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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

• Η μεταβολή / αλλαγή του 
παγκόσμιου κλίματος & 
των μετεωρολογικών 
συνθηκών που συμβαίνουν 
για μεγάλη χρονική 
περίοδο.

• Συμβαίνουν λόγω των 
φυσικών διαδικασιών & 
των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων.



ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Η θερμοκρασία του αέρα & του εδάφους

• Οι άνεμοι

• Η υγρασία

• Οι νεφώσεις

• Οι βροχοπτώσεις κ.ά.



ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

• Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

• Η «τρύπα του όζοντος»

• Η τήξη των πάγων 

• Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας



Η κλιματική αλλαγή μπορεί 
να έχει τόσο άμεσες, όσο 

και έμμεσες επιπτώσεις στα 
μουσειακά αντικείμενα.



Δύο κατηγορίες υλικών:
1. Ανόργανα
2. Οργανικά



ΠΕΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΥΑΛΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ

(ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΓΥΑΛΙ)

ΑΝOΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚA



ΧΑΡΤΙ ΥΦΑΣΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΕΡΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΞΥΛΟ



ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Θερμοκρασία Σχετική 
υγρασία Φως Χημικοί 

παράγοντες



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει 
την αφυδάτωση των ξύλινων 
επιφανειών και κατά συνέπεια τη 
στρέβλωσή τους.

Εικόνα 1: Πλαστήρι, 
Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Βλαχάβας



ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας 
επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις 
που οδηγούν στην αλλοίωση ή την 
καταστροφή των αντικειμένων

π.χ διάβρωση μεταλλικής 
επιφάνειας

Εικόνα 2: Καζιάκα
Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Βλαχάβας



ΦΩΣ

Η ακτινοβολία μπορεί να . . .

. .  αλλοιώσει τις χρωστικές ουσίες 
των έργων τέχνης.

. . μειώσει την ευλυγισία των 
οργανικών υλικών.

Εικόνα 3: Γυναίκα με καθρέπτη, 
Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά



ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι χημικοί ρύποι μπορούν να  . . . 

. . μειώσουν την ευλυγισία των χάρτινων & 
υφασμάτινων επιφανειών.

. . οδηγήσουν στην αποδόμηση του ξύλου 
αλλά και να αλλοιώσουν τις χρωστικές ουσίες 
των έργων τέχνης.

Εικόνα 4: Γυναικεία καθημερινή φορεσιά, 
Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Βλαχάβας



ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Φωτιά Νερό Βιολογικοί παράγοντες



ΦΩΤΙΑ
Σε οργανικά υλικά των μουσειακών εκθεμάτων 
μπορούμε να παρατηρήσουμε: 

• μείωση της ελαστικότητας του χαρτιού
• συρρίκνωση δερμάτινων επιφανειών

Σε ανόργανα υλικά τους μπορούμε να 
παρατηρήσουμε:
• τήξη μεταλλικών αντικειμένων
• καταστροφή χρωστικών
• αφυδάτωση κεραμικών Εικόνα 5:  Λαιμαριές ζώων, 

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Βλαχάβας



ΝΕΡΟ

• Το θαλασσινό κυρίως νερό μπορεί 
να διαβρώσει τις ανόργανες 
επιφάνειες.

• Σε αφθονία και ως περιοριστικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη 
οργανισμών μπορεί να αλλοιώσει ή 
και να καταστρέψει ολοκληρωτικά 
τα μουσειακά αντικείμενα

Εικόνα 6: Δοκάνη, 
Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Βλαχάβας



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η ανάπτυξη λειχήνων & 
μυκήτων επηρεάζουν 
τις χρωστικές ουσίες 
των έργων τέχνης.

Εικόνα 7: Μήτηρ & τέκνο
Μουσείο Δημήτρης Κατσικογιάννης



Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ . . .

Προκαλούν φθορά

είτε 
τρεφόμενα 
από τα ίδια 
τα υλικά

είτε 
ρυπαίνοντας/ 
μολύνοντας 
τα αντικείμενα

Εικόνες 8 – 9: Έντομα



Κολεόπτερα
Υμενόπτερα
Ισόπτερα
Λεπιδόπτερα     
Εφημερόπτερα

ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

Εικόνα 10: Κατηγορίες εντόμων



ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ & ΤΕΡΜΙΤΕΣ

Εικόνες 11 – 12:   Κολεόπτερα & τερμίτες



ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΟ ANOBIUM
PUNCTATUM

Άλλες ονομασίες: furniture beetle, woodworm

Εμπειρικός όρος: σαράκι

Ανήκει στην οικογένεια των Anobilidae

Προσβάλλει κωνοφόρα & πλατύφυλλα δέντρα

Οπές γεμάτες πριονίδι με αμμώση μορφή & υφή
Εικόνα 13: Το κολεόπτερο Anobium Punctatum



Προσβάλλει ξύλινους 
ζωγραφικούς πίνακες, 

ξύλινα γλυπτά, κορνίζες, 
έπιπλα, βιβλία & χαρτιά.



ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΟ XESTOBIUM 
RUFOVILLOSUM

Ονομασία από τις λέξεις rufus ( κόκκινος) & 
villosus (τριχωτός

Εμπειρικός όρος: ρολόι του θανάτου

Ανήκει στην οικογένεια των Anobilidae

Προσβάλλει σκληρά ξύλα (οξιά)

Εικόνα 14: Το κολεόπτερο Xestobium rufovillosum



Προσβάλλει ξύλινες 
οροφές, δοκάρια, ξύλινα 

χειροτεχνήματα, κορνίζες, 
λαβές εργαλείων, εικόνες 

βιβλία, πατώματα κ.ά.



ΤΕΡΜΙΤΗΣ KALOTERMES FLAVICOLIS

Ο πιο κοινός ξηρός τερμίτης στην Ελλάδα

Περίπλοκη οργάνωση της κοινωνίας

Προσβάλλει στεγνό & μη αποσυντιθεμένο
ξύλο

Προσβάλλει χάρτινα αντικείμενα & τρέφεται 
και με την αμυλόκολλα της βιβλιοδεσίας

Εικόνα 15: Ο τερμίτης Kalotermes flavicolis



Προσβάλλει βιβλία, 
χειρόγραφα, χάρτες, 
φωτογραφίες κ.ά. 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


