νεροφ.
• Τπερβόςκθςθ.
• Τποβάκμιςθ/καταςτροφι φυτικισ κάλυψθσ.
• Πυρκαγιζσ από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.
• Μεταλλευτικζσ δραςτθριότθτεσ.
• Ρφπανςθ των εδαφϊν.
• Εγκατάλειψθ γεωργικισ γθσ και ςυρρίκνωςθ αγροτικϊν περιοχϊν.
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ΙΣ
ΣΑ

Σ

Η κυριότερθ διεργαςία ερθμοποίθςθσ είναι θ διάβρωςη των εδαφών, που
αποτελεί τον μεγαλφτερο κίνδυνο υποβάκμιςθσ των λοφωδϊν περιοχϊν.

Ε.

ΑΜ

Φ

Η διάβρωςθ οδθγεί ςε ςθμαντικι μείωςη του βάθουσ του εδάφουσ και ςυνεπϊσ
του διαθζςιμου νεροφ για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν, τησ γονιμότητασ και τησ
παραγωγικότητασ των εδαφών κακϊσ και τθσ βλάςτθςθσ.

Π.

Με τθν καταςτροφι των φυτϊν παφει το ζδαφοσ να ςυγκρατείται από τισ ρίηεσ
τουσ. Οι ιςχυρζσ κλίςεισ προκαλοφν ζντονεσ επιφανειακζσ απορροζσ των νερϊν τθσ
βροχισ και ζντονεσ διαβρϊςεισ των εδαφϊν εκεί όπου δεν υπάρχει επαρκισ
φυτοκάλυψθ. Η διάβρωςθ οδθγεί ςε ζνα γυμνό από χϊμα πζτρωμα και θ περιοχι
ερημοποιείται.

Κ.

Οι ςταγόνεσ τθσ βροχισ όταν πζφτουν ςε γυμνό ζδαφοσ, προκαλοφν τθ
δθμιουργία κροφςτασ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, με ςυνζπεια τθ μείωςθ τθσ
απορροφθτικότθτασ του εδάφουσ, τθν αφξθςθ τθσ απορροισ και κατά ςυνζπεια
τθν αφξθςθ τθσ διάβρωςθσ. Η διάβρωςθ με τθν ςειρά τθσ προκαλεί ςταδιακι
μείωςθ του βάκουσ του εδάφουσ, με άμεςθ ςυνζπεια τθν υποβάκμιςθ τθσ
βλάςτθςθσ και μείωςθ τθσ παραγωγικότθτάσ του.
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Σ

Επίςθσ άλλεσ ςθμαντικζσ διεργαςίεσ ερθμοποίθςθσ είναι θ αλάτωςη και
αλκαλίωςη των εδαφϊν που παρατθρείται ιδιαίτερα ςτισ πεδινζσ παράκτιεσ
περιοχζσ όπου ςυνοδεφεται με υπερεκμετάλλευςθ και υποβάκμιςθ των υπογείων
υδάτων.

ΑΜ

Φ

ΙΣ
ΣΑ

Η ερθμοποίθςθ εκτόσ από τισ ςθμαντικότατεσ επιπτϊςεισ που ζχει ςτο φυςικό
περιβάλλον, επιδρά αρνθτικά ςτην οικονομία και κοινωνία μίασ περιοχισ, αφοφ
υποβακμίηοντασ τουσ φυςικοφσ πόρουσ, μειϊνει τθν παραγωγικότθτα ενόσ τόπου
και κατ’ επζκταςθ το αγροτικό ειςόδθμα, προκαλϊντασ μετακινήςεισ πληθυςμοφ
ςε άλλεσ περιοχζσ με περιςςότερεσ δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ.

Ε.

Η φυςική βλάςτηςη προςτατεφει το ζδαφοσ από τθ διαβρωτικι δράςθ των
ςταγόνων τθσ βροχισ , ςυμβάλει ςτθ διατιρθςθ τθσ βιολογικισ ποικιλότθτασ και
ιςορροπίασ των οικοςυςτθμάτων.
υνζπειεσ τησ ερημοποίηςησ

Π.

Κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνζπειεσ:

Κ.

•Η μείωςθ γόνιμων εδαφϊν και θ απϊλεια γεωργικϊν εκτάςεων με αποτζλεςμα τθ
διακοπι τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςτισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ.
•Η μείωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ αγοραςτικισ ικανότθτασ του πλθκυςμοφ.
•Η αφξθςθ ςτισ τιμζσ των γεωργικϊν προϊόντων.
•Η απόκλιςθ των τιμϊν των προϊόντων ςτισ τοπικζσ και εκνικζσ αγορζσ.
•Δθμιουργία μεγάλων ανιςοτιτων ανάμεςα ςτα ειςοδιματα των επθρεαηόμενων
και μθ επθρεαηόμενων περιοχϊν.
•Αφξθςθ ςτο ποςοςτό των ανζργων και επζκταςθ τθσ φτϊχειασ.
•Αυξάνεται θ απόςταςθ για τθν εξεφρεςθ πόςιμου και αρδεφςιμου νεροφ.
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Σ

Η υποβάκμιςθ τθσ ηωισ των κατοίκων οδθγεί ςε μετακινιςεισ πλθκυςμϊν ςτισ
πόλεισ και ςε περιβαλλοντικοφσ πρόςφυγεσ.
•Οι πόλεισ επεκτείνονται ανεξζλεγκτα.
•Δθμιουργία αβεβαιότθτασ, κοινωνικισ, οικονομικισ και πολιτικισ αςτάκειασ.

ΙΣ
ΣΑ

Περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ

Φ

•Προκαλείται απϊλεια του εδάφουσ λόγω τθσ διάβρωςθσ, με ςυνζπεια τθ μειωμζνθ
ποςότθτα του νεροφ τθσ βροχισ που διθκείται και τροφοδοτεί τα υπόγεια νερά και
τισ πθγζσ – τουσ υπόγειουσ υδροφορείσ.
•Μείωςθ τθσ διακεςιμότθτασ γλυκοφ νεροφ, αφοφ τα ποτάμια μεταφζρουν μεγάλεσ
ποςότθτεσ ιηθμάτων και γεμίηουν τα φράγματα.
•Οι φυςικοί πόροι υπόκεινται ςε ςυνεχείσ πιζςεισ και υπερεκμετάλλευςθ, για τθ
διατιρθςθ του ειςοδιματοσ.
•Επθρεάηεται θ βιοποικιλότθτα, με απϊλεια και μειωμζνθ ποικιλία ςτα φυτικά και
ηωικά είδθ.
•Αλάτωςθ και αλκαλίωςθ των εδαφϊν λογω υπερεκμετάλλευςθ και υποβάκμιςθσ
των υπογείων υδάτων
•Διαταράςςεται θ ιςορροπία του οικοςυςτιματοσ .
•Η φυςικι ομορφιά του τοπίου αντικακιςτάται από τθν εριμωςθ.

ΑΜ

Ανάλογα με τθν ζνταςθ δράςθσ των διεργαςιϊν ερθμοποίθςθσ, θ υποβάκμιςθ
μπορεί να είναι:
αντιςτρεπτή, δθλαδι να υπάρχει δυνατότθτα ανάκαμψθσ, εάν μια ι περιςςότερεσ
από τισ διεργαςίεσ ερθμοποίθςθσ εξαλειφκοφν. πχ

Ε.

1. όταν το διακζςιμο νερό ζχει περιοριςτεί κάτω από ζνα οριακό
επίπεδο για τθν ανάπτυξθ φυτϊν, αλλά το βάκοσ του εδάφουσ δεν
είναι οριακό.
2. όταν θ υπερβόςκθςθ προκαλζςει μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και
φυτοκάλυψθ μιασ περιοχισ.
3. όταν θ υποβάκμιςθ των εδαφϊν προκφπτει από αλάτωςθ.

Π.

ή μη αντιςτρεπτή εάν θ υποβάκμιςθ είναι πολφ μεγάλθ (μείωςθ βάκουσ εδάφουσ
μεγαλφτερθ από μια κρίςιμθ τιμι). πχ
1. όταν μια περιοχι χαρακτθρίηεται από το τελικό ςτάδιο μιασ ζντονθσ
διεργαςίασ διάβρωςθσ
2. όταν το βάκοσ του ριηοςτρϊματοσ μειωκεί κάτω από ζνα επιτρεπτό
όριο για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν
3. όταν θ υδατοχωρθτικότθτα του εδάφουσ μειϊνεται ςθμαντικά ϊςτε
ελάχιςτα φυτικά είδθ να μποροφν να επιβιϊςουν.

Κ.

Η προςταςία των φυςικϊν πόρων μίασ περιοχισ από τθν ερθμοποίθςθ απαιτεί τθν
μελζτθ και λεπτομερι απογραφι όλων των παραγόντων που τθν προκαλοφν και
τθν λιψθ των απαραιτιτων κατά περίπτωςθ τεχνικϊν και κεςμικϊν μζτρων για τθν
ορκολογικι διαχείριςθ και προςταςία.
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Χάρτησ δυνητικοφ κινδφνου ερημοποίηςησ τησ Ελλάδασ

ΙΣ
ΣΑ

Σ

Η Ελλάδα λόγω του ορεινοφ τθσ χαρακτιρα, παρουςιάηει απότομεσ υψομετρικζσ
διαφορζσ, που ςχθματίηουν επιφάνειεσ με ιςχυρζσ κλίςεισ ςε μεγάλο τμιμα τθσ
χϊρασ. υγκεκριμζνα, κλίςεισ που υπερβαίνουν το 10% καλφπτουν το 50% τθσ
ςυνολικισ ζκταςθσ. Οι ιςχυρζσ κλίςεισ προκαλοφν ζντονεσ επιφανειακζσ απορροζσ
των νερϊν τθσ βροχισ και ζντονεσ διαβρϊςεισ των εδαφϊν εκεί όπου δεν υπάρχει
επαρκισ φυτοκάλυψθ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ αποτελοφν τισ κφριεσ αιτίεσ τθσ
ερθμοποίθςθσ ςτθν Χϊρα.

Π.

Ε.

ΑΜ

Φ

Η διαδικαςία τθσ υποβάκμιςθσ και καταςτροφισ που ςυντελείται ςτθν ελλθνικι γθ
δεν αποτελεί ςφγχρονο φαινόμενο. Ο Πλάτωνασ ςτον “Κριτία” το 350 π.Χ.
περιγράφει τουσ γυμνοφσ λόφουσ τθσ Αττικισ, οι οποίοι αποτελοφςαν δαςικι
περιοχι 500 χρόνια πριν από εκείνθ τθν εποχι, και επιςθμαίνει τα εξισ:
«Αυτό που τϊρα απέμεινε ςε ςφγκριςη με το τι υπθρχε κάποτε, μοιάζει ςαν το
ςκελετό ενόσ άρρωςτου άντρα, μ’ όλο το λίποσ και το ψαχνό τησ γησ να έχει
εξαφανιςτεί, και να έχει απομείνει μόνο ένα γυμνό πλαίςιο τησ ηπειρωτικθσ
χϊρασ».

Κ.

Παρόμοια προβλιματα παρουςιάηονται και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ μεςογειακζσ
χϊρεσ κακϊσ και ςε παγκόςμιο επίπεδο.
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Σ
ΙΣ
ΣΑ
Φ
ΑΜ
Ε.

Π.

Η 17θ Ιουνίου ζχει κακιερωκεί από τα Ηνωμζνα Ζκνθ ςαν θ παγκόςμια θμζρα κατά
τθσ ερθμοποίθςθσ. Και αυτό για να αναδειχκεί το περιβαλλοντικό πρόβλθμα, που
ζχει να κάνει με τθν προκαλοφμενθ υποβάκμιςθ εδαφικϊν περιοχϊν εξ αιτίασ
διαφόρων ανκρωπογενϊν δυςμενϊν παρεμβάςεων
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ΑΜ

http://fr.wikipedia.org/wiki/erosion.
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