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Περίληψη  
Καθώς ο πλημμυρικός κίνδυνος αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από τις 
ανθρωπογενείς κλιματικές μεταβολές, στα πλαίσια του προγράμματος ERMIS-F 
μελετήσαμε κλιματικά σενάρια από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (π.χ. CORDEX) αλλά 
και από κλιματικές προσομοιώσεις για την ανατολική Μεσόγειο οι οποίες 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες και τις εφαρμογές του 
συγκεκριμένου έργου. Aυτές οι προσομοιώσεις καλύπτουν την περίοδο 1981-2100  και 
πραγματοποιήθηκαν σε χωρική ανάλυση 12 km. Συγκεκριμένα για την πιλοτική περιοχή 
της Κύπρου αναπτύχθηκαν κλιματικές προσομοιώσεις σε πολύ υψηλότερη χωρική και 
χρονική ανάλυση (1 km / 15’), οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη δυνητικών 
επεισοδίων ακραίας βροχόπτωσης που μπορεί να οδηγήσoυν σε πλημμύρες. Τα 
αποτελέσματά μας, δείχνουν ότι παρά τη γενική τάση έντονης θέρμανσης και ξηρασίας 
στο μέλλον στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, μεμονωμένα επεισόδια ακραίας 
βροχόπτωσης αναμένεται να είναι εντονότερα από αντίστοιχα επεισόδια στο παρελθόν. 
Οι μεταβολές αυτές στο μέλλον χαρακτηρίζονται από έντονη χωρική και χρονική 
μεταβλητότητα.  
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1 Introduction 
Global warming is expected to result in increases in precipitation extremes, based on the 
Clausius–Clapeyron equation, which indicates an increase in moisture availability of about 
6-7 % per °C (e.g.,  Allan and Soden, 2008; Allen and Ingram, 2002). Global analyses of the 
most recent simulations of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) have all 
shown increases in extremes (e.g., Kharin et al., 2013; Chen et al, 2014; Pendergass et al., 
2015). The CMIP5 simulations have been run for different Representative Concentration 
Pathway (RCP) emissions scenarios, which are named for their approximate radiative 
forcings relative to the preindustrial period: 2.6, 4.5, 6.0, and 8.5 W m−2 at the end of the 
21st century (Meinshausen et al., 2011).  

Chen et al. (2014) analysed changes in the greatest annual 5-day precipitation (RX5d) and 
number and intensity of events with daily precipitation greater than, or equal to, the daily 
95th percentile (R95p), for 31 CMIP5 models for the RCP4.5 emission scenario. Globally, all 
models showed an increase in the R95p days and intensities and an average 6.12 mm 
increase in RX5d for 2080–2099, relative to 1986–2005. For the Mediterranean they 
reported a 6.2% change in R95p frequency around 2043 and a 2.5% increase in RX5d around 
2053, relative to 1986–2005. 

Kharin et al. (2013) analysed changes in rainfall extremes in CMIP5 models for emission 
scenarios RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5. They found that global changes in 20-year return 
values of annual maximum daily precipitation, relative to globally averaged changes in 
annual mean surface temperature, exceed relative changes in annual mean precipitation. 
The CMIP5 planetary sensitivity in extreme precipitation was about 6% °C −1, while rates 
over land relative to the local warming were around 4% °C −1. However, the uncertainty in 
extreme precipitation simulations, especially in the tropics and subtropics, is large. 

Pendergrass et al. (2015) found that changes in the maximum annual 1-day rainfall 
(RX1day) per degree warming do not depend on the emissions scenario, for a 16-member 
CMIP5 ensemble. The multi-model mean change in extreme precipitation for RCP8.5 was 
6.3 % °C −1, which was slightly higher than for the other three emission scenarios. Thus, 
the increase in extreme precipitation depends only on the magnitude of the warming and 
not on the composition of the change in forcing. In contrast, the change in mean 
precipitation over the change in global-mean surface air temperature decreased with 
higher emissions.  

Prein et al. (2016) compared simulations with 0.44◦(approximately 50 km) and 0.11◦ 
(approximately 12.5 km) horizontal grid spacing from eight models of the EUROCORDEX 
ensemble for 1989-2007. The 0.11◦ simulations were found to better reproduce mean and 
extreme precipitation for almost all regions and seasons. This was primarily caused by the 
improved representation of orography and the simulation of convection. 

Tramblay et al. (2018) analyzed extremes of 11 Euro-CORDEX GCM-RCM combinations at 
12-km resolution, for RCP4.5 and 8.5 for 102 catchments, bordering the Mediterranean 
sea, with a minimum (aggregated) area of 200-km2. They fitted the generalized extreme 
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value distribution (GEV) to annual maximum daily precipitation for each model grid cell, 
using a generalized maximum likelihood method, which constrains the shape parameter 
between -0.5 and 0.5. They compared the standard GEV model with a non-stationary GEV 
model, which models the location parameter as a linear function of time. Most models 
showed positive trends (an increase in extremes) in Northern Mediterranean basins, and 
negative trends in Southern Mediterranean basins. In several areas, the negative trends 
were detected during the second half of 2100. Agreements between the 11 models on the 
direction of the trends were slightly stronger for RCP8.5 than for RCP4.5. The authors point 
out the need for convection-permitting models and the analysis of sub-daily extremes. 

Good results have been obtained for the simulation of past rainfall extremes over Cyprus, 
with initial and boundary conditions provided by ERA-Interim reanalysis data (Zittis et al., 
2017). Data were downscaled from 12- to 4- to 1-km grid resolution with the Weather 
Research and Forecasting (WRF) model and 20 different model parameterizations were 
tested. Simulations were evaluated against the 1-km gridded daily data set for Cyprus 
(Camera et al., 2014). The best model performance was obtained for the extreme events 
of January 1989 and November 1994 (Zittis et al., 2017). A Nash Sutcliffe Efficiency (on 
absolute differences) of 0.72 was reached for the January 1989 event and 0.42 for the 
November 1994 event. For these events the bias for the 12-km domain was -32% for the 
January 1989 and -17% for November 1994. These biases decreased to -10% and 4%, 
respectively, for the 1-km domain. This showed that the 1-km simulations can reduce the 
underestimation of the 12-km simulations.  

The main objective of the current work is to generate future precipitation extremes for 
Chania, Mytilene and Cyprus. Intensity duration frequency curves will be derived for all 
three sites. For Cyprus, the 100-year extreme event will be further downloaded to 1-km 
and 15-minutes. These climate change rainfall will be used to model floods with hydrologic 
models and presented and discussed with stakeholders in Task 6.1.2. 

  



 

Ινστιτούτο Κύπρου, Παραδοτέο 6.1.3  Σελίδα 7 of 30 

2 Εισαγωγή  
Η παγκόσμια θέρμανση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ακραίας βροχόπτωσης. 
Σύμφωνα με τη σχέση Clausius–Clapeyron, κάθε επιπλέον βαθμός θέρμανσης 
συνεπάγεται 6-7% αύξηση στη διαθεσιμότητα υγρασίας στην ατμόσφαιρα (Allan and 
Soden, 2008; Allen and Ingram, 2002).  

Από αναλύσεις δεδομένων από παγκόσμια κλιματικά μοντέλα περιμένουμε μία αύξηση 
στην ακραία βροχόπτωση (π.χ., Kharin et al., 2013; Chen et al., 2014; Pendergass et al., 
2015). Αυτές οι προσομοιώσεις έχουν λάβει υπόψη διάφορα μελλοντικά σενάρια 
εκπομπών (Representative Concentration Pathways ή RCPs), τα οποία ονομάζονται 
αναλόγως με την ακτινοβολιακή τους ένταση στο τέλος του 21ου αιώνα: 2.6, 4.5, 6.0, and 
8.5 W m−2 (Meinshausen et al., 2011).  

Οι Chen et al. (2014) μελέτησαν μεταβολές στη μέγιστη ετήσια βροχόπτωση πέντε ημερών 
(RX5d) και στην ένταση φαινομένων με ημερήσια βροχόπτωση μεγαλύτερη από το 
ημερήσιο 95ο εκατοστημόριο (R95p), για 31 παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και ενδιάμεσο 
σενάριο εκπομπών (RCP4.5). Τα κλιματικά μοντέλα αυτά μας δείχνουν μια αύξηση στο 
δείκτη R95p καθώς επίσης και μια μέση αύξηση κατά 6 mm στο δείκτη RX5d για το τέλος 
του αιώνα (2080-2099) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1986-2005. Για τη Μεσόγειο 
αναφέρουν μία αύξηση της τάξεως του 6.2% όσον αφορά στη συχνότητα ημερών με 
βροχόπτωση μεγαλύτερη από το  95ο εκατοστημόριο γύρω στο 2043 και μια αύξηση 2.5% 
στο δείκτη RX5d γύρω στο 2053. 

Οι Kharin et al. (2013) μελέτησαν παγκόσμιες κλιματικές προβλέψεις και μεταβολές στην 
ακραία βροχόπτωση για ένα εύρος σεναρίων (RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5). Αναφέρουν 
ότι οι μεταβολές στην ετήσια μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση με περίοδο επαναφοράς 20 
ετών σε συνάρτηση με την αύξηση της θερμοκρασίας (6% °C −1) θα είναι μεγαλύτερες σε 
σχέση με τις μεταβολές στη μέση βροχόπτωση (4% °C −1). Ωστόσο, αναφέρουν ότι η 
αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις για τη βροχόπτωση είναι μεγάλη, ειδικά στις τροπικές και 
υποτροπικές περιοχές.  

Οι Pendergrass et al. (2015) μελέτησαν 16 παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και κατέληξαν ότι 
οι μεταβολές στην ετήσια μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση (RX1day) ανά βαθμό θέρμανσης 
δεν εξαρτώνται από το σενάριο εκπομπών. Αυτή η μεταβολή είναι 6.3 % °C −1 για το 
σενάριο εκπομπών RCP8.5 και ήταν ελαφρώς πιο έντονη σε σχέση με τα υπόλοιπα 
σενάρια. Επομένως προτείνουν ότι η αύξηση στην ακραία βροχόπτωση εξαρτάται μόνο 
από το μέγεθος της θέρμανσης σε αντίθεση με τη μεταβολή στη μέση βροχόπτωση η οποία 
εξαρτάται και από το κλιματικό σενάριο.  

Όσον αφορά τις περιοχικές κλιματικές εκτιμήσεις, οι Prein et al. (2016) σύγκριναν 
προσομοιώσεις με χωρική ανάλυση 0.44° (περίπου 50 km) και 0.11° (περίπου 12.5 km) 
από οκτώ κλιματικά μοντέλα της πρωτοβουλίας EURO-CORDEX για την περίοδο 1989-
2007. Οι προσομοιώσεις των 12.5 km βρέθηκαν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον 
αφορά στη μέση και ακραία βροχόπτωση σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και για όλες 
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τις εποχές του έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στην βελτιωμένη αναπαράσταση της 
ορεογραφίας και των διαδικασιών ανωμεταφοράς (convection) στην ατμόσφαιρα.  

Οι Tramblay et al. (2018) ανέλυσαν ακραία βροχόπτωση από 11 μοντέλα EURO-CORDEX 
σε χωρική ανάλυση 12 km, για τα σενάρια RCP4.5 και 8.5μ,  και για 102 λεκάνες απορροής. 
Χρησιμοποίησαν τη γενικευμένη κατανομή ακραίων τιμών (generalized extreme value 
distribution – GEV) και σύγκριναν την καθιερωμένη εκδοχή της μεθόδου με ένα μη 
σταθερό μοντέλο GEV στο οποίο οι παράμετροι μεταβάλλονται ως συνάρτηση του χρόνου. 
Οι περισσότερες προσομοιώσεις για το μέλλον δείχνουν μία αύξηση των ακραίων 
φαινομένων βροχόπτωσης στη βόρεια Μεσόγειο και μία μείωση στη νότια περιοχή της 
λεκάνης. Τα μοντέλα συμφωνούν περισσότερο όταν λήφθηκε υπόψη το σενάριο υψηλών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν την 
ανάγκη για μοντέλα υψηλότερης χωρικής ανάλυσης και μελέτης ακραίων φαινομένων 
μικρότερης χρονικής διάρκειας.   

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα προήλθαν από προσομοιώσεις για παρελθόντα επεισόδια 
ακραίας βροχόπτωσης στην Κύπρο χρησιμοποιώντας δεδομένα re-analysis για αρχικές και 
οριακές συνθήκες (Zittis et al., 2017). Αυτά τα δεδομένα, υπέστησαν μία μείωση της 
κλίμακας (downscale) από 12 km σε 4km και τελικά σε 1 km χρησιμοποιώντας το 
ατμοσφαιρικό μοντέλο WRF και 20 διαφορετικές παραμετροποιήσεις. Τα αποτελέσματα 
αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων σε ανάλυση 1 km (Camera et al., 
2014). Τα καλύτερα αποτελέσματα προήλθαν για τα ακραία επεισόδια του Ιανουαρίου 
1989 και του Νοεμβρίου 1994. Για αυτά τα δύο επεισόδια η προσομοίωση του 1 km 
οδήγησε σε μείωση του σφάλματος από -32% και -17% σε -10% και 4% αντιστοίχως. Αυτή 
η σημαντική μείωση του σφάλματος με την αύξηση της χωρικής ανάλυσης μας δείχνει ότι 
οι προσομοιώσεις του 1 km βελτιώνουν κατά πολύ την υποεκτίμηση της ακραίας 
βροχόπτωσης η οποία ήταν εμφανής στις προσομοιώσεις χωρικής ανάλυσης 12 km 

Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες μελέτες για την περιοχή, σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι η δημιουργία μελλοντικών εκτιμήσεων όσον αφορά την ακραία 
βροχόπτωση στις πιλοτικές περιοχές των Χανιών, της Μυτιλήνης στην Ελλάδα και της 
Λεμεσού στην Κύπρο. Όμβριες καμπύλες έντασης – διάρκειας – συχνότητας έχουν 
υπολογιστεί και για τις τρεις αυτές περιοχές. Για την περίπτωση της Κύπρου, ακραία 
επεισόδια με συχνότητα εμφάνισης 1-στα-100-χρόνια έχουν προσομοιωθεί  σε χωρική 
ανάλυση 1 km και χρονική ανάλυση καταγραφή αποτελεσμάτων τα 15 λεπτά. Οι 
προσομοιώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν σαν δεδομένα εισόδου σε υδρολογικά μοντέλα 
για την μελέτη των πλημμυρών και παρουσιάστηκαν  στους εμπλεκόμενους φορείς και 
ενδιαφερόμενα μέρη (παραδοτέο 6.1.2). 
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3 Μεθοδολογία 
Οι κλιματικές προσομοιώσεις που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ERMIS-F 
και η αξιολόγηση αυτών έγιναν σε τέσσερα διαδοχικά βήματα τα οποία περιλαμβάνουν: 
(1) την εκτέλεση προσομοιώσεων μεγάλου χρονικού ορίζοντα (1980-2100) στα 12km, (2) 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την περίοδο αναφοράς (1981-2010), (3) την 
ταυτοποίηση ακραίων φαινομένων για τον 21ο αιώνα (2001-2100) και (4) την 
προσομοίωση των μελλοντικών επεισοδίων ακραίας βροχόπτωσης με χωρική ανάλυση 1 
km.  

Κατά τη διάρκεια των βημάτων (1) και (2) πραγματοποιήθηκε και σύγκριση με ένα μεγάλο 
αριθμό προσομοιώσεων 12-km EURO-CORDEX (Jacob et al. 2020) για την περιοχή της 
Κύπρου. Το εύρος και ο μέσος όρος των κλιματικών προσομοιώσεων αυτών για διάφορες 
περιόδους παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Η κλιματική προσομοίωση ERMIS-F είναι μέσα 
στο εύρος των προσομοιώσεων EURO-CORDEX, βρισκόμενη ανάμεσα στα πιο ξηρά και 
θερμά μοντέλα. Σημειώνεται ότι στις προσομοιώσεις EURO-CORDEX η Κύπρος 
περιλαμβάνεται οριακά στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής προσομοίωσης.  

   

 
Εικόνα 1. Προσομοίωση ετησίας βροχόπτωσης (πάνω) και ετήσιας θερμοκρασίας (κάτω) για την περιοχή της 
Κύπρου, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F.  Ο μέσος όρος και το εύρος 26 προσομοιώσεων EURO-
CORDEX (error bars). 
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2.1 Κλιματικές Προσομοιώσεις 

Η περιοχή/τομέας προσομοίωσης στα πλαίσια του ERMIS-F είναι η ανατολική Μεσόγειος 
και το κέντρο της βρίσκεται πάνω από την Κύπρο (Εικόνα 2). Οι αρχικές και οριακές 
συνθήκες για την προσομοίωση προήλθαν από μια διορθωμένη από σφάλματα έκδοση 
του παγκόσμιου κλιματικού μοντέλου CESM1 (Bruyère et al., 2014; 2015). 
Παρατηρηθείσες τιμές συγκεντρώσεων θερμοκηπικών αερίων χρησιμοποιήθηκαν για την 
περίοδο 1980-2005, ενώ για την περίοδο 2005-2100 χρησιμοποιήθηκε το σενάριο RCP8.5 
(Meinshausen et al., 2011), το οποίο θεωρείται ένα σενάριο υψηλών εκπομπών, το οποίο 
όμως βρίσκεται σε συμφωνία με τις σημερινές τάσεις θέρμανσης.  

Η έκδοση 3.9.1 του ατμοσφαιρικού μοντέλου WRF (Skamarock et al. 2008) 
χρησιμοποιήθηκε σαν ένα περιοχικό κλιματικό μοντέλο. Χρησιμοποιήθηκαν 35 
κατακόρυφα επίπεδα τα οποία καλύπτουν την ατμόσφαιρα μέχρι το επίπεδο των 20hPa. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες επιλογές παραμετροποιήσεων με τις μελέτες Zittis et al. 2017 
και 2018, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες ώστε να προσομοιώνουν τις συνθήκες μέσης 
και ακραίας βροχόπτωσης στην Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο. Για την προσομοίωση 
του βήματος (1) επιλέχθηκε η χωρική ανάλυση των 12-km ενώ τα αποτελέσματα 
καταγράφηκαν κάθε 6 ώρες. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την κλιματική 
προσομοίωση και τα αποτελέσματα για την περίοδο 1981-2100 παρουσιάζονται στη 
μελέτη Zittis et al. (2020).  

 

               

 
Εικόνα 2. Περιοχή/τομέας κλιματικών προσομοιώσεων ERMIS-F για χωρική ανάλυση 12-km (αριστερά), 4-
km (μέσο), 1-km και (δεξιά).  

 

2.2 Αξιολόγηση μοντέλου 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του μοντέλου (βήμα 2), σημειώνεται ότι σε τέτοιου είδους 
προσομοιώσεις δεν αναμένεται να αναπαραχθούν συγκεκριμένα επεισόδια και καιρικά 
φαινόμενα του παρελθόντος. Αντιθέτως, σκοπός είναι να προσομοιωθούν οι κλιματικοί 
μέσοι όροι, οι γενικές τάσεις, η εποχικότητα της βροχόπτωσης και τα χαρακτηριστικά 
ακραίας βροχόπτωσης. Εκτός από τις μέσες τιμές, χρησιμοποιήσαμε τους παρακάτω 
δείκτες, οι οποίοι έχουν προταθεί για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής από το Παγκόσμιο 
Μετεωρολογικό Οργανισμό (Zhang et al., 2011): 
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- Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων υγρών ημερών (ημερήσια βροχόπτωση > 1 mm) ανά 
έτος (Consecutive Wet Days – CWD) 

- Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων ξηρών ημερών (ημερήσια βροχόπτωση < 1 mm) ανά 
έτος (Consecutive Dry Days – CDD) 

- Σύνολο ημερών ανά έτος με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 1 mm (RR1) 

- Σύνολο ημερών ανά έτος με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 20 mm (R20) 

- Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση ανά έτος (RX1D)  

- Μέγιστη αθροιστική βροχόπτωση πέντε ημερών ανά έτος (RX5D);  

Η αξιολόγηση αυτή εφαρμόστηκε σε όλα τα σημεία πλέγματος στην πιλοτική περιοχή της 
Κύπρου λόγω της επάρκειας μετεωρολογικών παρατηρήσεων. Για την Κύπρο, η 
διαμόρφωση των 12 km μεταφράζεται σε 78 σημεία πλέγματος πάνω από την ξηρά. Σε 
αυτή τη χωρική ανάλυση το υψόμετρο του μοντέλου κυμαίνεται από 0 μέχρι 850 m πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με υψηλής χωρικής και 
χρονικής ανάλυσης παρατηρήσεις (1 km) για την Κύπρο για την περίοδο 1981-2010 
(Camera et al., 2014). Αυτά τα δεδομένα θα αναφέρονται ως CY-OBS. Όπου χρειάστηκε 
ποσοτική αξιολόγηση, τα CY-OBS προσαρμόστηκαν σε χωρική ανάλυση 12 km ούτως ώστε 
να επιτραπεί η άμεση σύγκριση με τα σημεία πλέγματος του μοντέλου WRF.  Καθώς τα 
CY-OBS δεν καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια του νησιού, η σύγκριση επετεύχθη μόνο 
για 51 σημεία πλέγματος. Από αυτά, 13 σημεία πλέγματος βρίσκονται στην περιοχή της 
Λεμεσού και επιλέχθηκαν για περεταίρω ανάλυση της συχνότητας των ετησίων μέγιστων 
ημερήσιας βροχόπτωσης (RX1D). Τέσσερα από αυτά τα σημεία πλέγματος βρίσκονται 
κοντά στην ακτή (υψόμετρο 0-200 μέτρα), με σε ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο 200-600 
μέτρα) και 4 σε ορεινές περιοχές (υψόμετρο > 700 μέτρα). Οι συναρτήσεις κατανομής 
ακραίων τιμών για καθένα από αυτά τα σημεία πλέγματος υπολογίστηκαν με το 
πρόγραμμα Hydrognomon. 

 

2.3 Μελλοντικά επεισόδια ακραίας βροχόπτωσης για την Κύπρο, την Κρήτη και τη Λέσβο 
από τις κλιματικές προσομοιώσεις των 12-km 

Τα κεντρικά σημεία πλέγματος του μοντέλου πάνω από  τις λεκάνες απορροής των 
πιλοτικών περιοχών στην Κρήτη, τη Λέσβο και την Κύπρο , επιλέχθηκαν για περεταίρω 
ανάλυση της συχνότητας των ετησίων μέγιστων ημερήσιας βροχόπτωσης (RX1D). Οι 
συναρτήσεις κατανομής ακραίων τιμών για καθένα από αυτά τα σημεία πλέγματος 
υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα Hydrognomon (Kozanis et al., 2005). Ακραία επεισόδια 
ημερήσιας βροχόπτωσης με περίοδο επαναφοράς 20, 50, 100 και 500 έτη εκτιμήθηκαν 
από τις συναρτήσεις κατανομής ακραίων τιμών (extreme value distribution) για την 
περίοδο αναφοράς (1981-2010) και για δύο περιόδους στο μέλλον (2031-2060 και 2071-
2100). Επίσης για κάθε μία από τις πιλοτικές περιοχές υπολογίστηκαν οι τάσεις των 
ετησίων μέγιστων ημερήσιας βροχόπτωσης (RX1D) για τον 21ο αιώνα χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο Sen’s Slope.  
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2.4 Επιλογή μελλοντικών επεισοδίων ακραίας βροχόπτωσης για προσομοιώσεις 
υψηλής ανάλυσης (1 km) για την Κύπρο 

Για κάθε χρονιά από την προσομοίωση 1981-2100 επιλέχθηκε το εντονότερο φαινόμενο 
ημερήσιας βροχόπτωσης (δείκτης RX1d), βάση (α) του ύψους βροχής και (β) του αριθμού 
των σημείων πλέγματος τα οποία επηρέασε. Καθένα από αυτά τα 120 επεισόδια 
προσομοιώθηκε σε χωρική ανάλυση του 1 km καταγράφοντας ωριαία αποτελέσματα. Οι 
προσομοιώσεις αυτές είχαν διάρκεια 5 ημερών καλύπτοντας δύο μέρες πριν και δύο μέρες 
μετά το ημερήσιο επεισόδιο. Εφαρμόστηκε η κατανομή ακραίων τιμών για διάρκειες 
βροχόπτωσης 1-, 2-, 6, και 24-ωρών και αυτή συγκρίθηκε με αντίστοιχες κατανομές που 
βασίζονται στις παρατηρήσεις (Pashiardis, 2009). Τα πιο ακραία από αυτά τα επεισόδια 
(π.χ. επεισόδια με περίοδο επαναφοράς 10, 20 και 100 έτη), προσομοιώθηκαν ξανά ούτως 
ώστε να καταγραφούν αποτελέσματα κάθε 15 λεπτά. Στη συνέχεια, βάση της 15-λεπτης 
βροχόπτωσης που προέκυψε, εφαρμόστηκαν υδρολογικές προσομοιώσεις με τα 
υδρολογικά μοντέλα HEC-HMS και HEC-RAS, ούτως ώστε να μελετηθούν οι μελλοντικές 
πλημμύρες στη λεκάνη της Γερμασόγειας στη Λεμεσό κάτω από συνθήκες κλιματικής 
αλλαγής. 

 

4 Αποτελέσματα 
3.1 Αξιολόγηση μοντέλου 

Μία ποιοτική/οπτική σύγκριση μεταξύ των παρατηρήσεων και της προσομοιωμένης 
ετήσιας βροχόπτωσης για την περίοδο αναφοράς 1981-2010 παρουσιάζεται στην Εικόνα 
3. Η προσομοίωση (δεξιά χάρτης) αναπαριστά με σχετική ακρίβεια τα ποσά ετήσιας 
βροχόπτωσης όπως και τη χωρική κατανομή αυτής, με αυξημένα ποσά βροχόπτωσης στην 
οροσειρά του Τροόδους και μειωμένη βροχόπτωση στα παράλια και το εσωτερικό του 
νησιού. Αντίστοιχα, στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η σύγκριση για τη μέση ετήσια 
θερμοκρασία. Η χωρική κατανομή είναι επίσης ρεαλιστική, παρόλα αυτά, η προσομοίωση 
υπερεκτιμά τη θερμοκρασία κυρίως στα ορεινά, ως αποτέλεσμα της μη ρεαλιστικής 
αναπαράστασης της ορεογραφίας στην προσομοίωση των 12 km. Αντίστοιχη σύγκριση 
μεταξύ των παρατηρήσεων CY-OBS και της προσομοίωσης WRF πραγματοποιήθηκε και 
για τους δείκτες βροχόπτωσης που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 2.2. Ενδεικτικά 
παρουσιάζονται κάποιοι από αυτούς στις Εικόνες 5 έως 8. 
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Εικόνα 3. Ετήσια βροχόπτωση στην Κύπρο για την περίοδο 1981-2010, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις CY-
OBS (ανάλυση 1×1 km) στα αριστερά, και την προσομοίωση WRF-CESM (ανάλυση 12×12 km) στα δεξιά.  

    

 
Εικόνα 4. Ετήσια θερμοκρασία στην Κύπρο για την περίοδο 1981-2010, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις CY-
OBS (ανάλυση 1×1 km) στα αριστερά, και την προσομοίωση WRF-CESM (ανάλυση 12×12 km) στα δεξιά. 

 

 

Εικόνα 5. Ετήσια τιμή του δείκτη RR1 στην Κύπρο για την περίοδο 1981-2010, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
CY-OBS (ανάλυση 1×1 km) στα αριστερά, και την προσομοίωση WRF-CESM (ανάλυση 12×12 km) στα δεξιά. 
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Εικόνα 6. Ετήσια τιμή του δείκτη R20 στην Κύπρο για την περίοδο 1981-2010, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
CY-OBS (ανάλυση 1×1 km) στα αριστερά, και την προσομοίωση WRF-CESM (ανάλυση 12×12 km) στα δεξιά. 

 

 

 

Εικόνα 7. Ετήσια τιμή του δείκτη RΧ1d στην Κύπρο για την περίοδο 1981-2010, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις CY-OBS (ανάλυση 1×1 km) στα αριστερά, και την προσομοίωση WRF-CESM (ανάλυση 12×12 
km) στα δεξιά. 

 

 

Εικόνα 8. Ετήσια τιμή του δείκτη RΧ5d στην Κύπρο για την περίοδο 1981-2010, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις CY-OBS (ανάλυση 1×1 km) στα αριστερά, και την προσομοίωση WRF-CESM (ανάλυση 12×12 
km) στα δεξιά. 
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3.2 Μελλοντικές Αλλαγές 

Στην Εικόνα 9 παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες αλλαγές στη βροχόπτωση για τα μέσα 
περίπου του 21ου αιώνα (2031-2060) και για το τέλος του 21ου αιώνα (2071-2100), σε 
σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010). Οι προσομοιώσεις ERMIS-F εκτιμούν μια 
σημαντική μείωση της ετήσιας βροχόπτωση στην Κύπρο (περίπου 30%) για το τέλος του 
αιώνα που διανύουμε, λαμβάνοντας υπόψη ένα σενάριο υψηλών εκπομπών.  Όσον 
αφορά στην μέση ετήσια θερμοκρασία αναμένεται μία αύξηση της τάξεως των 3.5° C 
(Εικόνα 10). 

 

 

Εικόνα 9. Εκτιμήσεις (%) αλλαγής στην ετήσια βροχόπτωση για την περίοδο 2031-2060 (αριστερά) και την 
περίοδο 2071-2100 (δεξιά), σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010), σύμφωνα με την προσομοίωση 
WRF-CESM. 

 

 

Εικόνα 10. Εκτιμήσεις αλλαγής στην ετήσια θερμοκρασία για την περίοδο 2031-2060 (αριστερά) και την 
περίοδο 2071-2100 (δεξιά), σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010), σύμφωνα με την προσομοίωση 
WRF-CESM. 

 

Η εκτιμώμενη μείωση στη βροχόπτωση και αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια 
του 21ου αιώνα παρουσιάζονται και στις χρονοσειρές της Εικόνας 11 σαν μέσος όρος για 
την περιοχή της Κύπρου. Επίσης παρουσιάζονται και ομβροθερμικά διαγράμματα 
βασισμένα στις μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για τρείς περιόδους, 1981-
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2010, 2031-2060 και 2071-2100 (Εικόνα 12). Τα διαγράμματα αυτά, εκτός από την αύξηση 
της θερμοκρασίας και τη μείωση της βροχόπτωσης, μας δείχνουν και μία μείωση της 
διάρκειας της υγρής περιόδου του έτους κατά 1-2 μήνες.  

 

 
Εικόνα 11. Προσομοιώσεις ετήσιας βροχόπτωσης (αριστερά) και μέσης θερμοκρασίας (δεξιά) για την 
περιοχή της Κύπρου.  

    

 

Εικόνα 12. Ομβροθερμικά  διαγράμματα σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5) για 
τρεις περιόδους, 1981-2010, 2031-2060, 2071-2100. Οι κόκκινες καμπύλες αναφέρονται στη θερμοκρασία, 
η μπλε καμπύλες στη βροχόπτωση, οι κόκκινες γραμμοσκιασμένες περιοχές αναφέρονται στην ξηρή περίοδο 
του έτους ενώ οι μπλε γραμμοσκιασμένες περιοχές στην υγρή περίοδο.  
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Χάρτες των εκτιμώμενων αλλαγών και χρονοσειρές για δείκτες βροχόπτωσης 
παρουσιάζονται στις Εικόνες 13-23. Ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων υγρών ημερών ανά 
έτος αναμένεται να μειωθεί έως και τρεις ημέρες, με εντονότερη μείωση στα ορεινά και 
το εσωτερικό και προς το τέλος του 21ου αιώνα (Εικόνα 13). Αντίθετα, ο μέγιστος αριθμός 
συνεχόμενων ξηρών ημερών ανά έτος στην Κύπρο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 
(Εικόνα 14). Σε ορισμένες περιοχές, η αύξηση σε αυτόν τον δείκτη, σε σχέση με την 
περίοδο αναφοράς, αναμένεται να ξεπεράσει τις 40 ημέρες στο τέλος του αιώνα.  

  
 

 

Εικόνα 13. Εκτιμώμενες μεταβολές στο δείκτη CWD για την περίοδο 2031-2060 (πάνω αριστερά) και την 
περίοδο 2071-2100 (πάνω δεξιά) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010) και χρονοσειρά του δείκτη 
CWD για την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 
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Εικόνα 14. Εκτιμώμενες μεταβολές στο δείκτη CDD για την περίοδο 2031-2060 (πάνω αριστερά) και την 
περίοδο 2071-2100 (πάνω δεξιά) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010) και χρονοσειρά του δείκτη 
CDD για την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 

 

Στους χάρτες και τη χρονοσειρά της Εικόνας 15 βλέπουμε την εκτιμώμενη μεταβολή στον 
αριθμό των ημερών βροχόπτωσης ανά έτος (δείκτης RR1: ημέρες με βροχόπτωση 
μεγαλύτερη από 1 mm). Για την περίοδο 2031-2060 οι μεταβολές είναι σχετικά μικρές (4 
έως 10 λιγότερες μέρες ανά έτος). Για το τέλος του 21ου αιώνα η μείωση αυτή είναι αρκετά 
πιο έντονη. Οι προσομοιώσεις ERMIS-F δείχνουν μια περεταίρω μείωση μέχρι 22 λιγότερες 
βροχερές μέρες ανά έτος.   
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Εικόνα 15. Εκτιμώμενες μεταβολές στο δείκτη RR1 για την περίοδο 2031-2060 (πάνω αριστερά) και την 
περίοδο 2071-2100 (πάνω δεξιά) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010) και χρονοσειρά του δείκτη 
RR1 για την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 

 

Οι εκτιμήσεις για αλλαγές στον ανά έτος αριθμό ημερών με έντονη βροχόπτωση (>20mm) 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 16. Οι κλιματικές προσομοιώσεις δείχνουν μία μικρή μείωση 
του αριθμού των πολύ βροχερών ημερών ανά έτος στο μέλλον. Προς το τέλος του αιώνα 
η μείωση αυτή ενδέχεται να αγγίξει τις τρεις ημέρες και θα είναι εντονότερη στις κεντρικές 
ορεινές περιοχές του νησιού. 
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Εικόνα 16. Εκτιμώμενες μεταβολές στο δείκτη R20 για την περίοδο 2031-2060 (πάνω αριστερά) και την 
περίοδο 2071-2100 (πάνω δεξιά) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010) και χρονοσειρά του δείκτη 
R20 για την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 

 

Οι κλιματικές εκτιμήσεις όσον αφορά στην ανά έτος μέγιστη αθροιστική βροχόπτωση 
πέντε ημερών (δείκτης RX5d) παρουσιάζονται στην Εικόνα 17. Για το προσεχές μέλλον 
(2031-2060) αναμένονται μικρές αλλαγές (± 10 mm). Πιο συγκεκριμένα, η κλιματική 
προσομοίωση δείχνει μια μικρή αύξηση στα δυτικά και μικρή μείωση στα ανατολικά. 
Αντίθετα, για το τέλος του 21ου αιώνα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, 
αναμένουμε μια πιο σημαντική μείωση στην αθροιστική βροχόπτωση πέντε ημερών. Η 
μείωση αυτή αναμένεται να αγγίξει τα 20 mm, και θα είναι εντονότερη στα κεντρικά 
ορεινά όπου ενδεχομένως να ξεπεράσει και τα 30 mm.   
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Εικόνα 17. Εκτιμώμενες μεταβολές στο δείκτη RΧ5d για την περίοδο 2031-2060 (πάνω αριστερά) και την 
περίοδο 2071-2100 (πάνω δεξιά) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010) και χρονοσειρά του δείκτη 
RX5d για την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 

 

Οι μεταβολές στην απόλυτη μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση, δηλαδή τα πιο ακραία 
επεισόδια ανά τριακονταετία, παρουσιάζονται στην Εικόνα 18. Στις ανατολικές, 
νοτιοανατολικές περιοχές του νησιού αναμένεται μία μείωση στα πιο ακραία αυτά 
ημερήσια επεισόδια. Αντίθετα στις δυτικές, νοτιοδυτικές και κεντρικές περιοχές 
αναμένεται μία αύξηση η οποία θα είναι πιο έντονη είτε στην περίοδο 2031-2060 είτε στην 
περίοδο 2071-2100. Οι μεταβολές αυτές χρίζουν περισσότερης μελέτης καθώς τόσο 
ακραία επεισόδια, παρά τις γενικές τάσεις μείωσης της βροχόπτωσης, είναι πιθανόν να 
προκαλέσουν πλημμύρες.  
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Εικόνα 18. Εκτιμώμενες μεταβολές στην απόλυτη μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση για την περίοδο 2031-2060 
(πάνω αριστερά) και την περίοδο 2071-2100 (πάνω δεξιά) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1981-2010) 
και χρονοσειρά του δείκτη RX5d για την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-
CESM-RCP8.5). 

 

 

3.3 Μελλοντικά επεισόδια ακραίας βροχόπτωσης για την Κύπρο, την Κρήτη και τη Λέσβο 
από τις κλιματικές προσομοιώσεις των 12-km 

Οι τάσεις (linear trend και Sen’s Slope) της ετήσιας μέγιστης ημερήσιας βροχόπτωσης για 
τις τρεις πιλοτικές περιοχές όπως προκύπτουν από τις κλιματικές προσομοιώσεις ERMIS-F 
για την περίοδο 1981-2100 παρουσιάζονται στις εικόνες 19-21. Στο μεγαλύτερο τμήμα των 
πιλοτικών νησιών, οι τάσεις είναι αρνητικές αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
Παρόλα αυτά, μεμονωμένα επεισόδια στο μέλλον αναμένονται να είναι πιο ακραία από 
ότι  στο ιστορικό κομμάτι των προσομοιώσεων. Η πιο έντονη αρνητική τάση αναμένεται 
για την πιλοτική περιοχή της Κρήτης, ενώ η μικρότερη τάση για την πιλοτική περιοχή της  
Λέσβου.  

 

 
Εικόνα 19. Εκτιμώμενες τάσεις για την ετήσια μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση για την πιλοτική περιοχή της 
Κρήτης και την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 
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Εικόνα 20. Εκτιμώμενες τάσεις για την ετήσια μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση για την πιλοτική περιοχή της 
Λέσβου και την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 

 

 
Εικόνα 21. Εκτιμώμενες τάσεις για την ετήσια μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση για την πιλοτική περιοχή της 
Κύπρου και την περίοδο 1981-2100 σύμφωνα με τις προσομοιώσεις ERMIS-F (WRF-CESM-RCP8.5). 

 
 

Ο Πίνακας 1 δείχνει τη βασισμένη σε παρατηρήσεις εμπειρική κατανομή μέγιστης 
ημερήσιας βροχόπτωσης για διάφορες περιόδους επαναφοράς (2, 5, 10, 20 και 30 χρόνια) 
για δύο παραλιακούς σταθμούς (Λάρνακα και Λεμεσός), ένα σταθμό στο εσωτερικό 
(Λευκωσία) σε υψόμετρο 155 μέτρα, και τον ορεινό σταθμό της πλατείας Τροόδους 
(υψόμετρο 1725 μέτρα). Αντίστοιχα παρουσιάζονται και αποτελέσματα για το κοντινότερο 
σημείο πλέγματος του μοντέλου, τόσο για το πρόσφατο παρελθόν (1981-2010), όσο και 
για τις δύο περιόδους στο μέλλον (2031-2060 και 2071-2100). Στις πλείστες των 
περιπτώσεων, το μοντέλο τείνει να υποεκτιμά την ακραία βροχόπτωση. Όσον αφορά τις 
προβλέψεις στο μέλλον, στη Λευκωσία και το Τρόοδος η κλιματική προσομοίωση μας 
δείχνει ότι θα υπάρξει μία μείωση στην ακραία βροχόπτωση. Αντιθέτως, στις δύο 
παραλιακές πόλεις, οι οποίες είναι και πιο ευάλωτες όσον αφορά στις πλημμύρες, 
αναμένουμε πιο ακραία φαινόμενα κατά την περίοδο 2031-2060.  
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Πίνακας 1.  Εμπειρική κατανομή μέγιστης ημερήσιας βροχόπτωσης (σε mm) για το παρόν και για δύο 
μελλοντικές περιόδους διάρκειας 30 ετών, από δεδομένα σταθμών (observed) και για το κοντινότερο σημείο 
πλέγματος του μοντέλου (simulated). Οι πιο ακραία προσομοιωμένη βροχόπτωση για κάθε περίοδο 
επαναφοράς σημειώνεται με έντονα γράμματα.  

Return period Observed Simulated Simulated Simulated 
(year) 1981-2010 1981-2010 2031-2060 2071-2100 

 Larnaca Airport (Station 731)  
2 24.0 14.7 12.7 13.8 
5 26.9 16.9 17.7 15.1 
10 30.1 20.5 22.3 21.7 
20 50.8 26.9 30.7 30.2 
30 119.9 96.0 91.5 87.3 

 Limassol Public Garden (Station 394)  
2 26.7 14.1 12.9 12.4 
5 30.6 16.6 18.1 15.8 
10 37.0 21.0 23.6 19.4 
20 46.1 28.0 33.6 26.6 
30 78.8 42.5 95.8 68.3 

 Nicosia (Station 640)   
2 17.8 18.6 15.9 11.8 
5 26.0 20.7 19.9 12.8 
10 36.7 25.6 26.0 19.0 
20 44.8 36.6 35.8 28.1 
30 86.0 95.9 83.9 55.7 

 Troodos Square (Station 270)  
2 53.5 41.5 29.0 39.0 
5 64.9 43.3 39.3 43.2 
10 77.0 47.6 49.2 53.1 
20 100.9 70.9 71.3 70.4 
30 158.0 169.4 124.9 152.4 

 

O Πίνακας 2 δείχνει τις παραμέτρους shape, scale και location της κατανομής ακραίων 
τιμών (extreme value distribution) οι οποίες προέκυψαν από τις μεθόδους L-Moments και 
Maximum Likelihood Estimation (MLE) για τα σημεία πλέγματος του μοντέλου στα 12-km 
τα οποία βρίσκονται εγγύτερα στις πιλοτικές περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο και Κύπρο. Η 
μέθοδος L-Moments με σταθερή την παράμετρο shape (τιμή 0.15) έχει ως αποτέλεσμα 
καλή προσαρμογή για όλες τις περιόδους, όπως προκύπτει από τις τιμές p-values οι οποίες 
είναι μεγαλύτερες από το 0.05. Η μέθοδος MLE είχε ως αποτέλεσμα αρνητικές τιμές στην 
παράμετρο shape, κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο για ακραία ημερήσια 
βροχόπτωση, επομένως προτιμήθηκαν τα αποτελέσματα της μεθόδου L-Moments. Η 
ακραία ημερήσια βροχόπτωση με περίοδο επαναφοράς 20, 50, 100 και 500 έτη δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερη μεταβολή στο μέλλον (Εικόνα 22). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των ακραίων τιμών προέκυψαν από μια σχετικά μικρής 
διάρκειας χρονική περίοδο (30 έτη). Επίσης, πιθανόν να οφείλεται και στην έντονη χωρική 
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και χρονική μεταβλητότητα όσον αφορά τα μελλοντικά ακραία επεισόδια, όπως φαίνεται 
και στο παράδειγμα της Εικόνας 18 για την Κύπρο.  

 

Πίνακας 2. Παράμετροι συναρτήσεων κατανομών ακραίων τιμών σύμφωνα με τις μεθόδους υπολογισμού 
L-Moments και Maximum Likelihood Estimation και εκτιμώμενες τιμές ακραίας ημερήσιας βροχόπτωσης με 
περίοδο επαναφοράς τα 20, 50, 100 και 500 έτη και εμπειρικές εκτιμήσεις για την περίοδο 2001-2100 
σύμφωνα με τις προσομοιώσεις των 12-km.  
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Εικόνα 22. Ακραία ημερήσια βροχόπτωση από την κατανομή ακραίων τιμών (extreme value distribution/L-
Moments) και την εμπειρική εκτίμηση από τις χρονοσειρές της περιόδου 2001-2100, όπως προέκυψαν από 
τις κλιματικές προσομοιώσεις ERMIS-F χωρικής ανάλυσης 12 km για τις πιλοτικές περιοχές της Κρήτης, της 
Λέσβου και της Κύπρου. 
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3.4 Όμβριες καμπύλες για την Κύπρο (προσομοιώσεις 10-km) 

Οι όμβριες καμπύλες έντασης-διάρκειας-συχνότητας (IDF curves) για ένα επεισόδιο με 
περίοδο επαναφοράς τα 100 έτη και οι οποίες προέκυψαν από τις προσομοιώσεις 1-km, 
παρουσιάζονται στις Εικόνες  23-25 ενδεικτικά για τρεις περιοχές τις Κύπρου (Άγιος 
Θεόδωρος, Κελλάκι και Ακρούντα). Οι εκτιμώμενες από το κλιματικό μοντέλο εντάσεις 
παρουσιάζονται μαζί με τις καμπύλες που προέκυψαν από ανάλυση μετεωρολογικών 
σταθμών (Pashiardis, 2009). Στον Άγιο Θεόδωρο (υψόμετρο 995 μέτρα) η ένταση της 
βροχόπτωσης σύμφωνα με το μοντέλο είναι παρόμοια με την ένταση που προέκυψε από 
τις παρατηρήσεις για διάρκεια 10 ωρών. Ωστόσο, για επεισόδια μικρότερης ή 
μεγαλύτερης διάρκειας οι μελλοντικές εντάσεις είναι μικρότερες. Στο Κελλάκι (610 μέτρα 
υψόμετρο) οι παρομοιωμένες εντάσεις για επεισόδιο με περίοδο επαναφοράς 100 έτη 
λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερες ακόμα και από τις 
εκτιμήσεις για επεισόδια με περίοδο επαναφοράς 500 έτη βάση των παρατηρήσεων. Για 
την Ακρούντα, κοντά στο φράγμα της Γερμασόγειας οι εντάσεις σύμφωνα με την κλιματική 
προσομοίωση είναι παρόμοιες με τις παρατηρήσεις για επεισόδια μεγάλης διάρκειας, 
υψηλότερες για επεισόδια μεσαίας διάρκειας και χαμηλότερες για επεισόδια μικρής 
διάρκειας. Τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις στο 1 km δείχνουν ότι η κλιματική 
αλλαγή, παρά τις τάσεις μείωσης της μέσης βροχόπτωσης, ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα ακραία επεισόδια υψηλής έντασης βροχόπτωσης.  

 

 

Εικόνα 23. Όμβριες καμπύλες έντασης, διάρκειας και συχνότητας για το σταθμό Άγιος Θεόδωρος (Pashiardis, 
2009) και η καμπύλη που προέκυψε από το επεισόδιο με περίοδο επαναφοράς 100 ετών σύμφωνα με την 
προσομοίωση ERMIS-F σε χωρική ανάλυση 1-km (2054_09).     

  



 

Ινστιτούτο Κύπρου, Παραδοτέο 6.1.3  Σελίδα 28 of 30 

 

Εικόνα 24. Όμβριες καμπύλες έντασης, διάρκειας και συχνότητας για το σταθμό Κελλάκι (Pashiardis, 2009) 
και η καμπύλη που προέκυψε από το επεισόδιο με περίοδο επαναφοράς 100 ετών σύμφωνα με την 
προσομοίωση ERMIS-F σε χωρική ανάλυση 1-km (2054_09).     

 

 

Εικόνα 25. Όμβριες καμπύλες έντασης, διάρκειας και συχνότητας για το σταθμό Ακρούντα (Pashiardis, 2009) 
και η καμπύλη που προέκυψε από το επεισόδιο με περίοδο επαναφοράς 100 ετών σύμφωνα με την 
προσομοίωση ERMIS-F σε χωρική ανάλυση 1-km (2054_09).   
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