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1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, στόχος του Παραδοτέου 13 είναι να «συσχετιστούν οι επιλεγμένες 
περιβαλλοντικές παράμετροι, με βάση τα αποτελέσματα τις έρευνας, στατιστική επεξεργασία και υποθέσεις 

τεκμηριωμένες από τη βιβλιογραφία. Με βάση τις συσχετίσεις, θα δημιουργηθεί το μαθηματικό μοντέλο που θα 
τις εκφράζει και θα είναι σε θέση να αναπαριστά την καταγεγραμμένη περιβαλλοντική ιστορία».  

Τελικά, μετά από τη σχετική βιβλιογραφική έρευνα, το μοντέλο που επιλέχθηκε βασίζεται στα μοντέλα διαδοχής 
της οικογένειας Landis, κατάλληλα τροποποιημένο, ρυθμισμένο και συμπληρωμένο ώστε να αντιστοιχεί στις 
ανάγκες του παρόντος έργου.  

Στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου, περιλαμβάνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση για τη χρήση μοντέλων 
διαδοχής, περιγράφεται το επιλεγμένο μοντέλο Landis, η διαδικασία ρύθμισής του που πραγματοποιήθηκε ήδη, 

η μετατροπή των δεδομένων στην κατάλληλη μορφή για την εισαγωγή τους στο λογισμικό, οι πρώτες δοκιμές 
που πραγματοποιήθηκαν και αξιολογούνται τα αποτελέσματα.  
Οι παραπάνω εργασίες είναι ολοκληρωμένες στο 80%. Συνεχίζεται η συνεχής ρύθμιση του μοντέλου με βάση τα 

αποτελέσματα των δοκιμών και η τελική εφαρμογή του, η οποία αναμένεται να δώσει τους χάρτες βλάστησης 
για το διάστημα αναφοράς του έργου. Μεταξύ άλλων, εκκρεμεί η εισαγωγή των διαταραχών, όπως αυτές έχουν 

παραμετροποιηθεί στο πλαίσιο του Παραδοτέου 12.  
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2. Μοντέλα δασικού τοπίου – βιβλιογραφική επισκόπηση  
Μοντέλα που μελετούν τις αλλαγές στο δασικό τοπίο έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Τα πρώτα 
μοντέλα, γνωστά ως  “gap models”, έδιναν έμφαση στη δυναμική της διαδοχής σε  μικρές δειγματοληπτικές 

επιφάνειες (0.01 - 0.10  ha)  (Botkin  et  al.1972,  Shugart  1984), χωρίς ωστόσο να ενσωματώνουν  τη δυναμική 
της διαταραχής.   

Τα μοντέλα δασικού τοπίου (Forest landscape models, FLMs) αναπτύχθηκαν στη συνέχεια, ως ένα πρωταρχικό 
εργαλείο για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της διαδοχής των δασών, όπως η πυρκαγιά και η συγκομιδή στη 
σύνθεση των ειδών, τη δομή ηλικίας και το χωρικό πρότυπο (Baker, 1992, Foster et al., 1998, Wallin et al., 1996, 

Mlandenoff & He, 1999, He et al., 2011). Μελέτες πάνω στις διαταραχές του δασικού τοπίου και τη διαδοχή έχουν 
πραγματοποιηθεί από πολλούς ερευνητές εδώ και δεκαετίες  (Glenn-Lewin et al., 1992, Pickett and White, 1985, 

McIntosh, 1985, West et al., 1981, Connell and Slatyer, 1977, Drury and Nisbet, 1973). Τα μοντέλα σε αυτόν τον 
τομέα αναπτύχθηκαν όταν έγινε εφικτή η μοντελοποίηση τοπίου, λόγω της εγγενούς χωρικής φύσης των 
διαταραχών. Τα πρώτα μοντέλα για τις διαταραχές ξεκίνησαν ως προσπάθεια να προσομοιώσουν τη διάδοση της 

πυρκαγιάς για σκοπούς καταστολής  (Rothermel, 1972) και αργότερα ενσωματώθηκαν σε ένα μη χωροταξικό 
πλαίσιο δασικού σχεδιασμού (Kessell, 1976).  

Σε πραγματικά τοπία, η διασπορά των  ειδών επηρεάζεται από παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός των ειδών, η 
διαταραχή και η δομή του τοπίου.  Οι φυσικές διαταραχές όπως ο άνεμος, η πυρκαγιά, η ξηρασία, τα έντομα και 

οι ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην υγρασία του εδάφους, στη θερμοκρασία και τη διαδοχή 
των δασικών ειδών με διαφορές στην ποσότητα και την ποιότητα της βιομάζας που επιστρέφεται στο χώμα 
(Scheller et al., 2011). Η μελέτη της αλλαγής του δασικού τοπίου απαιτεί την κατανόηση των πολύπλοκων 

αλληλεπιδράσεων τόσο των χωρικών όσο και των χρονικών παραγόντων (He & Mladenoff, 1999).  

Τα μοντέλα τοπίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους τρόπους (Gardner et al., 1999, Baker and 

Mladenoff, 1999, Baker, 1989). Υπάρχουν στατιστικά μοντέλα που έχουν μόνο μια λύση. Αυτά έρχονται σε 
αντίθεση με στοχαστικά μοντέλα που περιλαμβάνουν αλγόριθμους που βασίζονται σε τυχαίες επιλογές, αυτοί 
είναι συνήθως προσομοιωτές. Τα μοντέλα μπορούν επίσης να είναι χωρικά, δεδομένου ότι προσομοιώνουν 

οντότητες όπως άτομα ή κελιά που έχουν συντεταγμένες σε δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. 

 

1. Η οικογένεια LANDIS 

To LANDIS (Forest Landscape Disturbance and Succession) είναι μοντέλο προσομοίωσης της διαδοχής και των 

διαταραχών του δασικού τοπίου και χρησιμοποιείται για την έρευνα και τη διαχείριση. Το LANDIS είναι μοντέλο 
μορφής raster, και λειτουργεί σε τοπία χαρτογραφημένα ως κυψέλες, με περιεχόμενες πληροφορίες  τη 
μακροζωία, τη διασπορά των σπόρων, της ανοχής σκιάς, της ανοχής πυρκαγιάς, κ.α. για να οδηγήσουν τη διαδοχή 

και τη διαταραχή, παρόμοιες με το λογισμικό Landsim (Roberts, 1996, Roberts and Betz, 1999).  

Εκτός από τη διαδοχή των δασών ως παράγοντα αλλαγής, το LANDIS μπορεί να προσομοιώσει στοχαστικές 

διαταραχές όπως είναι ο άνεμος, η πυρκαγιά, η ασθένεια αλλά και διαταραχές που ορίζονται από το χρήστη, 
όπως η συγκομιδή και η ελεγχόμενη καύση. Η προσομοίωση σε ευρεία  χωρική και σε μακροπρόθεσμα χρονικής 
κλίμακας επιτεύχθηκε με την αναπαράσταση ειδών δέντρων ή θάμνων που δεν είναι μεμονωμένα (Pacala et al., 

1993) αλλά ως ηλικιακά καθορισμένες ομάδες.  

Το λογισμικό  LANDIS-II έχει σχεδιαστεί για να προσομοιώνει τη δυναμική των δασών μέσω της ενσωμάτωσης 

χωρικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχής, της διασποράς σπόρων,  και πολλαπλών μορφών  
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διαταραχών (Mladenof, 2004,  Scheller et al., 2007). Το LANDIS-II έχει εφαρμοστεί ευρέως σε διάφορα μέρη του 

κόσμου (Scheller et al., 2007). Για παράδειγμα, οι Newton, Echeverría, Cantarello και Bolados (2011) διερεύνησαν 
την εφαρμογή του LANDIS-II για την υποστήριξη του συστηματικού σχεδιασμού διατήρησης σε ένα περιβάλλον 

ξηράς στη Χιλή, και η Cantarello et al. (2011) χρησιμοποίησε αυτό το μοντέλο για να αξιολογήσει τις δυνατότητες 
αποκατάστασης των δασών σε δύο τοπία στο Μεξικό υπό διαφορετικά καθεστώτα διαταραχής. Το λογισμικό 
LANDIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  προσομοίωση αλλαγής δασικού τοπίου σε μεγάλο χωρικό (103–108 ha) 

και χρονικό  (101–103 έτη) επίπεδο. 

Το LANDIS παρέχει ένα εργαλείο μοντελοποίησης για τη διερεύνηση ζητημάτων σχετικά με το πώς η διαχείριση 

της ξυλείας αλλάζει τη σύνθεση των δασών και το χωρικό πρότυπο. Οι Gustafson et al. (2000) χρησιμοποίησαν 
το λογισμικό  LANDIS για να  μελετήσουν  σε μια περιοχή στο Μιζούρι (U.S.A.),  στα όρη Ozark Mountains για να 
προσομοιώσουν τη διαδοχή σε μια δασική έκταση χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά σενάρια συγκομιδής ή 

άλλης διαταραχής. Στην υπόθεση, ότι στο δάσος δεν υπάρχει καμία υλοτομία, η ποικιλομορφία όσο αφορά την 
ηλικία του δάσους προερχόταν από τα επεισόδια φωτιάς και ανέμου. Οι διαφορετικές πρακτικές υλοτομίας είχαν 

ως αποτέλεσμα  να παρατηρούνται διαφορές στα είδη και στο μέγεθος της τάξης.  

Οι He & Mladenoff (1999) χρησιμοποίησαν το  πρόγραμμα LANDIS  για να μελετήσουν τη διασπορά των σπόρων 

και την αλλαγή του δασικού τοπίου ένα  τεχνητό τοπίο όσο και  σε  μια δασική  έκταση (περίπου 500,000 ha) στη 
βόρεια  Wisconsin (ΗΠΑ ). Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι η κατανομή των σπόρων μπορεί να επηρεάσει τη 
σύνθεση της φυτοκοινότητας κατά τη διάρκεια εκατοντάδων ετών σε μεγάλες χωρικές κλίμακες. Σε ομοιόμορφες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, η διασπορά των ειδών  και η εγκατάσταση στο τεχνητό τοπίο της γης  είναι κυρίως 
συνάρτηση των ειδών σποράς, όπως ορίζεται από τις αποτελεσματικές και μέγιστες  αποστάσεις διασποράς  

σπόρων τους και τη σχετική ηλικία με τη σεξουαλική ωριμότητα. Σε  προσομοιώσεις που δεν ενσωματώνουν 
διασπορά σπόρων, η αφθονία των ειδών σε ένα τοπίο παραμένει σταθερή  έως ότου είτε τα είδη φθάσουν στη 
μακροζωία τους και  πεθάνουν  είτε  το  τοπίο μεταβάλλεται από διαταραχές. Όλες οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν υπό καθεστώς φυσικής διαταραχής πυρκαγιάς με  μέσο  διάστημα  επιστροφής πυρκαγιάς  
800 έτη. 

Οι Schumacher et al. (2004) μελέτησαν τη δυναμική του τοπίου στη Dischma κοιλάδα, που βρίσκεται κοντά στο 
Davos στο ανατολικό τμήμα των Ελβετικών Άλπεων.  Χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα LANDIS  και το μοντέλο 

εφαρμόστηκε σε μια σειρά πιθανών μελλοντικών σεναρίων για το κλίμα και τις διαταραχές για την αξιολόγηση 
της δασικής κάλυψης στην Παγκόσμια Αλλαγή. Δημιούργησαν απλά σενάρια που περιλάμβαναν αύξηση 
θερμοκρασίας, μείωση των βροχοπτώσεων και αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης του ανέμου και της διαταραχής 

που δημιουργεί. Η υπέργεια βιομάζα και η σύνθεση των ειδών κατά το προσομοιωμένο έτος  παρουσίαζε 
σταδιακή αλλαγή με το υψόμετρο. Ενσωμάτωσαν ένα απλό υπο-μοντέλο διαδοχής δέντρων στο LANDIS, το οποίο 

ενσωμάτωνε ποσοτικές περιγραφές της δασικής δομής, και περιελάμβανε υπο-μοντέλα για να συλλάβει τις 
επιρροές του ανταγωνισμού, καθώς και κλιματικές και εδαφικές παραμέτρους για τον πληθυσμό των δέντρων.  

Οι Scheller και Mladenoff (2005) χρησιμοποίησαν το  μοντέλο προσομοίωσης των διαταραχών του δασικού 

τοπίου LANDIS II στο βόρειο Wisconsin και διαπίστωσαν ότι η συγκομιδή των δέντρων και ο άνεμος ήταν εξίσου 
σημαντικοί με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις αλλαγές της αφθονίας των ειδών.  

Οι Gustafson et al. (2010) χρησιμοποίησαν  το μοντέλο LANDIS II στη νότια-κεντρική Σιβηρία και διαπίστωσαν ότι 
η βιομάζα επηρεάστηκε περισσότερο από τη συγκομιδή ξυλείας και τα έντομα παρά από τις άμεσες επιπτώσεις 

του κλίματος. 

Οι Marcon et al. (2019) χρησιμοποίησαν το λογισμικό LANDIS-II, για την προσομοίωση της ανάπτυξης δασών 
όπως διαμορφώνεται από τις δασικές πρακτικές και τον αντίκτυπο ελαφιών για 200  χρόνια σε ένα ορεινό δάσος 
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στα Ιταλικά Απέννινα όρη. Διαπιστώσαν ότι κάθε διαταραχή μεταβάλλει τον πλούτο των δασικών ειδών δέντρων, 

την αφθονία και την κατανομή του δασικού τύπου, και τη δομή των δασών. Η διαχείριση των δασών έχει 
αρνητική επίδραση στον πλούτο των ειδών των δένδρων, ενώ η παρουσία ελαφιών είχε θετική επίδραση στον 

πλούτο των ειδών των δέντρων. Όλα τα σενάρια προσομοίωσης έδειξαν μείωση της δασικής έκτασης. Το ποσό 
της μείωσης της δασικής έκτασης  είναι χαμηλότερο στο σενάριο χωρίς διαταραχές και μεγαλύτερο όταν 
λαμβάνονται υπόψη και οι δύο διαταραχές.  

Οι Ling et al. (2020) μελέτησαν  την επίδραση της πυρκαγιάς  και συγκομιδής σε δασικό οικοσύστημα που 
βρίσκεται στα νότια Appalachian Mountains στη Βόρεια Καρολίνα, που χαρακτηρίζεται για την μεγάλη 

ποικιλομορφία δέντρων και παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα διαχείρισης δασών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι η καταστολή των πυρκαγιών είχε μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση της δέσμευσης άνθρακα βιομάζας από 
οποιοδήποτε σενάριο διαχείρισης που περιλαμβάνει τη συγκομιδή και την αναφύτευση αργότερα, αλλά εις 

βάρος άλλων δεικτών της υγείας των δασών. 

Οι Maxwell & Scheller (2020) μελέτησαν  είδη δέντρων σε μεγάλο υψόμετρο  σε σχέση με την κλιματική αλλαγή 

στην περιοχή Marble Mountain Wilderness (MMW), (170,000 ha). Χρησιμοποίησαν το λογισμικό LANDIS-II και 
βρήκαν ότι η κλιματική αλλαγή μειώνει σημαντικά την αναγέννηση και ότι τα είδη κωνοφόρων που μελετήσαν 

στην περιοχή αναμένεται να μειωθούν σημαντικά μέχρι το τέλος του αιώνα. 

Οι Wu et al., (2020) μελετήσαν τις  μεταβολές της υπέργειας βιομάζας του δάσους (forest aboveground biomass, 
AGB) και τη σύνθεση της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε δύο παρόμοια δασικά τοπία: Taihe 

County (TH) και Longnan County (LN) που βρίσκονται στη νότια Κίνα. Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν η 
αξιολόγηση της αντίδρασης του υποτροπικού δάσους σε εναλλακτικά σενάρια κλιματικής αλλαγής με βάση την  

υπάρχουσα συγκομιδή. Χρησιμοποίησαν το λογισμικό LANDIS-ΙΙ και  μοντέλα  PnET-II για να προσομοιώσουν τις 
μεταβολές υπέργειας βιομάζας του δάσους (AGB) ακολουθώντας διάφορα σενάρια  διάφορα σενάρια 
(υπάρχουσα κλιματική κατάσταση, RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, και RCP8.5). Αρχικά, υποθέσαν  ότι τόσο η διαδοχή 

όσο και η συγκομιδή θα εξηγούσαν τις περισσότερες διακυμάνσεις στην υπέργεια βιομάζα του δάσους (AGB), 
ενώ το κλίμα θα εξηγούσε τη σημαντική διακύμανση του AGB ενός προβλεπόμενου και συγκεκριμένου δασικού 

τύπου στο μέλλον το 2300. Παράλληλα, υποθέσαν  ότι στην περιοχή LN, η οποία έχει μια υψηλότερη προβολή 
της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων, θα επηρεαστεί πιο σοβαρά από την αλλαγή του κλίματος από ότι η 

περιοχή TH. Τέλος, υπέθεσαν ότι διαφορετικά κωνοφόρα είδη θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη μείωση 
της δασικής υπέργειας βιομάζας και της σύνθεσης ως αποτέλεσμα στην κλιματική αλλαγή με βάση τα τρέχοντα 
δεδομένα κατανομής που οδηγούν  στα χαρακτηριστικά των  ειδών (Dai et al., 2016). Τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης έδειξαν ότι η υπέργεια βιομάζα του δάσους (AGB) και η σύνθεση επηρεάστηκαν σημαντικά από 
την κλιματική αλλαγή και στα δύο τοπία. Οι αλλαγές στο δάσος προήλθαν από τη διαδοχή και τη συγκομιδή, 

αλλά αποδείχθηκε ότι η αλλαγή του κλίματος συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην διακύμανση της υπέργειας 
βιομάζας του δάσους των φυλλοβόλων πλατύφυλλων  δασών (DBF)  και των κωνοφόρων δασών (CF). 

Τόσο τα μοντέλα LANDIS PRO όσο και LANDIS-II μετατρέπουν ετερογενή τοπία σε οικοπεριοχές με βάση  τις  

ιδιότητες του κλίματος, του εδάφους ή παραμέτρων όπως είναι η κλίση, η έκθεση και το υψόμετρο. Σε κάθε τύπο 
γης αποδίδονται  μοναδικά χαρακτηριστικά.Η θεμελιώδης διαφορά στη φιλοσοφία για αυτά τα δύο μοντέλα 

είναι ότι το LANDIS PRO μοντελοποιεί  τη δυναμική της συστάδας με βάση την πυκνότητα και το μέγεθος ανά 
κλάση ηλικίας των ειδών για κάθε κελί και μετά υπολογίζει τη βιομάζα που βασίζεται σε αλλομετρικές εξισώσεις   

(e.g., Jenkins et al. 2004). Σε αντίθεση το LANDIS-II μοντελοποιεί   τη συνολική παραγόμενη βιομάζα για κάθε κελί 
και μετά γίνεται η κατάτμηση στα είδη και σε κλάσεις ηλικίας (Scheller and Mladenoff, 2004). 
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2. Μοντέλο LANDIS PRO 

Το LANDIS PRO είναι ένα σχετικά νέο μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε πάνω από μια δεκαετία ανάπτυξης και 
δοκιμών του αρχικού μοντέλου LANDIS (He & Mladenoff, 1999a) (Mladenoff, 2004). Το LANDIS-PRO 

προσομοιώνει τη δυναμική της διαδοχής των δασών, της διασποράς των σπόρων, του ανέμου, της πυρκαγιάς, 
της βιολογικής διαταραχής (έντομα και ασθένειες), της συγκομιδής, της συσσώρευσης και αποσύνθεσης 
καυσίμων και της διαχείρισης καυσίμων. Διαφέρει  από τις προηγούμενες εκδόσεις των μοντέλων LANDIS, καθώς 

το LANDIS PRO παρακολουθεί τον αριθμό των δένδρων ανά ηλικιακές ταξεις  και, κατά συνέπεια, ενσωματώνει 
πληροφορίες πυκνότητας και μεγέθους και διαδικασίες τάξη της συστάδας  σε κάθε κελί  (Σχ. 3.). Το μοντέλο  

LANDIS PRO έχουν επεκτείνει την ικανότητα προσομοίωσης σε 108 κελιά σε ανάλυση  90–270 m (Wang et al. 
2014a). Η προσομοίωση ικανότητα του LANDIS PRO να προσομοιώνει, καθιστά δυνατή την πρόβλεψη της 
αλλαγής του δάσους για μια μεγάλη δασική περιοχή υπό διάφορα εναλλακτικά σενάρια κλίματος. 

Το LANDIS PRO μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα απογραφής δασών για την προετοιμασία, τη βαθμονόμηση 
και την επικύρωση του μοντέλου χωρίς διαδικασία περιστροφής, η οποία κατανέμει την αρχική  βιομάζα από 

όλες τις ομάδες σε καθορισμένη ηλικία  κατά την έναρξη της προσομοίωσης (Wang et al. 2014b). Η αύξηση 
ηλικίας  καθορίζεται από το βήμα χρόνου μοντέλου. Η αύξηση της στηθιαίας διαμέτρου (DBH) επιτυγχάνεται με 

συγκεκριμένη σχέση ηλικίας-DBH του είδους που προσαρμόζεται για κάθε τύπο γης (Murphy & Graney  1998, 
Loewenstein et al., 2000, Condit et al.,2006), η οποία μπορεί να  εξηγήσει  και  τις  επιπτώσεις της ποιότητας  
τόπου  στην ανάπτυξη των δένδρων. Γενικά, για τη μη σκιανθεκτικά είδη, τα όποια εμφανίζονται νωρίς στη 

διαδοχή,  η στηθιαία διαμέτρος DBH φθάνει στο μέγιστο  με ταχύτερο  ρυθμό, ενώ για τα σκιανθεκτικά είδη, η 
στηθιαία διαμέτρος DBH αυξάνεται με βραδύτερο  ρυθμό. Η εγκατάσταση σποροφύτων ρυθμίζεται  από τη 

διασπορά  των σπόρων, τον αριθμό των δυνητικά σπόρων βλάστησης ανά ώριμο δέντρο (NPGS), το ποσοστό  του  
συνολικού  χώρου ανάπτυξης που καταλαμβάνεται (GSO), την ανοχή σκιάς των ειδών και την  πιθανότητα 
εγκατάστασης των ειδών. 

Για κάθε δασικό είδος που πρόκειται να μοντελοποιηθεί στο πρόγραμμα LANDIS χρησιμοποιούνται  παράμετροι 
όπως είναι η µακροζωία (longevity), η ηλικία της αναπαραγωγής  (age of sexual maturity), η αντοχή στη σκιά 

(shade tolerance class), η  αποτελεσματική και μέγιστη απόσταση διασποράς σπόρων (effective and maximum 
seed dispersal, η πιθανότητα βλαστικής αναπαραγωγής (probability of resprouting), η ελάχιστη και μέγιστη ηλικία 
βλαστικής αναπαραγωγής (minimum and maximum age of vegetative reproduction), καθώς και για η ικανότητα 

αναπαραγωγής μετά τη φωτιά (post-fire regeneration). Η μακροζωία και η ωριμότητα ορίζονται σε έτη, η αντοχή 
στη  σκιά και πυρκαγιά βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από ένα έως πέντε. 

Η πιθανότητα διασποράς ακολουθεί αρνητική εκθετική καμπύλη με το μεγαλύτερο μέρος της κατανομής να 
εμπίπτει στην πραγματική απόσταση (Scheller et al., 2011).  Μόλις υπολογιστεί η ανάπτυξη και η διασπορά 

σπόρων, το μοντέλο υπολογίζει τον αυξανόμενο χώρο που καταλαμβάνεται (GSO), ή το τρέχον ποσοστό της 
τοποθεσίας που καλύπτεται από δέντρα. Η τιμή για την GSO μετρά τον τρέχοντα αυξανόμενο χώρο για τα είδη. 
Το μέγιστο GSO μπορεί να υπερβεί το 1,0  όταν υπάρχουν πολλαπλές κάθετες δομές θόλων στην περιοχή. Στη 

συνέχεια υπολογίζεται ο αριθμός των δυνητικών σποροφύτων (NPES) για την τοποθεσία. Αυτό λαμβάνει υπόψη 
το GSO για την περιοχή, καθώς και τον αριθμό των σπόρων που φθάνουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του 

χρονικού βήματος. Ο αριθμός των δυνητικών σποροφύτων πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εγκατάστασης 
του είδους αυτού επί του τρέχοντος τύπου γης που καθορίζεται στο αρχείο χαρακτηριστικών του τύπου γης. Αυτό 
καθορίζει τον αριθμό των σποροφύτων για κάθε είδος που εγκαθίσταται επιτυχώς στην περιοχή.  

Η θνησιμότητα που προκαλείται από τη μακροζωία προσομοιώνει τη θνησιμότητα των ειδών όταν ένα άτομο 
φθάνει στη μέγιστη μακροζωία που ορίζεται από το χρήστη. Η θνησιμότητα που προκαλείται από την 
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αυτοαραίωση προσομοιώνει τη θνησιμότητα των ειδών που προκαλείται από τον ανταγωνισμό μεταξύ και εντός 

των ειδών για τους πόρους(π.χ. φως και θρεπτικά συστατικά), γεγονός που συνήθως οδηγεί σε υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας για τα νεότερα δέντρα. Η τυχαία θνησιμότητα ελέγχεται από μια συνάρτηση πιθανότητας με βάση 

την ηλικία ενός δέντρου και τη συνολική βασική περιοχή του τόπου. 

Ο χρήστης μπορεί να παρέχει προεπιλεγμένες πιθανότητες της θνησιμότητας για κάθε είδος σε ένα χρονικό 
διάστημα ίσο με το χρονοδιάγραμμα του μοντέλου. Μόλις υπολογιστούν όλοι οι παράγοντες, το LANDIS παράγει 

μια σειρά χαρτών GIS για κάθε χρονικό βήμα που δείχνουν τον αριθμό των δέντρων, την κυκλική επιφάνεια και 
τις ηλικίες για κάθε pixel. 

 
 

Σχ.3. LANDIS PRO model structure. Στο LANDIS PRO, το τοπίο διαιρείται σε ισομεγέθη ξεχωριστές κυψέλες  ή περιοχές. Κάθε περιοχή 
(i, j) αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο τοπίου και σε μια συγκεκριμένη διαταραχή, και εμπεριέχει μια μοναδική λίστα από τα 
είδη που εμφανίζονται και τις κλάσεις ηλικιών αυτών. Οι πληροφορίες που αφορούν τα είδη/κλίμακα ηλικίας ποικίλλουν ανάλογα 
με τη εγκατάσταση των ειδών αυτών, τη διαδοχή και τη διασπορά των σπόρων και πως αλληλεπιδρούν με διαταραχές. 

Οι Xiao et al. (2016) μελέτησαν μια περιοχή  (1.8 million ha) που βρισκόταν στο Small Khingan Mountains, περιοχή 
της βορειοανατολικής Κίνας και συγκρίναν τις διαφορές στην κατανομή των ειδών  (ποσοτικοποιημένο κατά την 
ποσοστιαία έκταση του είδους), τη συνολική υπέργεια βιομάζα, και τη βιομάζα των ειδών που προέρχεται από 
δύο μοντέλα δασικού τοπίου (forest landscape models (FLMs): (1) ένα μοντέλο που ενσωματώνει πυκνότητα της 
συστάδας και μέγεθος για κάθε κλάση ηλικίας ειδών  (LANDIS PRO) και  (2) ένα μοντέλο που παρακολουθεί τη 
βιομάζα για κάθε είδος ανά κλάση (LANDIS-II with biomass succession extension).  Όσο αφορά τα είδη, η 
κατανομή  για τη Λευκή Σημύδα που μοντελοποιήθηκε και με το LANDIS PRO και το LANDIS-II ήταν παρόμοιο το 
αποτέλεσμα και αυτό γιατί τα είδη που εμφανίζονται κατά την πρωτογενής δασική διαδοχή αναπτύσσονται 
γρήγορα και έχουν υψηλή ικανότητα διασποράς των σπόρων. Οι διαφορές στην προσομοιωμένη κατανομή και  
βιομάζα ήταν μικρές (λιγότερο από 5%). Για τα είδη των μεσαίων ως τελικών σταδίων διαδοχής, οι διαφορές στην 
προσομοιωμένη κατανομή και βιομάζα ήταν σχετικά μεγάλες  (10–30 %). Οι διαφορές στα είδη όσο αφορά τις  
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προβλέψεις βιομάζας ήταν γενικά μεγαλύτερες από εκείνες για τις προβλέψεις κατανομής των ειδών. Οι 
προβλέψεις αλλαγής δάσους εξαρτώνται όπως γνωρίζουμε, από τα  οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών όπως 
η αντοχή στη σκιά,η διασπορά σπόρων και ρυθμούς ανάπτυξης. 

Οι Fraser et al. (2013) χρησιμοποίησαν το λογισμικό  LANDIS- PRO για να ελέγξουν την εγκυρότητα  της 
προσομοίωσης της  επίδρασης της συγκομιδής στο δασικό τοπίο  σε μια έκταση  (17.000 km2) στα Ozark 
Highlands στο Missouri  και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ήταν ίδια με τα προϋπάρχοντα καταγεγραμμένα 

στοιχεία. Το ίδιο εξέτασαν και οι Luo et al. (2015) μελετώντας  τις επιπτώσεις στη  διαδοχή, της πυρκαγιάς και 
της συγκομιδής χρησιμοποιώντας το λογισμικό  LANDIS PRO  σε μια μεγάλη περιοχή βορειοανατολική Κίνα και 

τα αποτελέσματα του μοντέλου εκτιμήθηκαν σε επιπέδου δασικού τοπιού, η προβλεπόμενη δασική διαδοχή 
επηρεαζόταν από τις παραμέτρους που περιμέναμε και συγκρίνοντας   με τα δεδομένα απογραφής, η 
προσομοίωση για τη φωτιά και τη συγκομιδή απέδωσε έγκυρα αποτελέσματα.  

Οι Fraser et al. (2015) μελέτησαν τη σημασία που έχει η διαδοχή, η κλιματική αλλαγή και η υλοτομία  στην αλλαγή 
της σύνθεσης του δάσους σε μια περιοχή 125-million ha στο  Central Hardwood Forest Region στις ΗΠΑ με τη 

χρήση του LANDIS- PRO. Χρησιμοποιήσαν μια προσέγγιση μοντελοποίησης δασικού τοπίου για τις αλλαγές στην 
πυκνότητα 23 ειδών δέντρων λόγω της διαδοχής, της συγκομιδής, και τέσσερα σενάρια του κλίματος από το 2000 

έως το 2300. Κατά μέσο όρο, η διαδοχή, η συγκομιδή και η κλιματική αλλαγή επεξηγούν το 78, 17, και 1% της 
διακύμανσης των τιμών των ειδών το 2050, αντίστοιχα,  αλλά η συμβολή τους άλλαξε σε ποσοστό 46, 26 και 20% 
το 2300. Η συγκομιδή αλληλοεπιδρά με την κλιματική αλλαγή και επιταχύνει τις αλλαγές διαδοχής σε ορισμένα 

είδη. Οι επιπτώσεις της συγκομιδής στη σύνθεση ήταν πιο σημαντικές από την αλλαγή του κλίματος 
βραχυπρόθεσμα, αλλά η αλλαγή του κλίματος έγινε πιο σημαντική από τη συγκομιδή μακροπρόθεσμα. 

Τα αποθέματα άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα επηρεάζονται  από την πυρκαγιά και τη συγκομιδή (Barker 
et al. 2014). Τα δάση χαρακτηρίζονται  ως «αποθήκες» του άνθρακα καθώς από το σύνολο του δεσμευμένου 
στους φυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, το 77% βρίσκεται στα δάση (Karjalainen et al., 2003). Ο άνθρακας 

αποθηκεύεται στους υπέργειους αλλά και στους υπόγειους ιστούς των δένδρων. Οι Huang et al. (2017) 
μοντελοποιήσαν τις επιδράσεις που έχει η φωτιά και οι υλοτομίες στα αποθέματα άνθρακα σε δάση Τάιγκα 

(Taiga) στη βορειοανατολική Κίνα, χρησιμοποιώντας  το λογισμικό  (LANDIS PRO) και ένα πρότυπο για τα 
οικοσυστήματα (LINKAGES framework) για χρονικό ορίζοντα  μεγαλύτερο από 150 έτη και τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι εξαρτιόταν από την ένταση αυτών των διαταραχών.  

Οι Wang et al. (2019) χρησιμοποίησαν το λογισμικό LANDIS- PRO,  για να μελετήσουν  τις διαδραστικές 
επιπτώσεις της συγκομιδής των δένδρων και της κλιματικής αλλαγής 29 κυρίαρχων δασικών ειδών  στο νότιο 

τμήμα των Ηνωμένων  Πολιτείων, σε έκταση  73 εκατομμύρια εκτάρια, η οποία περιλάμβανε 12  πολιτείες από 
το Μισσούρι στο Τέξας και από την Οκλαχόμα στη Φλόριντα. Η περιοχή έχει ποικίλα κλίματα, εδάφη και είδη 

βλάστησης και χαρακτηρίζεται από 24 οικολογικά τμήματα και 108 οικολογικές υποενότητες.   Προσομοίωσαν το 
καθεστώς πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας το LANDIS PRO Fire Module (Fraser et al., 2019). Το μέγεθος και η 
συχνότητα των πυρκαγιών έγινε  με βάση τις εγγραφές πυρκαγιάς από το 1980 έως το 2014 με χρήση δεδομένων 

από LANDFIRE (2012) και Monitoring Trends in Burn Severity (Eidenshink et al., 2007).  Προσομοιώσαν το 
καθεστώς συγκομιδής δέντρων χρησιμοποιώντας το LANDIS PRO Harvest Module (Fraser, Wang, He, & 

Thompson, 2019). Επικυροποίησαν  το LANDIS PRO model για τις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες 
συγκρίνοντας τα αποτελέσματα προσομοίωσης με εμπειρικά δεδομένα και άλλα αποτελέσματα μοντελοποίησης 

(Wang et al., 2014b, Iverson et al., 2017). Η συγκομιδή των δένδρων και η κλιματική αλλαγή αλληλεπιδρούν για 
να επηρεάσουν τον αποικισμό, αλλά δεν οδηγούν στην εξαφάνιση. 
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3. Εφαρμογή του μοντέλου LANDIS PRO στο παρόν έργο 
 

1. Επιλογή του LANDIS PRO 

Μετά τη σχετική βιβλιογραφική έρευνα, ως βάση για τη μοντελοποιήση της ιστορίας της βλάστησης στην περιοχή 
έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο LANDIS PRO (Wang et al., 2013; Luo et al., 2015), το οποίο είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να προσομοιώνει τις μεταβολές που υφίσταται το δασικό τοπίο στην κλίμακα του 
χώρου και του χρόνου. Το συγκεκριμένο λογισμικό πακέτο επιλέχθηκε γιατί: 

- Επιτρέπει την προσομοίωση της δυναμικής των πληθυσμών των δασικών ειδών, στο χώρο και τον χρόνο. 

- Επιτρέπει την ενσωμάτωση βασικών πηγών διαταραχής στο οικολογικό μοντέλο, όπως της φωτιάς, της 
υλοτόμησης, των βιολογικών παραγόντων (έντομα και ασθένειες) κ.α., οι οποίες διαδραματίζουν 

κρίσιμο ρόλο στη δυναμική των δασικών πληθυσμών στον χώρο και τον χρόνο. 
- Παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης οικολογικής πληροφορίας και απεικόνισης των σχέσεων των 

δασικών πληθυσμών σε πολλά επίπεδα της κλίμακας οργάνωσής τους (ηλικιακή κλάση, πληθυσμός, 

βιοκοινότητα). 
- Παρέχει βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά την δυνατότητα τροποποίησης του μοντέλου προκειμένου να 

λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε προσομοίωσης.  
- Παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερούς απεικόνισης των εξαγομένων του μοντέλου καθ’ όλη τη διάρκεια 

την προσομοίωσης. 

 

2. Περιγραφή του μοντέλου LANDIS PRO 

Το λογισμικό πακέτο LANDIS PRO και το οικολογικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται, περιγράφεται αναλυτικά από 
τους He et al. (2012) στο συναφές εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού. Συνοπτικά, στο LANDIS PRO το υπό 

προσομοίωση τοπίο αναπαρίσταται ως ένα δισδιάστατο πλέγμα από ίσου μεγέθους κελιά. Κάθε κελί μπορεί να 
οριστεί ως Ενεργό και Μη Ενεργό. Ενεργό χαρακτηρίζεται κάθε κελί το οποίο συμμετέχει στην προσομοίωση ενώ 
Μη Ενεργό είναι κάθε κελί το οποίο είτε είναι εκτός της περιοχής μελέτης, είτε αφορά στοιχεία του τοπίου που 

δεν είναι κατάλληλα για να φιλοξενήσουν βλάστηση (π.χ. λίμνες, λιθώνες, οικισμοί κλπ.). 
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Εικόνα 1 Ενεργά και ανενεργά κελιά στο μοντέλο LANDIS PRO 

Σε κάθε κελί ορίζεται η παρουσία ενός ή περισσοτέρων ειδών κατά την χρονική στιγμή 0 της προσομοίωσης (βλ. 
παρακάτω Παράγραφο «Αρχική σύσταση ειδών, ηλικιακές κλάσεις-μοντέλα αύξησης»). Κατά αυτόν τον τρόπο, 
το τοπίο χωρίζεται ουσιαστικά σε συγκεκριμένους Τύπους Βλάστησης (Landtypes), με διαφορετική σύσταση 

ειδών, διαφορετική εδαφοκάλυψη, επικυριαρχία ειδών κλπ. Κάθε ένα είδος, σε κάθε έναν Τύπο Βλάστησης 
αναλύεται σε ηλικιακές κλάσεις με ορισμένο χρονικό εύρος (ο.π). Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, τα είδη 

αλληλεπιδρούν, διασπείρονται, εξαπλώνονται και πεθαίνουν με βάση τα χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής τους, τα 
οποία αποτελούν επίσης εισαγόμενο του μοντέλου (βλ. παρακάτω Παράγραφο «Χαρακτηριστικά ειδών»).  

Η κατανομή των παραπάνω δημογραφικών γεγονότων στον χώρο και τον χρόνο καθώς και, ως έναν βαθμό, οι 

σχέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά είδη της εκάστοτε προσομοίωσης, καθορίζονται από έναν επιπλέον 
διαχωρισμό του τοπίου με βάση τα οικολογικά του χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη μορφολογία 

του εδάφους (κλίσεις, υψόμετρο κτλ.) ή/και τα κλιματικά στοιχεία (θερμοκρασίες, υγρασία κ.α.) ή/και άλλα 
χαρακτηριστικά του τοπίου (εδαφολογικά κλπ.), κατασκευάζεται χάρτης τύπου καταλληλότητας ενδιαιτήματος 

(Habitat suitability map) για κάθε είδος, χωρίζοντας το τοπίο σε διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων (βλ. 
παρακάτω Παράγραφο «Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος»). Ο χάρτης αυτός, περιγράφει τον βαθμό κατά 
τον οποίο ορισμένες περιοχές του τοπίου είναι κατάλληλες ώστε να φιλοξενήσουν κάθε είδος, αλλά και βασικά 

χαρακτηριστικά κάθε ενδιαιτήματος που σχετίζονται με την πιθανότητα βλάστησης των διαφορετικών ειδών σε 
σχέση με τη εδαφοκάλυψη.  

Το LANDIS PRO επίσης παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μοντέλου αύξησης (βλ. παρακάτω Παράγραφο 
«Αρχική σύσταση ειδών, ηλικιακές κλάσεις-μοντέλα αύξησης») και μοντέλου θνησιμότητας για κάθε είδος που 
συμμετέχει στην προσομοίωση. Όσον αφορά την προσομοίωση της δυναμικής των πληθυσμών στο χρόνο, το 

μοντέλο είναι διακριτού χρόνου και παρέχει τη δυνατότητα ορισμού από τον χρήστη διαφορετικού εύρους 
διάρκειας βήματος (time-step) για την προσομοίωση των δημογραφικών γεγονότων αλλά κάθε διεργασίας που 

προσομοιώνεται (πχ τύποι διαταραχών).  

Σκόπιμο θα ήταν επίσης να γίνει και μια συνοπτική περιγραφή του κεντρικού μηχανισμού προσομοίωσης της 

διαδοχής του οικολογικού μοντέλου που εφαρμόζει το LANDIS PRO. Η διαδοχή εδώ, είναι μία διαδικασία ή οποία 
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πραγματοποιείται σε κάθε περιοχή ανεξάρτητα. Τα είδη, με βάση τα χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής τους 

(διάρκεια ζωής, ηλικία αναπαραγωγικής ωριμότητας, σκιανθεκτικότητα, εύρος/ικανότητα διασποράς κλπ), 
αλληλεπιδρούν με τα βασικά χαρακτηριστικά του τοπίου, και αντιδρούν πραγματώνοντας (ή μη) τα βασικά 

δημογραφικά γεγονότα, τη διασπορά, τη βλάστηση, την επιβίωση, την αναπαραγωγή, τον θάνατο. Κεντρικό ρόλο 
κατά τη διαδικασία αυτή διαδραματίζει η διαθεσιμότητα πόρων σε κάθε περιοχή, ή οποία στο LANDIS PRO 
εκφράζεται μέσα από τη σχετική πυκνότητα/τον διαθέσιμο χώρο για τα είδη σε κάθε περιοχή. Μέσα από αυτήν 

την αλληλεπίδραση, αναδύονται και οι σχέσεις (κατά βάση ανταγωνιστικές εδώ) ανάμεσα στα διαφορετικά είδη 
για την εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου.  

Η σχετική πυκνότητα των ατόμων που είναι παρόντα σε κάθε χρονική στιγμή σε μία περιοχή-κελί της υπό 
προσομοίωση περιοχής υπολογίζεται με βάση το Δείκτη Πυκνότητας Συστάδας (SDI, Stand Density Index) ο 
οποίος προτάθηκε από τον Reineke (1933). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται μία σχετική επέκταση του αρχικού 

δείκτη ή οποία εισήχθη από τον Stage (1968) σύμφωνα με την οποία ο δείκτης SDI είναι ίσος με:  

 !"# =	∑'() × +
,-./

01
2
0.415

 (1) 

Όπου DBHi είναι η μέση στηθαία διάμετρος και ΝΤj είναι ο συνολικός αριθμός δέντρων που ανήκουν στην κλάση 
διαμέτρου j. Ωστόσο, όπως αναφέραμε, στο LANDIS PRO κάθε είδος αναλύεται σε ηλικιακές κλάσεις (βασική 
μονάδα προσομοίωσης στο μοντέλο αποτελεί ο αριθμός δέντρων ανά ηλικιακή κλάση). Παράλληλα, όπως είναι 

φυσικό, σε κάθε περιοχή-κελί μπορούν σε κάποια δεδομένη στιγμή να συνυπάρχουν περισσότερα από ένα είδη. 
Προκειμένου το μοντέλο να λάβει υπόψη αυτά τα δύο επίπεδα της κλίμακας οργάνωσης των πληθυσμών, εισάγει 

την έννοια-δείκτη του Αυξανόμενου Χώρου Κάλυψης (δικός μου αυτοσχεδιασμός – δες τον) (GSO, Growing Space 
Occupied), ο οποίος είναι ίσος με: 

 6!78 = ∑ 9+
,-./

01
2
0.415

× :;) ×
0	<=>?@A=

B@CD,EF×G8?=_@A=@
I

JKLM/?G?=O

)P0
 (2) 

Η εξίσωση (2) περιγράφει τον GSO για κάθε είδος i σε μία δεδομένη περιοχή. Η μεταβλητή MaxSDIi αφορά τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη SDI που μπορεί να λάβει το είδος i (για τον υπολογισμό του MaxSDI, βλέπε ενότητα 

Χαρακτηριστικά ειδών). Όταν σε μία περιοχή υπάρχουν περισσότερα από ένα είδη, ισχύει: 

 6!7 =	∑ 6!78
Q	DO=>8=G

8P0
 (3) 

Δηλαδή, ο συνολικός GSO της περιοχής είναι το άθροισμα των GSOi των Ν ειδών που υπάρχουν στην περιοχή τη 
δεδομένη χρονική στιγμή.  

Ο δείκτης GSO διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο ρύθμισης της δυναμικής μίας περιοχής στο οικολογικό μοντέλο 
προσομοίωσης της διαδοχής στο LANDIS PRO. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από τον ορισμό συγκεκριμένων 

ορίων (thresholds) τιμής για τον δείκτη GSO, τα οποία ορίζονται και είναι δυνατό να διαφέρουν στους 
διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων, όπως αυτοί περιγράφονται στον σχετικό Χάρτη καταλληλότητας 

ενδιαιτήματος (ουσιαστικά, δηλαδή, ο ορισμός της τιμής που τίθενται στα σχετικά όρια, στα διαφορετικά 
ενδιαιτήματα, αποτελεί έναν εκ των βασικών τρόπων οικολογικής ερμηνείας του τοπίου εκ μέρους του χρήστη-
ερευνητή). Τα όρια αυτά καθορίζουν ουσιαστικά το επίπεδο της κλίμακας διαδοχής στο οποίο βρίσκεται η 

εκάστοτε κοινότητα σε μία περιοχή-κελί. Σε κάθε βήμα προσομοίωσης του μοντέλου, η τιμή του GSO που 
διαμορφώνεται σε κάθε περιοχή-κελί από τα δημογραφικά γεγονότα που συνέβησαν, συγκρίνεται με τα σχετικά 

όρια και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η συμπεριφορά του μοντέλου κατά το επόμενο βήμα προσομοίωσης 
στη δεδομένη περιοχή. Τα όρια αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1 Όρια GSO στο μοντέλο Landis Pro 

GSO Κατάσταση κοινότητας Βλάστηση σπόρων  
GSO1 Μερικώς κατειλημμένο 

ενδιαίτημα 
Όλα τα είδη μπορούν να φυτρώσουν 

GSO2 Κλείσιμο κόμης Μόνο τα είδη με την υψηλότερη σκιανθεκτικότητα 
από τα παρόντα στην περιοχή - κελί μπορούν να 
φυτρώσουν.  

GSO3 Πλήρως κατειλημμένος 
χώρος 

Μόνο τα είδη με την υψηλότερη δυνατή 
σκιανθεκτικότητα μπορούν να φυτρώσουν. 

GSO4 Εκκίνηση διαδικασίας 
αυτοαραίωσης (self-
thinning) 

Κανένα είδος δεν μπορεί να φυτρώσει. 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, τα είδη αληλλεπιδρούν με τα χαρακτηριστικά του τοπίου, τα οποία εκφράζονται 

από τα σχετικά όρια GSO, μέσω της σκιανθεκτικότητάς τους, η οποία αποδίδεται μέσω κλίμακας τιμών από 1-5. 
Το τελευταίο όριο (GSO4) ορίζει επίσης την εκκίνηση της διαδικασίας της αυτοαραίωσης σε μία περιοχή. Η 
αυτοαραίωση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία οφείλεται στον περιορισμό του διαθέσιμού χώρου για τα 

υπάρχοντα δέντρα και εκφράζεται μέσα από αυξημένη θνησιμότητα στα διαθέσιμα δέντρα, ώστε η πυκνότητα 
της περιοχής να διατηρείται εντός συγκεκριμένων ορίων (Yoda 1963, Weller 1987, Monserud et al. 2005, Shaw 

2005, Zeide 2005). 
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4. Χαρακτηριστικά ειδών 
Όπως αναφέρθηκε, για κάθε είδος, η δυναμική του οποίου προσομοιώνεται από το LANDIS PRO, εισάγονται στο 
οικολογικό μοντέλο και τα βασικά χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής του. Τα χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής που 

απαιτούνται από το μοντέλο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2 Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών ιστορίας ζωής που εισάγονται στο οικολογικό μοντέλο 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Μονάδα 
Longevity Η μέγιστη διάρκεια ζωής του είδους Έτη 
Maturity H ηλικία αναπαραγωγικής ωρίμανσης Έτη 
Shade tolerance H σκιανθεκτικότητα του είδους Ποιοτική κλίμακα με τιμές 

1-5 
Fire tolerance H ανθεκτικότητα του είδους στη φωτιά Ποιοτική κλίμακα με τιμές 

1-5 
Effective dispersal distance Η απόσταση κατά την οποία το 95% των 

σπόρων του είδους είναι σε θέση να φυτρώσει 
Μέτρα 

Max dispersal distance Μέγιστη απόσταση διασποράς  Μέτρα 
Vegetation probability Η πιθανότητα αναπαραγωγής με 

παραβλάστηση για το είδος 
Πιθανότητα από 0 εώς 1 

Min vegetation age Η ελάχιστη ηλικία κατά την οποία η 
αναπαραγωγή με παραβλάστηση είναι δυνατή. 

Έτη 

Max vegetation age Η μέγιστη ηλικία κατά την οποία η 
αναπαραγωγή με παραβλάστηση είναι δυνατή. 

Έτη 

Max DΒH Η μέγιστη στηθαία διάμετρος ανά είδος Εκατοστά 
Max SDI Η μέγιστη τιμή του δείκτη SDI ανά είδος.  
Total seeds Ο μέγιστος αριθμός σπόρων ανά είδος ανά έτος  

 

Η συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα για τα είδη που επιλέχθηκαν έγινε με βάση τη βιβλιογραφία και 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παραδοτέο 12.  

Εξαίρεση αποτέλεσε ο υπολογισμός της παραμέτρου MAX SDI. Για τον υπολογισμό του ΜΑΧ SDI 
χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες των Διαχειριστικών Μελετών της περιοχής (βλ. 

αναλυτικά Παραδοτέο 4) και εφαρμόστηκε μεθοδολογία που περιγράφεται από τους Γκατζογιάννη και Παλάσκα 
(2019). Σύμφωνα με αυτή, για κάθε συστάδα των διαχειριστικών που αποτελείται από ένα μόνο είδος, 
υπολογίστηκε ο δείκτης SDI με βάση την εξίσωση (1). Η λογαρίθμιση τα εξίσωσης αυτής μετασχηματίζει τη σχέση 

ως εξής: 

 ln(:;) = V − X × 1.605 × ln("]^) (6) 

Στην εξίσωση 6 εφαρμόστηκε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για τον υπολογισμό της τιμής των συντελεστών 
του μοντέλου α και b. Στη συνέχεια η τιμή α αντικαταστάθηκε από μεγαλύτερη τιμή, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

περιγράφει, σε αδρές γραμμές, τα μέγιστα όρια της παραπάνω σχέσης (εικόνα χ). Οι συντελεστές α και β που 
υπολογίζονται με την παραπάνω διαδικασία, εισάγονται στην εξίσωση 6 για τον υπολογισμό του μέγιστου 
αριθμού δέντρων (ΝΤ) του είδους που μπορεί να υπάρχει σε μία συστάδα. Η τιμή αυτή, στη συνέχεια εισάγεται 

στην εξίσωση 1 για το υπολογισμό του MAX SDI για κάθε είδος.  
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Εικόνα 2 Η σχέση ανάμεσα στη λογαριθμική τιμή του αριθμού των δέντρων και του μέσου DBH για συγκεκριμένο είδος (P. nigra) και 

η γραμμή που περιγράφει τα μέγιστα όρια της σχέσης. 

Τελικά, διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 3 Βιολογικά χαρακτηριστικά ειδών, για εισαγωγή στο Landis Pro 

  Species LONG  MATUR SHADE EFFD MAXD  VEG_P MINVP MAXVP SPT1 
MaxDBH 
(cm) 

Height 
(M) MAXSDI TOTSEED 

1 Pinus nigra 360 25 1 40 100 0 -1 0 1 100 40 1700 2000 

2 
Abies borisii-
regis 500 60 5 50 160 0,6 30 100 1 150 45 1100 600 

3 Fagus sylvatica 300 50 5 100 300 0,6 30 100 0 200 40 1450 13750 

4 Quercus cerris 150 20 2 20 40 0,9 10 75 0 200 35 1600 250 

5 
Acer 
pseudoplatanus  350 25 4 100 1000 0,8 20 100 0 120 35 1000 50000 

6 Alnus glutinosa 160 12 2 100 2000 0,5 10 100 0 100 30 1700 60000 

7 
Carpinus 
orientalis 150 18 4 60 130 0,8 10 150 0 40 20 1600 10000 

8 
Fraxinus 
angustifolia 250 30 3 50 100 0,8 10 100 0 60 15 1000 50000 

9 Juniperus sp. 200 20 1 35 100 0,2 10 100 1 40 10 1200 500 

10 
Οstrya 
carpinifolia 150 30 4 80 180 0,8 10 100 0 40 25 1600 10000 

11 
Populus 
tremula 100 20 1 500 5000 0,8 7 80 0 75 18 1600 100000 

12 Salix caprea 150 30 1 1000 2000 0,9 10 70 0 80 12 1600 100000 

13 Salix alba 100 30 1 100 1000 
80% - 
90%  10 70 0 150 30 1300 10000 

14 Ulmus minor 300 10 3 100 300 0,5 50 100 0 90 30 1000 10000 



   
 

 
 

17 

5. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο οικολογικό μοντέλο του LANDIS PRO εισάγεται και χάρτης 
καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με συνοδό αρχείο που αποδίδει βασικά οικολογικά χαρακτηριστικά στο τοπίο 

με βάση τα οποία τα είδη αλληλεπιδρούν και εκφράζουν τα δημογραφικά τους γεγονότα. Ο χάρτης 
καταλληλότητας ενδιαιτημάτων, ο οποίος είναι τύπου raster, έχει την ίδια ανάλυση και έκταση με τον αντίστοιχο 

χάρτη αρχικής σύστασης ειδών και κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου QGIS 3.4, διαχωρίζει 
το τοπίο σε διαφορετικές περιοχές-ενδιαιτήματα, σε κάθε ένα από τα οποία οι συνθήκες όσον αφορά τις 
δυνατότητες εγκατάστασης και αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα είδη, διαφέρουν από είδος σε είδος. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται στο συνοδό του χάρτη αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει (α) τις πιθανότητες 
εγκατάστασης κάθε είδους στην εκάστοτε περιοχή, εκφρασμένο ως πιθανότητα (τιμές από 0 εώς 1) και (β) την 

τιμή των ορίων των GSO, που περιγράφονται παραπάνω (βλ. πίνακα 1).  

Ο χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων και το συνοδό αρχείο περιγραφής των βασικών οικολογικών 
χαρακτηριστικών του τοπίου, επηρεάζουν καθοριστικά την ικανότητα πρόβλεψης του οικολογικού μοντέλου, 

όσον αφορά την πορεία της διαδοχής και την σύσταση του τοπίου σε είδη κατά ορισμένη χρονική στιγμή. 
Προκειμένου να διερευνήσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής του κατάλληλου χάρτη καταλληλότητας 

ενδιαιτημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη προβλεπτική ικανότητα του οικολογικού μοντέλου, 
εφαρμόσαμε την παρακάτω σειρά σεναρίων.  

 

1. Προσδιορισμός πιθανοτήτων βλάστησης  

Ο προσδιορισμός αυτός έγινε με βάση 3 σενάρια: 

- Την καταλληλότητα του ενδιαιτήματος με βάση τη βλάστηση που καταγράφεται σήμερα 
- Την καταλληλότητα του ενδιαιτήματος με βάση τις αλλαγές της βλάστησης από το 1945 ως σήμερα 

- Την καταλληλότητα του ενδιαιτήματος με βάση τις περιβαλλοντικές παραμέτρους 

 

Σενάριο 1. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με βάση τη σημερινή κατάσταση της βλάστησης 

Ένας εκ των βασικών στόχων του οικολογικού μοντέλου είναι η δυνατότητα προσομοίωσης των αλλαγών που 
υφίσταται το υπό μελέτη τοπίο, όσον αφορά τη βλάστησή του από το 1945 έως σήμερα. Δεδομένου ότι η αρχική 

και η τελική κατάσταση του τοπίου είναι γνωστές μέσω της φωτοερμηνείας (βλ. αναλυτικά Παραδοτέο 4), είναι 
δυνατό η οικολογική ερμηνεία του τοπίου να βασιστεί στην τελική του κατάσταση (σύνθεση κατά 2015). Με βάση 
τη λογική αυτή, κατασκευάστηκε χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με βάση την φωτοερμηνεία του 2015, 

χωρίζοντας την υπό μελέτη περιοχή στα εξής τμήματα:  
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Εικόνα 3 Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος με βάση την κατάσταση της βλάστησης το 2015 

1. Μη ενεργές περιοχές (περιλαμβάνει λιθώνες, λιβάδια κτλ.) 
2. Δρυς 

3. Ελάτη 
4. Πεύκο 

5. Οξυά 
6. Δρυς-Ελάτη 
7. Δρυς-Πεύκη 

8. Ελάτη-Πεύκη 
9. Οξυά-Δρυς 

10. Οξυά-Ελάτη 
11. Οξυά-Πεύκη 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές, αποδόθηκε πιθανότητα φύτρωσης ίση με 1 σε όσα είδη απαντώνται σε 

κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα ίση με 0 στα υπόλοιπα είδη.  

Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι εξ ορισμού θα είναι κατάλληλη να προσεγγίσει τη σημερινή 

κατάσταση και έτσι να προσομοιώσει ικανοποιητικά τις αλλαγές της βλάστησης στο διάστημα 1945-2015. Το 
μειονέκτημά της είναι ότι έχει σημαντική έλλειψη οικολογικού ρεαλισμού: για παράδειγμα, μια έκταση που 
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σήμερα εμφανίζεται να έχει αποκλειστικά Οξιά, είναι πιθανό να είναι κατάλληλη για βλάστηση της Ελάτης ή της 

Μ. Πεύκης. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή δεν περιλαμβάνει τις διαδικασίες διαδοχής, όπως αυτές λαμβάνουν 
χώρα στην περιοχή κι έχουν αναλυθεί στο Παραδοτέο 7: για παράδειγμα, μια έκταση με αμιγή Οξιά, είναι πιο 

πιθανό να έχει περάσει από τη φάση της αμιγούς Μ. Πεύκης, της μίξεις Οξιάς με Μ. Πεύκη και να έχει καταλήξει 
στην αμιγή Οξιά. Ωστόσο, το περιορισμένο διάστημα εφαρμογής της (70 έτη), σε σχέση με τις χρονικότητες της 
διαδοχής, απομειώνει τις επιπτώσεις αυτής της μη ρεαλιστικής αφαίρεσης.  

 

Σενάριο 2. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με βάση τις μεταβάσεις ανάμεσα στο 1945 και 2015 

Για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα του Σεναρίου 1, δημιουργήθηκε ένα νέο σενάριο, όπου η καταλληλότητα 
του κάθε ενδιαιτήματος και κατ’ επέκταση οι πιθανότητες βλάστησης του κάθε είδους σε αυτό, διαμορφώνονται 
όχι με βάση την κατάσταση το 2015, αλλά με βάση τη μετάβαση από το 1945 στο 2015, με βάση τα αποτελέσματα 

της φωτοερμηνείας (βλ. αναλυτικά Παραδοτέο 4). Για λόγους βελτίωσης του οικολογικού ρεαλισμού επίσης, οι 
διάφοροι τύποι δασών του 2015, κατανεμήθηκαν στις διακριτές ζώνες βλάστησης της περιοχής, όπως αυτές 

προέκυψαν κατά τη συσχέτιση της βλάστησης με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, δηλαδή στη Ζώνη Δρυός, 
Ζώνη Πεύκης και Ζώνη Οξιάς (βλ. αναλυτικά Παραδοτέο 7).  

Με αυτή την προσέγγιση, διακρίθηκαν 92 τύποι μετάβασης από το 1945 στο 2015, οι οποίοι αντιστοιχήθηκαν σε 
30 τύπους ενδιαιτήματος. Στη συνέχεια, οι πιθανότητες βλάστησης του κάθε είδους σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος, 
εκτιμήθηκαν με βάση τη σχετική αφθονία του είδους στον τύπο. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας 

φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και χάρτη.  

Categ_1945 
(φωτοερμηνεία) 

Categ_2015  
(φωτοερμηνεία) 

Τύπος 
μετάβασης 

Χειρισμός 
κατά την 
εφαρμογή 
του Landis 

Ζώνη 
Βλάστησης 

Τύπος 
ενδιαιτήματος Είδος Πιθανότητες 

KTIRIA 

KTIRIA 

1 
inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

DROMOS       

KALLIERGEIA       

LITHONES       

LIVADI 2 
inactive -> 
active + 
διαταραχή 

  0     

LOIPA_FYLLO 

3 
inactive -> 
active 
μετά 70 

ZONI_DRYOS 1 

ΠΕΥΚΗ 50 

DRYS ΔΡΥΣ 50 

DRYS-M.PEFKI ΕΛΑΤΟ 0 

ELATI ΟΞΙΑ 0 

DROMOS 

DROMOS 

4 
inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

KTIRIA       

KALLIERGEIA       

LIVADI 5 
active + 
διαταραχή 

  0     

LITHONES 

6 

inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

KOITI 
inactive + 
αλλαγή 

      

PARAPOTAMIA 7 active   0     

DRYS 

8 
inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_DRYOS 2 

ΔΡΥΣ 65 

DRYS-M.PEFKI ΠΕΥΚΗ 30 

OXYA-DRYS ΟΞΙΑ 5 
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M.PEFKI 
9 

inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_PEFKIS 3 ΠΕΥΚΗ 
100 

LOIPA-FYLLO   

ELATI-M.PEFKI 

10 
inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_OXYAS 4 

ΟΞΙΑ 30 

OXYA-ELATI ΕΛΑΤΟ 10 

OXYA-M.PEFKI ΠΕΥΚΗ 60 

KALLIERGEIA 

DROMOS 

11 
inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

KTIRIA       

KALLIERGEIA       

LIVADI 12 
inactive -
>active + 
διαταραχή 

  0     

LITHONES 

13 

inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

KOITI 
inactive + 
αλλαγή 

      

PARAPOTAMIA 14 active   0     

DRYS 

15 
inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_DRYOS 5 

ΠΕΥΚΗ 30 

DRYS-ELATI ΔΡΥΣ 60 

DRYS-M.PEFKI ΕΛΑΤΟ 5 

OXYA-DRYS ΟΞΙΑ 5 

M.PEFKI 
16 

inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_PEFKIS 6 ΠΕΥΚΗ 100 
LOIPA-FYLLO 

ELATI 

17 
inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_OXYAS 7 

ΠΕΥΚΗ 60 

ELATI-M.PEFKI ΔΡΥΣ 0 

OXYA ΕΛΑΤΟ 20 

OXYA-ELATI ΟΞΙΑ 20 

OXYA-M.PEFKI     

LIVADI 

DROMOS 

18 
inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

KTIRIA       

KALLIERGEIA       

LIVADI 19 
active + 
διαταραχή 

  0     

LITHONES 

20 

inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

KOITI 
inactive + 
αλλαγή 

      

PARAPOTAMIA 21 active   0     

DRYS 

22 
inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_DRYOS 8 

ΠΕΥΚΗ 45 

DRYS-ELATI ΔΡΥΣ 50 

DRYS-M.PEFKI ΕΛΑΤΟ 2 

OXYA-DRYS ΟΞΙΑ 3 

M.PEFKI 
23 

inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_PEFKIS 9 ΠΕΥΚΗ 100 
LOIPA-FYLLO 

ELATI 

24 
inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_OXYAS 10 

ΠΕΥΚΗ 35 

ELATI-M.PEFKI ΔΡΥΣ 0 

OXYA ΕΛΑΤΟ 11 

OXYA-ELATI ΟΞΙΑ 54 

OXYA-M.PEFKI     

LITHONES 

LITHONES 25 inactive   0     

KOITI 
26 

inactive + 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 
27 

inactive -
>active + 
διαταραχή 

  0     

PARAPOTAMIA 28 active   0     
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DRYS 
29 active ZONI_DRYOS 11 

ΠΕΥΚΗ 45 

DRYS-M.PEFKI ΔΡΥΣ 55 

M.PEFKI 30 active ZONI_PEFKIS 12 ΠΕΥΚΗ 100 

OXYA-M.PEFKI 
31 active ZONI_OXYAS 13 

ΠΕΥΚΗ 65 

ΟΞΙΑ 35 

ΚΟΙΤΙ 

KOITI 31 inactive   0     
KTIRIA 

33 
inactive + 
αλλαγή 

  

0 

    

DROMOS       

LITHONES       

LIVADI 34 
inactive -> 
active + 
διαταραχή 

  0     

DRYS 
35 active ZONI_DRYOS 14 

ΠΕΥΚΗ 30 

DRYS-M.PEFKI ΔΡΥΣ 70 

M.PEFKI 
36 active ZONI_PEFKIS 15 ΠΕΥΚΗ 100 

LOIPA_FYLLO 

OXYA-M.PEFKI 37 active ZONI_OXYAS 16 
ΠΕΥΚΗ 75 

ΟΞΙΑ 25 

PARAPOTAMIA 38 inactive         

LOIPA_FYLLO 

LOIPA_FYLLO 39 active   0     

DROMOS 40 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LITHONES 41 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 42 
active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

OR_THAMNONA OR_THAMNONA 43 active   0     

PARAPOTAMIA 

PARAPOTAMIA 44 active   0     

LOIPA_FYLLO 45 active   0     

KOITI 46 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LITHONES 47 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 48 
active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

YGROTOPOS 

YGROTOPOS 49 inactive   0     

OXYA 
50 active ZONI_OXYAS 17 

ΠΕΥΚΗ 40 

OXYA-M.PEFKI ΟΞΙΑ 60 

DRYS 

DROMOS 
51 

active ως 
αλλαγή 

  0     

KALLIERGEIA 
52 

active ως 
αλλαγή 

  0     

KOITI 
53 

active ως 
αλλαγή 

  0     

KTIRIA 
54 

active ως 
αλλαγή 

  0     

LITHONES 
55 

active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 
56 

active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

DRYS 

53 active ZONI_DRYOS 18 

ΠΕΥΚΗ 5 

DRYS-M.PEFKI ΔΡΥΣ 90 

OXYA-DRYS ΟΞΙΑ 5 
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DRYS-M.PEFKI 

DROMOS 
54 

active ως 
αλλαγή 

  0     

KALLIERGEIA 
55 

active ως 
αλλαγή 

  0     

KOITI 
56 

active ως 
αλλαγή 

  0     

KTIRIA 
57 

active ως 
αλλαγή 

  0     

LITHONES 
58 

active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 
59 

active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

DRYS 

60 
active ZONI_DRYOS 19 

ΠΕΥΚΗ 60 

DRYS-M.PEFKI ΔΡΥΣ 35 

OXYA-M.PEFKI ΟΞΙΑ 5 

M.PEFKI active ZONI_PEFKIS 20 ΠΕΥΚΗ 100 

DRYS-ELATI DRYS-ELATI 61 active ZONI_DRYOS 21 
ΔΡΥΣ 60 

ΕΛΑΤΟ 40 

OXYA-DRYS 

DROMOS 
62 

active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 
63 

active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

OXYA-DRYS 
64 active ZONI_DRYOS 22 

ΟΞΙΑ 50 

DRYS-M.PEFKI ΔΡΥΣ 50 

M.PEFKI 

DROMOS 65 
active ως 
αλλαγή 

  0     

KTIRIA 66 
active ως 
αλλαγή 

  0     

KALLIERGEIA 67 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 68 
active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

LITHONES 69 
active ως 
αλλαγή 

  0     

KOITI 70 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LOIPA_FYLLO 71 inactive -> 
active 
(check 70) 

ZONI_PEFKIS 23 ΠΕΥΚΗ 100 
M.PEFKI 72 

DRYS-M.PEFKI 73 active ZONI_DRYOS 24 
ΠΕΥΚΗ 70 

ΔΡΥΣ 30 

ELATI-M.PEFKI 

74 active ZONI_OXYAS 25 

ΠΕΥΚΗ 65 

OXYA-ELATI ΕΛΑΤΟ 5 

OXYA-M.PEFKI ΟΞΙΑ 30 

ELATI-M.PEFKI 

DROMOS 75 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 76 
active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

LITHONES 77 
active ως 
αλλαγή 

  0     

ELATI-M.PEFKI 
78 active ZONI_PEFKIS 26 

ΠΕΥΚΗ 70 

M.PEFKI ΕΛΑΤΟ 30 
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ELATI 

DROMOS 79 
active ως 
αλλαγή 

  0     

ELATI 
80 active ZONI_OXYAS 27 

ΕΛΑΤΟ 80 

OXYA-ELATI ΟΞΙΑ 20 

OXYA-M.PEFKI 

DROMOS 81 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 82 
active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

LITHONES 83 
active ως 
αλλαγή 

  0     

DRYS-M.PEFKI 

84 active ZONI_OXYAS 28 

ΔΡΥΣ 0 

M.PEFKI ΠΕΥΚΗ 60 

OXYA ΟΞΙΑ 35 

OXYA-ELATI ΕΛΑΤΟ 5 

OXYA-M.PEFKI     

OXYA-ELATI 

DROMOS 85 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 86 
active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

LITHONES 87 
active ως 
αλλαγή 

  0     

ELATI 

88 active ZONI_OXYAS 29 

ΔΡΥΣ 0 

M.PEFKI ΠΕΥΚΗ 5 

OXYA-ELATI ΟΞΙΑ 40 

LOIPA_FYLLO ΕΛΑΤΟ 55 

OXYA 

DROMOS 89 
active ως 
αλλαγή 

  0     

LIVADI 90 
active ως 
αλλαγή + 
active 

  0     

LITHONES 91 
active ως 
αλλαγή 

  0     

M.PEFKI 
92 active ZONI_OXYAS 30 

ΠΕΥΚΗ 10 

OXYA ΟΞΙΑ 90 
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Εικόνα 4 Χάρτης τύπων ενδιαιτήματος (landtypes) με βάση τη μετάβαση 1945-2015 

Η προσέγγιση αυτή έχει σαφώς αυξημένο βαθμό περιπλοκότητας και οικολογικού ρεαλισμού σε σχέση με την 

πρώτη, αφού βασίζεται στην πραγματική ιστορία της βλάστησης, ενώ λαμβάνει υπόψη έμμεσα και τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά του κάθε ενδιαιτήματος, εξαιτίας της κατανομής τους σε ζώνες βλάστησης. Με αυτό τον τρόπο, 
δεν αποκλείει είδη από περιοχές όπου δυνητικά μπορούν να αναπτυχθούν, ακόμα και αν δεν απαντώνται εκεί 

το 2015.  

 

Σενάριο 3. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με βάση τις περιβαλλοντικές παραμέτρους 

Στη βασική λογική του μοντέλου, η καταλληλότητα του κάθε ενδιαιτήματος για το κάθε είδος και κατ’ επέκταση 
οι πιθανότητες βλάστησης του κάθε είδους σε αυτό, διαμορφώνονται από τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

της έκτασης στην οποία αναφέρεται. Στο παραδοτέο 7 (Κεφ. 4) έγινε μια προσπάθεια συσχέτισης της βλάστησης, 
με βάση τις σχετικές αφθονίες των 4 κύριων δασικών ειδών, με βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, ώστε να 

περιγραφεί η οικοθέση κάθε είδους. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε: 

- Σε σαφή και ισχυρή συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με το υψόμετρο (βλ. σχήμα). Για να μειωθεί ο 
αριθμός των υψομετρικών ζωνών στο αναγκαίο, θεωρήσαμε ότι οι σχετικές αφθονίες μένουν σχετικά 

σταθερές από τα χαμηλότερα υψόμετρα ως τη ζώνη των 1.100 μ., και από τη ζώνη των 2.000 μ. και πάνω.  
- Σε ήπια συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με την έκθεση.  

- Σε μερική συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με την κλίση: συγκεκριμένα, φάνηκε ότι ως κλίση 110% οι 
σχετικές αφθονίες δεν επηρεάζονται με σταθερό μοτίβο και μένουν αρκετά σταθερές, από την κλίση 

110-150% αλλάζουν οι μεταξύ τους αναλογίες, ενώ από κλίση 150% σχεδόν σταματά η ανάπτυξη δασών.  
- Χωρίς σταθερή συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με το γεωλογικό υπόστρωμα.  

Με βάση τα παραπάνω, η περιοχή μπορεί να διακριθεί οικολογικά στις εξής ζώνες: 

• Υψόμετρο: 
o 800-1150 h   
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o 1150-1250 h   

o 1250-1350 h   
o 1350-1450 h   

o 1450-1550 h   
o 1550-1650 h   
o 1650-1750 h   

o 1750-1850 h   
o 1850-1950 h   

o 1950-2050 h   
o 2050-2450 h 

• Έκθεση: 
o Βόρεια (Ν) 

o Ανατολικά (E) 
o Νότια (S)  
o Δυτικά (W) 

•   Κλίση: 
o Κλίση ως 110% 
o Κλίση ως 150% 
o Κλίση >150% 

Αν τώρα διαχωριστεί το σύνολο της περιοχής με βάση τις παραπάνω ζώνες, προκύπτουν 71 διακριτές απόλυτες 
οικοθέσεις (χωρίς να υπολογίζουμε τους συνδυασμούς που δεν απαντώνται στην περιοχή). Σε κάθε μία από τις 

οικοθέσεις αυτές, υπολογίσαμε:  
- Τη συνολική έκταση που καλύπτει κάθε οικοθέση στην περιοχή 

- Την αφθονία των 4 κύριων ειδών, με βάση την πραγματική έκταση που καλύπτει το καθένα.  
- Τη συνολική έκταση που είναι καλυμμένη από τα παραπάνω είδη.  
- Το ποσοστό της συνολικής δασοκάλυψης της κάθε οικοθέσης (εδώ, για λόγους συνοχής των επόμενων 

υπολογισμών, κρατήσαμε μόνο τα 4 είδη, αν και στη συνολική δασοκάλυψη συμπεριλαμβάνονται και οι 
λοιπές δασικές εκτάσεις (παραποτάμια, λοιπά φυλλοβόλα, ορεινοί θαμνώνες). Ωστόσο, το συνολικό 

ποσοστό τους είναι αμελητέο και δεν επηρεάζουν τα επόμενα αποτελέσματα). Το ποσοστό της 
δασοκάλυψης αντιστοιχή στην πιθανότητα να συναντήσουμε δάσος σε κάθε οικοθέση.  

- Τη σχετική αφθονία του κάθε είδους στην κάθε οικοθέση, ως το ποσοστό της δασικής έκτασης που 

καλύπτει, ως ένα μέτρο της πραγματοποιημένης οικοθέσης του κάθε είδους, εντός της αντίστοιχης 
απόλυτης οικοθέσης.  

Η σχετική αφθονία, ή το μέγεθος της πραγματοποιημένης οικοθέσης, αντιστοιχεί στην πιθανότητα να 
αναπτυχθεί το κάθε είδος εντός της κάθε απόλυτης οικοθέσης. Ο υπολογισμός αυτός βέβαια, όπως 

αναλύθηκε στην παράγραφο 4.1, υποκρύπτει και άλλες σχέσεις καθορισμού, εκτός από τις εξεταζόμενες. Για 
παράδειγμα, η σχετική αναλογία όλων των δασών σε κάθε υψομετρική ζώνη διαμορφώνεται ταυτόχρονα 
από την οικολογική καταλληλότητα και από τη συγκεκριμένη ιστορία της κάθε θέσης. Για παράδειγμα, αν τα 

δάση είναι λιγότερα στις ζώνες ως τα 1.250 μ. από ό,τι στις αμέσως επόμενες, αυτό πρέπει μάλλον να 
αποδοθεί στην ιστορία των συγκεκριμένων ζωνών (βόσκηση, καλλιέργειες κα), ενώ αν τα δάση μειώνονται 

ξανά στις υψηλότερες ζώνες πάνω από τα 1.800 μ., αυτό πρέπει να αποδωθεί σε ένα συνδυασμό της ιστορίας 
με την οικολογική καταλληλότητα. Επίσης, στις ζώνες που υπάρχει ή υπήρξε επιλεκτική πίεση από βόσκηση 
ή υλοτομία, η σχετική αφθονία των 4 ειδών θα έχει επηρεαστεί τόσο από την οικολογική καταλληλότητα της 
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ζώνης, όσο και από τη διαφορά πίεσης. Οι αιτίες που έχουν να κάνουν με την ιστορία δεν μπορούν εύκολα 

να απομονωθούν από τις οικολογικές.  
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτού του έργου. Το ζητούμενο σε αυτή τη φάση, 

είναι να εκτιμηθεί η πιθανότητα που έχει το κάθε είδος να αναπτυχθεί σε κάθε διακριτή οικοθέση. Εξ 
ορισμού, η πιθανότητα αυτή συμπυκνώνει όλες τις ιστορικές και οικολογικές παραμέτρους σε έναν αριθμό.  
Για τον υπολογισμό της τελικά έγιναν τα δύο επόμενα βήματα: 

- Υπολογίσαμε τη πιθανότητα να αναπτυχθεί το κάθε είδος σε σχέση με τα άλλα, ορίζοντας ως 1 την 
πιθανότητα του πλέον άφθονου είδους και υπολογίζοντας αντίστοιχα τα υπόλοιπα.   

- Πολλαπλασιάζοντας την σχετική πιθανότητα του κάθε είδους με τη συνολική πιθανότητα να 
αναπτυχθούν δάση σε κάθε οικοθέση, προκύπτει η πιθανότητα που έχει το κάθε είδος να αναπτυχθεί σε 
κάθε οικοθέση.  

Με την παραπάνω διαδικασία, και με τις παραδοχές πάντα που αναλύθηκαν στο Κεφ. 4.1, διακρίθηκε η 
περιοχή σε οικοθέσεις και παραμετροποιήθηκε η οικολογική καταλληλότητα της κάθε οικοθέσης, με βάση 

τη σχετική αφθονία του κάθε είδους, ως η πιθανότητα να αναπτυχθεί το κάθε είδος σε κάθε οικοθέση.  
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      Αφθονία (Real_Covered_Ha)   
Σχετική αφοθονία (%_Δασικής 

έκτασης) Πιθανότητες στη δασική έκταση Πιθανότητες στη συνολική έκταση 

a/a Niche 
Συνολική 
έκταση OXYA PEFKI ELATI DRYS Δασικά Δασοκάλυψη OXYA PEFKI ELATI DRYS OXYA PEFKI ELATI DRYS OXYA PEFKI ELATI DRYS 

  800-1150 h                                         
  E                             

1 Κλίση ως 110% 1060,55 9,62 280,07 2,18 320,01 611,89 57,7% 2% 46% 0% 52% 0,03 0,88 0,01 1,00 0,0173 0,5049 0,0039 0,5770 
2 Κλίση ως 150% 0,05      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
3 Κλίση ως 110% 266,10 4,47 112,06 0,89 50,78 168,20 63,2% 3% 67% 1% 30% 0,04 1,00 0,01 0,45 0,0252 0,6321 0,0050 0,2865 

  S                             
4 Κλίση ως 110% 554,02 3,98 52,74 0,64 150,13 207,49 37,5% 2% 25% 0% 72% 0,03 0,35 0,00 1,00 0,0099 0,1316 0,0016 0,3745 
5 Κλίση ως 150% 0,16      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
6 Κλίση ως 110% 608,77 5,14 92,46 0,86 230,98 329,45 54,1% 2% 28% 0% 70% 0,02 0,40 0,00 1,00 0,0121 0,2166 0,0020 0,5412 
7 Κλίση ως 150% 1,82     0,13 0,13 7,3% 0% 0% 0% 100% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0726 
8 Κλίση >150% 0,22      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  1150-1250 h                                         
  E                             

9 Κλίση ως 110% 613,48 41,80 265,96 22,38 85,87 416,02 67,8% 10% 64% 5% 21% 0,16 1,00 0,08 0,32 0,1066 0,6781 0,0571 0,2189 
10 Κλίση ως 150% 0,59   0,02   0,02 2,9% 0% 100% 0% 0% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,0294 0,0000 0,0000 

  N                            
11 Κλίση ως 110% 275,62 38,44 101,86 24,72 64,49 229,51 83,3% 17% 44% 11% 28% 0,38 1,00 0,24 0,63 0,3142 0,8327 0,2021 0,5272 

  S                             
12 Κλίση ως 110% 352,13 14,72 77,35 1,47 96,44 189,98 54,0% 8% 41% 1% 51% 0,15 0,80 0,02 1,00 0,0824 0,4327 0,0082 0,5395 
13 Κλίση ως 150% 0,31      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
14 Κλίση ως 110% 354,59 24,71 83,16 2,14 125,84 235,85 66,5% 10% 35% 1% 53% 0,20 0,66 0,02 1,00 0,1306 0,4395 0,0113 0,6651 
15 Κλίση ως 150% 0,02     0,02 0,02 80,0% 0% 0% 0% 100% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 

  1250-1350 h                                         
  E                             
16 Κλίση ως 110% 674,90 115,88 266,39 39,82 43,65 465,74 69,0% 25% 57% 9% 9% 0,44 1,00 0,15 0,16 0,3002 0,6901 0,1032 0,1131 
17 Κλίση ως 150% 0,44   0,01 0,01  0,02 3,9% 0% 50% 50% 0% 0,00 1,00 1,00 0,00 0,0000 0,0395 0,0395 0,0000 

  N                             
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18 Κλίση ως 110% 253,93 55,85 106,58 30,85 10,76 204,05 80,4% 27% 52% 15% 5% 0,52 1,00 0,29 0,10 0,4211 0,8036 0,2326 0,0811 
  S                             
19 Κλίση ως 110% 344,38 32,24 107,47 9,55 64,79 214,04 62,2% 15% 50% 4% 30% 0,30 1,00 0,09 0,60 0,1864 0,6215 0,0552 0,3747 
20 Κλίση ως 150% 0,15   0,01  0,01 0,01 8,5% 0% 50% 0% 50% 0,00 1,00 0,00 1,00 0,0000 0,0850 0,0000 0,0850 

  W                             
21 Κλίση ως 110% 303,48 57,72 91,95 24,88 40,99 215,54 71,0% 27% 43% 12% 19% 0,63 1,00 0,27 0,45 0,4458 0,7102 0,1921 0,3166 
22 Κλίση ως 150% 0,39 0,02 0,14  0,13 0,29 75,5% 8% 47% 0% 45% 0,17 1,00 0,00 0,94 0,1252 0,7551 0,0000 0,7134 

  1350-1450 h                                         
  E                             
23 Κλίση ως 110% 487,21 128,03 153,80 36,88 9,36 328,06 67,3% 39% 47% 11% 3% 0,83 1,00 0,24 0,06 0,5605 0,6734 0,1615 0,0410 
24 Κλίση ως 150% 20,57 0,01 0,39 3,42 0,09 3,90 19,0% 0% 10% 88% 2% 0,00 0,11 1,00 0,03 0,0003 0,0214 0,1896 0,0048 

  N                             
25 Κλίση ως 110% 241,28 88,48 57,58 47,22 7,45 200,74 83,2% 44% 29% 24% 4% 1,00 0,65 0,53 0,08 0,8320 0,5414 0,4440 0,0701 
26 Κλίση ως 150% 2,12     1,27 1,27 60,0% 0% 0% 0% 100% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,6000 

  S                             
27 Κλίση ως 110% 366,12 69,56 91,75 14,11 11,87 187,29 51,2% 37% 49% 8% 6% 0,76 1,00 0,15 0,13 0,3878 0,5115 0,0787 0,0662 
28 Κλίση ως 150% 3,59      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
29 Κλίση ως 110% 340,41 114,24 79,18 50,46 6,50 250,38 73,6% 46% 32% 20% 3% 1,00 0,69 0,44 0,06 0,7355 0,5098 0,3249 0,0418 
30 Κλίση ως 150% 2,74 0,13 0,05 0,08  0,26 9,3% 50% 20% 30% 0% 1,00 0,41 0,59 0,00 0,0934 0,0381 0,0553 0,0000 

  1450-1550 h                                         
  E                             
31 Κλίση ως 110% 380,00 127,59 43,03 54,44 1,23 226,30 59,6% 56% 19% 24% 1% 1,00 0,34 0,43 0,01 0,5955 0,2008 0,2541 0,0058 
32 Κλίση ως 150% 4,79 0,73 0,38 0,14 0,39 1,64 34,3% 45% 23% 8% 24% 1,00 0,52 0,19 0,54 0,3428 0,1780 0,0645 0,1839 
33 Κλίση >150% 1,00      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
34 Κλίση ως 110% 167,91 77,83 15,80 47,01 3,25 143,89 85,7% 54% 11% 33% 2% 1,00 0,20 0,60 0,04 0,8569 0,1740 0,5176 0,0358 
35 Κλίση ως 150% 1,21 0,68 0,05 0,08 0,15 0,97 80,0% 71% 5% 8% 16% 1,00 0,07 0,12 0,22 0,8000 0,0595 0,0941 0,1785 

  S                             
36 Κλίση ως 110% 199,17 55,88 49,14 10,01 0,10 115,14 57,8% 49% 43% 9% 0% 1,00 0,88 0,18 0,00 0,5781 0,5083 0,1035 0,0011 
37 Κλίση ως 150% 0,17 0,04 0,10   0,14 79,2% 28% 72% 0% 0% 0,40 1,00 0,00 0,00 0,3145 0,7919 0,0000 0,0000 

  W                             
38 Κλίση ως 110% 169,94 62,40 41,97 11,28 0,00 115,65 68,1% 54% 36% 10% 0% 1,00 0,67 0,18 0,00 0,6805 0,4577 0,1230 0,0000 
39 Κλίση ως 150% 1,12 0,25 0,11   0,37 32,7% 69% 31% 0% 0% 1,00 0,45 0,00 0,00 0,3269 0,1469 0,0000 0,0000 

  1550-1650 h                                         
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  E                             
40 Κλίση ως 110% 276,84 128,56 3,55 56,84  188,95 68,3% 68% 2% 30% 0% 1,00 0,03 0,44 0,00 0,6825 0,0189 0,3017 0,0000 
41 Κλίση ως 150% 0,86 0,18  0,09  0,27 31,7% 68% 0% 32% 0% 1,00 0,00 0,47 0,00 0,3166 0,0000 0,1493 0,0000 
42 Κλίση >150% 3,54      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
43 Κλίση ως 110% 177,88 142,57 2,15 21,44  166,16 93,4% 86% 1% 13% 0% 1,00 0,02 0,15 0,00 0,9341 0,0141 0,1404 0,0000 
44 Κλίση ως 150% 0,29 0,23    0,23 80,0% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,8000 0,0000 0,0000 0,0000 

  S                             
45 Κλίση ως 110% 107,61 36,37 10,58 7,64  54,59 50,7% 67% 19% 14% 0% 1,00 0,29 0,21 0,00 0,5073 0,1475 0,1066 0,0000 
46 Κλίση ως 150% 0,24 0,07 0,07   0,14 60,0% 52% 48% 0% 0% 1,00 0,93 0,00 0,00 0,6000 0,5561 0,0000 0,0000 

  W                             
47 Κλίση ως 110% 105,40 36,55 6,63 7,66  50,84 48,2% 72% 13% 15% 0% 1,00 0,18 0,21 0,00 0,4824 0,0876 0,1011 0,0000 
48 Κλίση ως 150% 1,08 0,15 0,07   0,23 21,0% 68% 32% 0% 0% 1,00 0,48 0,00 0,00 0,2104 0,1011 0,0000 0,0000 

  1650-1750 h                                         
  E                             
49 Κλίση ως 110% 331,20 199,87 3,40 52,77  256,04 77,3% 78% 1% 21% 0% 1,00 0,02 0,26 0,00 0,7731 0,0132 0,2041 0,0000 
50 Κλίση ως 150% 0,82 0,30    0,30 37,0% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,3699 0,0000 0,0000 0,0000 
51 Κλίση >150% 0,10      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
52 Κλίση ως 110% 146,54 113,39 0,40 12,17  125,96 86,0% 90% 0% 10% 0% 1,00 0,00 0,11 0,00 0,8596 0,0030 0,0923 0,0000 

  S                             
53 Κλίση ως 110% 68,61 24,58 5,44 3,46  33,48 48,8% 73% 16% 10% 0% 1,00 0,22 0,14 0,00 0,4880 0,1080 0,0687 0,0000 

  W                             
54 Κλίση ως 110% 21,36 12,95 0,33 3,04  16,32 76,4% 79% 2% 19% 0% 1,00 0,03 0,23 0,00 0,7639 0,0193 0,1792 0,0000 
55 Κλίση ως 150% 0,59 0,06 0,29   0,35 60,0% 18% 82% 0% 0% 0,22 1,00 0,00 0,00 0,1327 0,6000 0,0000 0,0000 

  1750-1850 h                                         
  E                             
56 Κλίση ως 110% 366,39 269,08 0,49 0,61  270,18 73,7% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,7374 0,0013 0,0017 0,0000 
57 Κλίση ως 150% 0,21 0,08    0,08 37,9% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,3786 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
58 Κλίση ως 110% 155,76 133,74 0,31 0,96  135,01 86,7% 99% 0% 1% 0% 1,00 0,00 0,01 0,00 0,8668 0,0020 0,0062 0,0000 

  S                             
59 Κλίση ως 110% 38,16 14,30 0,51 0,80  15,60 40,9% 92% 3% 5% 0% 1,00 0,04 0,06 0,00 0,4088 0,0145 0,0228 0,0000 
60 Κλίση ως 150% 0,03 0,03    0,03 100,0% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
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61 Κλίση ως 110% 16,63 2,48  1,86  4,34 26,1% 57% 0% 43% 0% 1,00 0,00 0,75 0,00 0,2609 0,0000 0,1961 0,0000 
  1850-1950 h                                         
  E                             
62 Κλίση ως 110% 145,10 18,00 1,04   19,04 13,1% 95% 5% 0% 0% 1,00 0,06 0,00 0,00 0,1312 0,0076 0,0000 0,0000 
63 Κλίση ως 150% 0,04      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
64 Κλίση ως 110% 75,15 19,86 0,06   19,92 26,5% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,2651 0,0008 0,0000 0,0000 

  S                             
65 Κλίση ως 110% 62,04 3,92    3,92 6,3% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0632 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
66 Κλίση ως 110% 27,39 1,56    1,56 5,7% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0571 0,0000 0,0000 0,0000 

  1950-2050 h                                         
  E                             
67 Κλίση ως 110% 198,94 2,63 0,16   2,79 1,4% 94% 6% 0% 0% 1,00 0,06 0,00 0,00 0,0140 0,0009 0,0000 0,0000 

  N                             
68 Κλίση ως 110% 104,78 1,66    1,66 1,6% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0158 0,0000 0,0000 0,0000 

  S                             
69 Κλίση ως 110% 15,89 0,05 0,01   0,06 0,4% 90% 10% 0% 0% 1,00 0,11 0,00 0,00 0,0037 0,0004 0,0000 0,0000 

  W                             
70 Κλίση ως 110% 5,12      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

71 2050-2450 h 242,377         0,000 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Για τις παραπάνω θέσεις, εκεί δηλαδή όπου η διαδοχή εξελίσσεται κανονικά με βάση τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες, δημιουργήθηκε χάρτης τύπου raster, όπου το κάθε κελί 20x20 m έχει 

αντιστοιχηθεί σε μία από τις παραπάνω 72 κατηγορίες.  

 

Εικόνα 5 Χάρτης τύπου raster για τα ενδιαιτήματα της περιοχής έργου 

 

Στις οικοθέσεις αυτές ωστόσο δεν μπορούν να συμπεριληφθούν κάποιες ιδιαίτερες θέσεις, όπου 

αναπτύσσονται συγκεκριμένες συνθέσεις βλάστησης:  

 

- Λιθώνες 
Κάποιες εκτάσεις που αναγνωρίστηκαν ως λιθώνες το 1945, ακολούθηκαν στη συνέχεια κανονική 

πορεία δάσωσης. Αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στις παραπάνω οικοθέσεις. Ωστόσο, η 

μεγαλύτερη έκταση των λιθώνων παρουσιάζει σταθερότητα στο χρόνο, υποδεικνύοντας ότι 

πρόκειται για μια εδαφολογική συνθήκη που καθορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης όλων των 

ειδών, και μάλιστα με επιλεκτικό τρόπο. Η συνθήκη αυτή -όπως δείχθηκε στο Κεφ. 4- δεν 

συνδέεται με σταθερό τρόπο με τις υπόλοιπες οικολογικές παραμέτρους, ακόμα και αν τείνει να 

εμφανίζεται περισσότερο σε κάποιες από αυτές (πχ στις μεγάλες κλίσεις ή τις νότιες εκθέσεις). Η 

επίδραση της συνθήκης αυτής (ύπαρξη λιθώνα) πάνω στη βλάστηση, αναμένεται να συνδυάζεται 

με τις υπόλοιπες οικολογικές παραμέτρους και να διαφοροποιείται έτσι ανάλογα κυρίως με το 

υψόμετρο. Εντός των λιθώνων ωστόσο, όπως έδειξε η φωτοερμηνεία και η επιτόπια έρευνα, η 

επίδραση του εδάφους είναι σαφώς ισχυρότερη από τις υπόλοιπες παραμέτρους και η σύνθεση 

των ειδών καθορίζεται κυρίως από αυτή. Για λόγους ευκολίας μπορεί να θεωρηθεί συνεπώς ως 

μια διακριτή οικοθέση, ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες παραμέτρους. 

Εξάλλου, από τη φωτοερμηνεία προκύπτει ότι έχουμε δύο τύπους λιθώνων: αυτούς που 

απαγορεύουν κάθε ανάπτυξη δενδρώδους είδους και εμφανίζονται σταθερά με κάλυψη 0% από 
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το 1945 ως το 2015 (ενδεικτικά, οι ασβεστολιθικές κορυφές των Αρένων) και αυτούς που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη κάποιων δέντρων (κυρίως Μ. Πεύκη και δευτερευόντως δρυς και 

πρόσκοπα φυλλοβόλα) και εμφανίζουν κάλυψη από 1-10%, η οποία μάλιστα τείνει να αυξηθεί 

στο χρόνο.  

Έτσι, προτείνεται λοιπόν ο ορισμός δύο επιπλέον οικοθέσεων:   

- Λιθώνες χωρίς βλάστηση 

- Λιθώνες με χαμηλή βλάστηση.  

Οι πιθανότητες ανάπτυξης των δασικών ειδών σε αυτές είναι 0 στην πρώτη περίπτωση και πολύ 

χαμηλή στη 2η. Ποσοτικές εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν, αλλά -με βάση πάντα τα 

αποτελέσματα της φωτοερμηνείας- η πιθανότητα θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλή ώστε να μην 

επιτρέπει την ανάπτυξη της βλάστησης πέρα από ένα ποσοστό +5% σε ένα διάστημα 70 ετών.  

 

- Παραποτάμια βλάστηση 
Πρόκειται για συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα (βλ. Παραδοτέο 

4), εντοπίζονται δίπλα στα ρέματα μόνιμης ροής και ως τα 1.300 μ. υψόμετρο και καλύπτονται 

από ιδιαίτερη σύνθεση δασικών ειδών, με κυρίαρχα το Σκλήθρο και την Ιτιά. Η πιθανότητα για 

κάθε είδος μπορεί να προσδιοριστεί αντίστοιχα από τη σχετική τους αφθονία.  

 

- Ορεινοί θαμνώνες  
Πρόκειται για συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες σύμφωνα με την φωτοερμηνεία (βλ. Παραδοτέο 

4), εντοπίζονται σε υψόμετρο 1800-2200 μ. και χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη σύνθεση, με 

απόλυτα κυρίαρχο το Juniperus sp. Άλλα είδη δεν φαίνεται να υπεσέρχονται σε σημαντικό βαθμό. 

Η σύνθεση και η έκτασή τους μένει σταθερή στο χρόνο, ενώ η πυκνότητα αυξάνει αργά. Συνεπώς, 

η πιθανότητα για τα υπόλοιπα δασικά είδη μπορεί να θεωρηθεί μηδέν κι οι θέσεις αυτές μπορούν 

να μην ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της διαδοχής των υπόλοιπων δασικών ειδών.  

 

- Μη ενεργές θέσεις 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι θέσεις όπου η δασική βλάστηση δεν μπορεί εξ ορισμού 

να αναπτυχθεί, δηλαδή οι τεχνητές επιφάνειες (κτίρια, δρόμοι), οι ενεργές καλλιέργειες, οι κοίτες 

των ποταμών και οι υγρότοποι.  

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, η περιοχή μπορεί να διακριθεί στις εξής εκτάσεις: 

1. Ανενεργές θέσεις (ορεινοί θαμνώνες, λιθώνες που παραμένουν με 0% κάλυψη, 

υγρότοποι, κοίτες, τεχνητές επιφάνειες, καλλιέργειες). Πιθανότητες όλων των ειδών 0.  

2. Θέσεις όπου εξελίσσεται κανονικά η δασική διαδοχή, με βάση τις παραπάνω 71 

οικοθέσεις.  

3. Λιθώνες που παραμένουν λιθώνες με χαμηλή κάλυψη  

4. Παραποτάμια βλάστηση 

Στον παρακάτω χάρτη χωρίζεται η περιοχή έρευνας στις 4 αυτές ζώνες, με βάση τις μεταβάσεις 

από το 1945 στο 2015.  
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Εικόνα 6 Χάρτης οικοθέσεων 1945-1970 (μπλε ανενεργές περιοχές, μωβ κανονική διαδοχή, πράσινο λιθώνες, 
ανοιχτό πράσινο παραποτάμια) 

Το πλεονέκτημα της παραπάνω προσέγγισης είναι ο οικολογικός ρεαλισμός, αφού βασίζεται στις 

πραγματικές σχέσεις της βλάστησης με τις περιβαλλοντικές συνθήκες του κάθε ενδιαιτήματος. 

Επίσης, στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα περιορίστηκαν σε 72 + 3 = 75, ο βαθμός περιπλοκότητας 

είναι ανεκτός και το αποτέλεσμα διαχειρίσιμο από το διαθέσιμο λογισμικό. Το μειονέκτημα, σε 

σχέση με τους στόχους του έργου, είναι ότι σε κάθε θέση η βλάστηση θα διαμορφωθεί με βάση 

τις γενικές πιθανότητες, οπότε είναι πιθανό να αποκλίνει από τη βλάστηση που όντως υπάρχει το 

2015, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη ιστορία της κάθε θέσης. Η εφαρμογή 

στη συνέχεια των διαταραχών αναμένεται να απομειώσει αυτές τις αποκλίσεις και να βελτιώσει 

την προβλεπτική ικανότητα.  

 

 

2. Προσδιορισμός ορίων GSO 

Και στα 3 παραπάνω σενάρια, θα πρέπει να οριστούν οι τιμές – όρια του GSO σε κάθε ενδιαίτημα 

(βλ. παραπάνω πίνακα 1). Για τον προσδιορισμό τους, αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα από την 

επιτόπια έρευνα που έγινε με σκοπό τη διερεύνηση της αναγέννησης στους διάφορους τύπους 

δασικής βλάστησης της περιοχής. Συνοπτικά, κατά την έρευνα αυτή, σε Δειγματοληπτικές 

Επιφάνειες στρωματοποιημένες ανάλογα με τον τύπο της κυρίαρχης βλάστησης και την 

πυκνότητα, καταμετρήθηκαν όλα τα άτομα με τις στηθιαίες διαμέτρους (DBH) τους, 

συμπεριλαμβανομένων και των νεών δενδρυλλίων (σποριόφυτα) όλων των ειδών, χωρισμένων 

σε δύο κατηγορίες: (1) μικρά δενδρύλλια με ξυλοποιημένο κορμό (ηλικίας > 1 έτους) και ύψος 

<1,5 m και (2) μεγάλα δενδρύλλια, με ύψος >1,5 m και DBH < 8 cm. Στη συνέχεια, σε κάθε θέση 
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υπολογίστηκε το GSO, με βάση τους τύπους και το SDImax που περιγράφονται παραπάνω (βλ. 

αναλυτικά Παραδοτέο 4).  

Με αυτό τον τρόπο, ήταν  τελικά εφικτό να εκτιμήσουμε σε κάθε τύπο δασικής βλάστησης ως πιο 

όριο GSO συνεχίζει να αναπαράγεται κανονικά το κάθε είδος. Βέβαια, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα, η συσχέτιση της αναγέννησης με το GSO είναι σχετικά επισφαλής, αφού κάθε 

περιοχή είναι εξαιρετικά ετερογενής και η αναγέννηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 

χωρικά πρότυπα σε πολύ μικρή κλίμακα: ακόμα και σε μια Δοκιμαστική Επιφάνεια έκτασης 200-

600 m2, όπως αυτές που εξετάστηκαν, παρατηρούνται σημειακά spot όπου η κάλυψη είναι 

διαφορετική (αραιώσεις, πυκνώσεις) από το μέσο όρο της περιοχής. Ακόμα και με αυτή την 

επιφύλαξη ωστόσο, βλέποντας το σύνολο των επιφανειών, προκύπτουν κάποια σταθερά 

πρότυπα.  

Το όριο του GSO ως το οποίο κάθε είδος μπορεί να αναπαράγεται, αποτελεί ένα βιολογικό του 

χαρακτηριστικό και δεν επηρεάζεται θεωρητικά από τη σύνθεση της υπερκείμενης βλάστησης. 

Επηρεάζεται όμως σε ένα βαθμό από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της κάθε περιοχής 

(υψόμετρο, έκθεση, κλίση), οι οποίες επηρεάζουν την πρόσβαση στο ηλιακό φως, βασική 

παράμετρος καθορισμού του ορίου GSO. Ωστόσο, εξαιτίας της χωρικής ετερογένειας, ο διακριτός 

υπολογισμός των ορίων GSO σε κάθε διαφορετική οικολογική ζώνη απαιτεί πολλαπλάσιο αριθμό 

Δοκιμαστικών Επιφανειών και ξεφεύγει από τις δυνατότητες του παρόντος έργου και τους 

στόχους του παρόντος Παραδοτέου, που είναι η ρύθμιση του μοντέλου LANDIS PRO. Συνεπώς, τα 

όρια GSO διαμορφώθηκαν ενιαία για κάθε είδος σε όλη την περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα μόνο από τις θέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται ήδη στην αρχική σύνθεση της ώριμης 

βλάστησης.  

Στον παρακάτω πίνακα, παραθέτουμε το σύνολο των στοιχείων, κλιμακούμενα ως προς το GSO 

και ανεξάρτητα από την κατηγορία βλάστησης (πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή του Πίνακα 

12 του Παραδοτέου 4, Τμ. Γ).  
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1 2019_33 1417 40 Δ DRYS-M.PEFKI 10% 0,20 112 10 - - 110 22 3 7 

2 2019_39 1142 20 ΒΑ M.PEFKI 100% 0,23 5 8 13 47 3 - - 13 

3 2019_36 1269 20 A M.PEFKI 100% 0,25 - - - 8 10 - - - 

4 2019_17 1314 5 ΒΑ OXYA-M.PEFKI 10% 0,33 - - 65 7 - - 42 13 

5 2019_38 1138 50 Α DRYS-M.PEFKI 10% 0,33 55 48 - 108 43 5 - 12 

6 2020_11 1261 30 SE OXYA-DRYS 90% 0,34 - 58 - - - 33 - - 

7 2019_34 1394 15 ΒΔ DRYS-M.PEFKI 80% 0,34 205 107 - 30 7 22 - 10 

8 2020_46 1190 10 S DRYS-M.PEFKI 80% 0,35 75 - - 25 - 10 - 15 

9 2020_8 1446 20 E ELATI-M.PEFKI 5% 0,35 75 - 50 42 75 - 3 30 

10 2019_44 1539 60 Ν M.PEFKI 100% 0,35 187 - - - 122 - - - 

11 2019_28 1242 30 ΒΔ ELATI-M.PEFKI 60% 0,36 - - 32 65 - - 33 100 
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12 2019_23 1251 50 Ν ELATI-M.PEFKI 20% 0,37 87 - - 10 148 18 - 8 

13 2020_6 1456 45 SE OXYA-M.PEFKI 65% 0,37 67 - 12 - 103 - 47 17 

14 2020_24 1142 30 S DRYS-M.PEFKI 25% 0,39 3 30 13 3 5 25 8 3 

15 2020_13 1315     DRYS-M.PEFKI 15% 0,39 - - - 5 10 3 - 3 

16 2019_47 1164 30 Ν M.PEFKI 100% 0,40 25 8 3 2 3 - - - 

17 2019_46 1169   Ν DRYS-M.PEFKI 10% 0,40 62 43 - 80 32 3 - 55 

18 2020_22 831 5 E DRYS-M.PEFKI 65% 0,41 - 200 - - - - - - 

19 2019_10 1139 30 ΒΑ DRYS-M.PEFKI 40% 0,41 17 30 30 5 15 23 - - 

20 2020_17 1188 10 SE ELATI-M.PEFKI 85% 0,41 14 28 - 56 11 - - 56 

21 2019_40 1025 30 Δ M.PEFKI 100% 0,42 20 103 - 93 5 - - 2 

22 2020_1 1578 40 N OXYA-ELATI 70% 0,43 - - 1 20 - - 1 4 

23 2019_31 1429 5 Δ M.PEFKI 100% 0,43 - - - 12 28 - - 17 

24 2020_12 1314 15 SE DRYS 100% 0,44 - 53 - 3 - 117 - - 

25 2019_8 1406 30 Α M.PEFKI 100% 0,44 10 - 3 25 10 2 8 28 

26 2019_45 1467 30 Δ ELATI-M.PEFKI 50% 0,44 - - 8 123 - - 12 67 

27 2020_23 862 15 W DRYS-M.PEFKI 25% 0,45 17 133 - - 67 33 - - 

28 2020_27 1366 10 ΝΕ OXYA-ELATI 95% 0,45 3 - 100 88 - - 38 33 

29 2020_14 1240 30 NW DRYS-M.PEFKI 30% 0,47 - - - 63 - - - 70 

30 2019_9 1329 5 Β M.PEFKI 100% 0,48 - - 2 13 22 - - 3 

31 2019_48 1214 40 Α DRYS-M.PEFKI 20% 0,48 32 50 - 52 28 53 - 3 

32 2019_35 1438 35 ΒΑ OXYA-M.PEFKI 10% 0,49 - - 15 168 7 - 30 72 

33 2019_1 1258 5 Β OXYA-M.PEFKI 20% 0,50 - 8 300 5 - - 117 2 

34 2019_16 1130 15 ΒΔ M.PEFKI 100% 0,50 142 12 - 125 5 - - 7 

35 2019_18 1170 15 Β M.PEFKI 100% 0,50 - 42 - 158 40 - - 38 

36 2019_19 1339 15 ΒΑ ELATI-M.PEFKI 70% 0,50 118 28 - 445 - - - 17 

37 2019_50 1278 25 Δ DRYS 100% 0,50 - 2 - - - 7 - - 

38 2020_25 1247 10 ΝΕ OXYA-M.PEFKI 45% 0,50 - - 33 2 - - 3 3 

39 2020_7 1424 10 SE OXYA-ELATI 20% 0,50 - - 65 72 - - 27 70 

40 2020_26 1255 10 E M.PEFKI 100% 0,51 3000 17 17 2 - 2 - - 

41 2020_9 1347 10 NE ELATI-M.PEFKI 55% 0,51 217 5 5 105 3 13 5 - 

42 2020_34 1483 20 E ELATI-M.PEFKI 5% 0,52 50 - 13 83 100 - 13 38 

43 2019_26 1351     OXYA-M.PEFKI 50% 0,52 2 - 45 3 - - 137 13 

44 2019_15 1133 10 Β M.PEFKI 100% 0,52 5 8 - 175 82 - - 25 

45 2019_25 1164 15 ΝΑ DRYS-M.PEFKI 60% 0,52 - 118 - 8 7 55 - 5 

46 2020_41 1452 20 SW M.PEFKI 100% 0,53 13 - - - 133 - - - 

47 2019_30 1438 20 Α ELATI-M.PEFKI 60% 0,54 - - 3 18 - - 2 3 

48 2019_29 1315 5 Ν OXYA-ELATI 10% 0,55 - - 2 273 - - 15 105 

49 2019_3 1478 5 ΝΔ M.PEFKI 100% 0,55 - - - - 25 - - - 

50 2019_41 1016 10 Α DRYS-M.PEFKI 30% 0,55 - 90 10 - 3 20 5 - 

51 2019_14   10 Α DRYS-M.PEFKI 10% 0,55 - 113 - 42 42 5 - - 

52 2020_32 1480 15   OXYA-M.PEFKI 5% 0,56 - - 50 8 - - 38 - 

53 2019_42 1594 40 Α OXYA 100% 0,56 - - 118 140 - - 30 5 

54 2020_21 1043 30 SE DRYS 100% 0,57 - 400 - - - - - - 

55 2020_47 1164 5 E DRYS-M.PEFKI 80% 0,57 28 1000 - 50 - 33 - 35 

56 2020_5 1543 45 Ε M.PEFKI 100% 0,57 75 - 7 - 3 - 2 - 

57 2019_11 1261 30 ΝΔ DRYS-M.PEFKI 10% 0,58 5 2 - 7 22 5 - 2 

58 2020_45 1178 15 Ε DRYS-M.PEFKI 20% 0,59 - 75 - 3 - 15 - - 

59 2020_36 1612 5 SE OXYA 100% 0,60 - - 8 2 - - - - 

60 2019_49 1256 40 Δ DRYS 100% 0,60 - 13 - - 2 22 - - 

61 2020_20 1268 15 SE DRYS-M.PEFKI 50% 0,60 413 - - - - 12 - - 

62 2019_13 904 15 Α DRYS 100% 0,62 - - - - - 2 - - 
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63 2019_2 1358 10 Β OXYA-ELATI 75% 0,63 - - 200 400 - - 32 10 

64 2019_4 1511 5 Α OXYA-M.PEFKI 80% 0,64 - - 150 25 7 - 80 5 

65 2019_20 1710 30 Α OXYA-ELATI 20% 0,65 - - 175 15 - - 123 5 

66 2019_24 1213 30 ΝΔ DRYS-M.PEFKI 20% 0,65 8 35 - 7 35 25 - 13 

67 2020_4 1685 15   OXYA-ELATI 90% 0,65 - - 0 2 - - 5 2 

68 2019_6 1741 5 A OXYA 100% 0,66 - - 667 - - - 500 - 

69 2020_15 1406 15   OXYA-ELATI 15% 0,68 - 2 41 40 - - 48 22 

70 2020_10 1285 10 E ELATI-M.PEFKI 40% 0,70 - - - 50 - - - 42 

71 2019_12 1616 20 Α OXYA-ELATI 80% 0,70 - - 95 8 - - 82 13 

72 2020_3 1548 15 N OXYA-ELATI 60% 0,71 3 - 0 58 - - 7 25 

73 2020_16 1518 10   OXYA-ELATI 50% 0,72 - - 0 33 - - 8 7 

74 2020_29 1535 15 W M.PEFKI 100% 0,73 400 - - - - - - - 

75 2020_19 1317 20 Ε OXYA-M.PEFKI 80% 0,74 - - 25 25 3 - - - 

76 2019_21 1768 10 Α OXYA-ELATI 90% 0,75 - - 800 0 - - 500 0 

77 2020_18 1198 20 NW DRYS-M.PEFKI 65% 0,77 - - - - - - - - 

78 2019_32 1400 30 ΒΔ OXYA-ELATI 50% 0,80 - - 18 40 - - 38 103 

79 2020_2 1594 30 NW OXYA-ELATI 25% 0,82 - - 12 15 - - 12 3 

80 2020_43 1390 45 NW ELATI-M.PEFKI 60% 0,82 - - - 22 - - - 50 

81 2020_44 1330 5 Ν ELATI-M.PEFKI 55% 0,84 - - 13 38 - - - - 

82 2019_43 1579 60 Α OXYA-ELATI 60% 0,85 - - 13 93 - - 58 33 

83 2020_28 1445 5 NE OXYA-ELATI 30% 0,87 - - 7 17 - - 20 43 

84 2020_48 1134 5 S M.PEFKI 100% 0,87 - 5 - - - - - - 

85 2020_39 1229 25 SE M.PEFKI 100% 0,88 800 33 - 200 - - - - 

86 2020_42 1387 30 SE DRYS-ELATI 55% 0,89 6 6 - 167 - - - 83 

87 2019_7 1705 15 NA OXYA-ELATI 90% 0,89 - - 98 197 - - 28 25 

88 2019_5 1440 30 ΒΔ OXYA-ELATI 40% 0,90 - - 142 167 - - 17 13 

89 2020_40 1124 5 Ε M.PEFKI 100% 0,92 - - - 67 - - - - 

90 2019_37 1582 10 Β OXYA-ELATI 90% 0,94 - - 0 0 - - 667 333 

91 2020_35 1631 25 N OXYA 100% 0,95 - - 4000 - - - - - 

92 2020_33 1468 20 NE OXYA-ELATI 50% 0,96 - - 25 5 - - 5 25 

93 2020_30 1544 5   OXYA-ELATI 30% 1,03 - - 100 33 - - 13 30 

94 2020_37 1687     OXYA-ELATI 5% 1,19 - - 42 11 2 - 10 6 

95 2020_31 1544 5   OXYA-ELATI 30% 1,27 - - 13 31 - - 13 22 

96 2019_27 1343 5 ΝΑ M.PEFKI 100% 1,39 20 - - 13 47 - 2 - 

97 2020_38 1679 20   ELATI-M.PEFKI 90% 1,85 - - 22 - - - - 53 

98 2019_22 1076 30 ΒΑ DRYS 100% 2,03 - 300 - - - - - - 

Για να δεχθούμε ότι σε μια θέση υπάρχει ενεργής αναγέννηση του α είδους, θεωρήσαμε ότι θα 

πρέπει να καταγράφεται ταυτόχρονα ένας σημαντικός αριθμός δενδρυλλίων και από τις δύο 

κλάσεις μεγέθους, καθώς (α) ένας πολύ μικρός αριθμός μπορεί να υπάρχει παντού, σε μικρά 

διάκενα που υπάρχουν ακόμα και στις πιο κλειστές συστάδες, (β) αν υπάρχουν μόνο μικρά, είναι 

πιθανό η επιφάνεια να είναι πάνω από το όριο GSO και αυτά να μην μπορούν να αναπτυχθούν, 

(γ) αν υπάρχουν μόνο μεγάλα, είναι συχνό το φαινόμενο (ειδικά στην Μ. Πεύκη), να πρόκειται 

για θνησιγενή άτομα που δεν θα επιβιώσουν.  

Για κάθε είδος παρατηρούμε: 

- Μ. Πεύκη 

Η Μ. Πεύκη εμφανίζεται στην ώριμη βλάστηση σε 62 θέσεις. Στις θέσεις με GSO έως 0,53, η Μ. 

Πεύκη εμφανίζεται στην πλειοψηφία των θέσεων και με σημαντικές πυκνότητες: σε 26/40 θέσεις 
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με μικρά με μέσο όρο 174 άτομα, σε 29/40 θέσεις με μεγάλα με μέσο όρο 40 άτομα, ενώ σε 22/40 

θέσεις εμφανίζεται και με μικρά και με μεγάλα δενδρύλλια. Στις θέσεις με μεγαλύτερο GSO, οι 

εμφανίσεις της αραιώνουν απότομα: σε 8/22 θέσεις με μικρά, 9/22 με μεγάλα και μόνο σε 4 με 

μικρά και μεγάλα. Με εξαίρεση μάλιστα την θέση α/α 96, σε κάθε θέση μία από τις δύο 

κατηγορίες απαντάται σε πολύ μικρούς αριθμούς, μικρότερους από 8 άτομα.  

Συμπεραίνουμε ότι το όριο GSO έως το οποίο αναπαράγεται κανονικά η Μ. Πεύκη μπορεί να 

προσδιοριστεί κοντά στο 0,5-0,55.  

- Δρυς 

Η Δρυς εμφανίζεται στην ώριμη βλάστηση σε 29 θέσεις. Στις θέσεις με GSO έως 0,60, εμφανίζεται 

στη μεγάλη πλειοψηφία των θέσεων όπου έχει ήδη παρουσία στην ώριμη βλάστηση και με 

σημαντικές πυκνότητες: σε 20/23 θέσεις με μικρά με μέσο όρο 129 άτομα, σε 20/23 θέσεις με 

μεγάλα με μέσο όρο 26 άτομα, ενώ σε 16/23 θέσεις εμφανίζεται και με μικρά και με μεγάλα 

δενδρύλλια. Στις θέσεις με μεγαλύτερο GSO, οι εμφανίσεις της μειώνονται και εμφανίζονται πιο 

τυχαίες: σε 3/6 θέσεις με μικρά, 3/6 με μεγάλα και μόνο σε 1 με μικρά και μεγάλα. Βέβαια, ο 

αριθμός των επιφανειών αυτών είναι σχετικά μικρός, ενώ η διακοπή δεν είναι τόσο απότομη όσο 

στην Πεύκη.  

Εξετάζοντας συμπληρωματικά τις θέσεις όπου η Δρυς δεν αποτελεί μέρος της αρχικής σύνθεσης, 

βλέπουμε αντίστοιχα ότι εμφανίζεται ως διάδοχο είδος σε 14 επιπλέον θέσεις με μικρά άτομα 

(14 θέσεις) και σε 4 θέσεις με μεγάλα. Οι θέσεις με μεγάλα άτομα σταματάνε στο GSO 0,51, ενώ 

των μικρών αραιώνουν απότομα πάνω από ίδιο όριο, με μόνο 1 ουσιαστικά θέση να έχει GSO> 

0,52 (και πάνω από 5 άτομα).   

Συμπεραίνουμε ότι το όριο GSO έως το οποίο αναπαράγεται κανονικά η Δρυς μπορεί να 

προσδιοριστεί κοντά στο 0,6, με μεγαλύτερο όμως βαθμό αβεβαιότητας.  

- Ελάτη 

Η Δρυς εμφανίζεται στην ώριμη βλάστηση σε 37 θέσεις. Τείνει όμως να εισέρχεται συστηματικά 

και στις θέσεις όπου δεν υπάρχει ήδη, οπότε η αναγέννησή της μπορεί να εξετασθεί στο σύνολο 

των θέσεων, για καλύτερα αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα είδη, δεν διαφαίνεται 

κάποιο όριο GSO πάνω από το οποίο σταματά η αναπαραγωγή της και μάλιστα αναγεννάται στη 

μεγάλη πλειοψηφία όλων των θέσεων, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει στην αρχική σύνθεση: σε 

76/98 απαντάται με μικρά, 64/98 με μεγάλα και 61/98 και με μικρά και με μεγάλα. Οι μέσες 

πυκνότητες είναι μικρότερες από τα άλλα είδη (61 μικρά και 31 μεγάλα), αλλά αυτό -όπως 

περιγράφηκε αναλυτικά στο Παραδοτέο 4- φαίνεται ότι αντισταθμίζεται με την υψηλότερη 

ικανότητα επιβίωσης του κάθε απογόνου. Τέλος, παρατηρείται ότι οι πυκνότητες αυτές 

περιορίζονται σημαντικά στις θέσεις με GSO πάνω από 0,95, ειδικά στα μικρά (19 και 27 

αντίστοιχα). Σε αυτό το εύρος GSO, αρχίζουν να περιορίζονται σχετικά κι οι εμφανίσεις, με 3/8 

θέσεις χωρίς καθόλου αναγέννηση.  

Συμπεραίνουμε ότι η Ελάτη αναπαράγεται σε όλες τις θέσεις, χωρίς όριο GSO. Σε GSO κοντά στη 

μονάδα ωστόσο, η ικανότητα αυτή περιορίζεται σημαντικά.  
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- Οξιά 

Παρότι, η Οξιά αναγεννάται σε μερικές θέσεις όπου δεν απαντάται στην αρχική σύνθεση, οι 

θέσεις αυτές είναι σχετικά λίγες, οπότε για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα μείνουμε στις θέσεις 

όπου βρίσκεται στην αρχική σύνθεση. Η Οξιά εμφανίζεται στην ώριμη βλάστηση επίσης σε 37 

θέσεις. Και εδώ, δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές όριο GSO πάνω από το οποίο σταματά η 

αναπαραγωγή της: αναπαράγεται σε όλες σχεδόν τις θέσεις όπου απαντάται στην αρχική 

σύνθεση: σε 36/37 απαντάται με μικρά, 33/37 με μεγάλα, σε 32/37 και με μικρά και με μεγάλα. 

Οι μέσες πυκνότητες είναι μεγάλες: 207 μικρά και 34 μεγάλα. Όμως παρατηρείται ότι οι 

πυκνότητες μειώνονται απότομα πάνω από το GSO 0,95 (45 και 21 αντίστοιχα), ενώ από 0,85 και 

πάνω, αρχίζουν να παρατηρούνται επιφάνειες χωρίς ή με μικρή αναγέννηση.  

Συμπεραίνουμε ότι η Οξιά αναπαράγεται σε όλες τις θέσεις, χωρίς όριο GSO. Όσο το GSO 

πλησιάζει στη μονάδα ωστόσο, η ικανότητα αυτή περιορίζεται σημαντικά.  

Ειδικά για το όριο στο οποίο σταματάνε να αναπαράγονται τα σκιανθεκτικά είδη (Ελάτη κι Οξιά) 

παρατηρούμε ότι αποδείχθηκε δύσκολο να καταγραφούν επιφάνειες χωρίς παρουσία 

αναγέννησης αυτών των ειδών. Ωστόσο, η παρουσία τους καταγραφόταν κυρίως σε μικρά σποτ 

εντός της επιφάνειας, όπου υπήρχε ένα άνοιγμα, ακόμα και ελάχιστης επιφάνειας λίγων m2. Στις 

ίδιες πυκνές επιφάνειες, στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν παρατηρούνταν καθόλου αναγέννηση. 

Αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί ποσοτικά με τα στοιχεία από τις ΔΕ, με βάση όμως τις 

παρατηρήσεις, εκτιμούμε ότι σε θέσεις με GSO κοντά στη μονάδα, η αναγέννηση και των 

σκιανθεκτικών ειδών περιορίζεται όντως καθοριστικά και σταδιακά σταματά.  

 

Σκιανθετικότητα – ορισμός ορίων GSO1-4 

Όσο αφορά τα 4 κύρια δασικά είδη, όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία (βλ. Ενότητα 

Χαρακτηριστικά ειδών) και από τα παραπάνω στοιχεία, η κλιμάκωση της σκιανθεκτικότητας 

μπορεί να προσδιοριστεί ως εξής: 

Οξιά + Ελάτη > Δρυς > Μ. Πεύκη 

Κατά τη ρύθμιση του Landis, η σκιανθεκτικότητα ορίζεται σε μια σχετική κλίμακα με βαθμούς 1 

ως 5. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, δίνονται οι εξής τιμές στα 4 είδη: 

- Οξιά – 5 

- Ελάτη – 5 

- Δρυς – 2 

- Μ. Πεύκη – 1 

Οι τιμές αυτές συμπίπτουν και με τις τιμές που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία.  

Τα υπόλοιπα δευτερεύοντα είδη τοποθετήθηκαν με βάση τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά, 

όπως αυτά διερευνήθηκαν βιβλιογραφικά στο πλαίσιο του Παραδοτέου 12, στις ενδιάμεσες 

θέσεις.  

Με βάση τις παραπάνω τιμές και τον τρόπο που λειτουργούν τα όρια GSO στο μοντέλο LANDIS, 

αναμένουμε: 
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- Μετά το όριο GSO1 να σταματήσει να αναπαράγεται η Μ. Πεύκη και τα υπόλοιπα είδη 

με σκιανθετικότητα 1 

- Μετά το όριο GSO2 να σταματήσει να αναπαράγεται η Δρυς και τα υπόλοιπα είδη με 

σκιανθετικότητα 2, 3, 4 

- Μετά το όριο GSO3 να σταματήσει να αναπαράγεται η Οξιά κι η Ελάτη (όλα τα είδη) 

- Η τιμή Maximum Relative Density προσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα κοντά στο 

1,3-1,4 (πάνω από αυτή την τιμή υπάρχουν μόνο 2 στις 98 επιφάνειες).  

Τέλος με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα από την έρευνα της αναγέννησης, προτείνεται η 

αρχική ρύθμιση των ορίων GSO στις παρακάτω τιμές: 

- GSO1: 0,45-0,55, μέση τιμή 0,5 
- GSO2: 0,55-0,65, μέση τιμή 0,6 
- GSO3: 0,85-1,00, μέση τιμή 0,95 
- RDmax: 1,3-1,4, μέση τιμή 1,35 

 

 

 

  



   
 

 
 

40 

6. Εξαγόμενα του οικολογικού μοντέλου 
Στο οικολογικό μοντέλο του LANDIS PRO ορίσαμε ως διάρκεια χρονικού βήματος προσομοίωσης 

τα 10 έτη. Η προσομοίωση πραγματοποιείται σε βάθος 25 βημάτων (250 έτη). Το μοντέλο είναι 

σε θέση να παράγει γεωαναφερμένους χάρτες τύπου raster που περιλαμβάνουν ανά είδος και 

συνολικά για κάθε κελί του αρχείου: τον αριθμό των δέντρων, τη σχετική πυκνότητα, την 

μικρότερη και την μεγαλύτερη ηλικιακή κλάση. Οι χάρτες αυτοί αποτελούν το εξαγόμενο του 

μοντέλου.  

 

1. Προσομοιώσεις 

Όπως αναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε σειρά προσομοιώσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

προσεγγίσεις-παραμετροποιήσεις του οικολογικού μοντέλου διαδοχής. Η εκτίμηση του βαθμού 

ακρίβειας των αποτελεσμάτων σε κάθε προσομοίωση, γίνεται στη βάση της σύγκρισης των 

εξαγομένων του μοντέλου με τον χάρτη που προέκυψε από τη φωτοερμηνεία των δορυφορικών 

απεικονίσεων της περιοχής μελέτης το 2015. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ένα από το εξαγόμενα 

είδη και σε κάθε σενάριο, υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης Pearson ανάμεσα στις τιμές 

της σχετικής πυκνότητας σε κάθε κελί του raster που παράγεται με τη φωτοερμηνεία του 2015 

και του αντίστοιχου που παράγεται από το οικολογικό μοντέλο διαδοχής. Ο συντελεστής Pearson 

παίρνει τιμές μεταξύ -1 και 1: -1 σημαίνει ότι οι εξεταζόμενες τιμές έχουν μεταξύ τους απόλυτη 

αρνητική γραμμική συσχέτιση, τιμή ίση με 0 σημαίνει ότι οι μεταβλητές δεν συσχετίζονται ενώ 

τιμή ίση με 1 σημαίνει απόλυτη θετική συσχέτιση. Με βάση τα παραπάνω, ζητούμενο του 

συγκεκριμένου ελέγχου εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του μοντέλου είναι ο εντοπισμός 

της παραμετροποίησης-σεναρίου η σύγκριση του οποίου με το αποτέλεσμα της φωτοερμηνείας 

της εικόνας του 2015 παρουσιάζει τις μεγαλύτερες τιμές στους συντελεστές συσχέτισης για τα 

βασικά δασικά είδη.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα (β-δ) της προσομοίωσης του 

οικολογικού μοντέλου σε σύγκριση με την φωτοερμηνεία του 2015 (α) για κάθε είδος διαδοχικά. 

Οι εικόνες β-δ αφορούν κατά σειρά τα τρία βασικά σενάρια παραμετροποίησης του μοντέλου 

(Σενάριο 1. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με βάση την φωτοερμηνεία χάρτη του 2015, 

Σενάριο 2. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με βάση τις αλλαγές στη βλάστηση ανάμεσα 

στο 1945 και 2015, Σενάριο 3. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων με βάση το υψόμετρο, την 

κλίση και την έκθεση, βλέπε ενότητα Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος). Θα πρέπει να 

σημειωθεί, ότι εντός κάθε βασικής ομάδας σεναρίων-προσομοιώσεων πραγματοποιήθηκε σειρά 

διαφορετικών υπό-σεναρίων για την εξέταση της επιρροής στο τελικό αποτέλεσμα των 

προσομοιώσεων, διαφόρων μετρικών του μοντέλου (της διασποράς, των χαρακτηριστικών 

ιστορίας ζωής των ειδών κα.). Οι προσομοιώσεις-δοκιμές αυτές είχαν σκοπό την 

ανίχνευση/εκτίμηση των παραμέτρων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια του οικολογικού μοντέλου όσον αφορά την δυνατότητά 

του να προσομοιώνει τις οικολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο τοπίο. Στο παρόν 

έγγραφο, παρουσιάζουμε τα κεντρικά αποτελέσματα των προσομοιώσεών μας. 
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Σε γενικές γραμμές σε κάθε σενάριο και σε κάθε είδος, η αποτελεσματικότητα του οικολογικού 

μοντέλου φαίνεται να είναι συγκρίσιμη, τουλάχιστον όσον αφορά τα όρια εξάπλωσης των ειδών, 

όπως φαίνεται από τις παρακάτω εικόνες. Όσον αφορά τη Δρυ, την Ελάτη και την Οξυά, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του τοπίου όπου εντοπίζεται το κάθε είδος μέσα από την 

φωτοερμηνεία του 2015, το μοντέλο, σε κάθε ένα σενάριο, επιτυγχάνει να προσομοιώσει τη 

σχετική επέκταση των ειδών. Οι αποκλείσεις όσον αφορά την έκταση των ειδών ανάμεσα στην 

φωτοερμηνεία και το μοντέλο, αποδίδονται στο γεγονός ότι από το μοντέλο, προς το παρόν, 

απουσιάζει η παραμετροποίηση των υφιστάμενων διαταραχών (η βόσκηση και η φωτιά). Το 

ζήτημα αυτό φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την εξάπλωση της Πεύκης και πιο 

συγκεκριμένα, τη αλληλεπίδρασή της με τη Δρυ, δεδομένου ότι σε πολλές περιοχές ενώ τα δύο 

είδη συνυπάρχουν (με βάση τη φωτοερμηνεία του 2015), με βάση τις προσομοιώσεις του 

οικολογικού μοντέλου, η Δρυς επικρατεί πλήρως αποκλείοντας την Πεύκη. Τα ζητήματα αυτά, 

αναμένεται να αντιμετωπιστούν στις προσεχείς εκδοχές του οικολογικού μοντέλου.  

 

 

(α) 
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Εικόνα 5: Δρυς: (α) κατανομή το 2015, (β-δ) εξαγώμενα του Landis με βάση τα σενάρια 1-3 

 

 

 

 

 

(β) 

(γ) (δ) 
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Εικόνα 6: Οξιά: (α) κατανομή το 2015, (β-δ) εξαγώμενα του Landis με βάση τα σενάρια 1-3 

 

 

 

 

 

 

(β) 

(α) 

(γ) 

(δ) 
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Εικόνα 6: Μ.Πεύκη: (α) κατανομή το 2015, (β-δ) εξαγώμενα του Landis με βάση τα σενάρια 1-3 

 

(α) 

(β) (γ) 

(δ) 
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Εικόνα 6: Ελάτη: (α) κατανομή το 2015, (β-δ) εξαγώμενα του Landis με βάση τα σενάρια 1-3 

 

Όσον αφορά τον συντελεστή συσχέτισης Pearson, στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η 

διακύμανση της τιμής του για κάθε είδος για τα σενάρια 1 και 2 (για το σενάριο 3, κρίθηκε ότι ο 

συγκεκριμένος δείκτης δεν θα μπορούσε να δώσει ασφαλή αποτελέσματα). Η διακύμανση του 

δείκτη είναι συγκρίσιμη ανάμεσα στα δύο σενάρια. Σε γενικές γραμμές οι τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης κατά το έτος 2015 (κάθετη διακεκομμένη γραμμή) είναι σχετικά υψηλότερες στο 

μοντέλο 1 παρά στο δύο. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές συσχέτισης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

κατά τα πρώτα έτη των προσομοιώσεων. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αποτελεί μια ακόμα 

ένδειξη για τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι διαταραχές στη δυναμική των δασικών 

(β) (γ) 

(δ) 

(α) 
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ειδών (βόσκηση, φωτιά, υλοτομία). Οι διαταραχές, εκτός του ότι επηρεάζουν καθοριστικά τη 

δυναμική των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα διάφορα είδη που υπάρχουν στο τοπίο, έχουν τη 

δυνατότητα να «επιμηκύνουν» τρόπον τινά τον οικολογικό χρόνο, επιβραδύνοντας την πορεία 

της διαδοχής. Επομένως, στο οικολογικό μοντέλο, στην παρούσα του έκδοση όπου απουσιάζουν 

οι διαταραχές, τα οικολογικά γεγονότα συμβαίνουν νωρίτερα από ότι στην πραγματικότητα.   

 

 

Εικόνα 7. Δείκτης Pearson για σενάριο 1 (πάνω) και το σενάριο 2 (κάτω). 

Τέλος στην εικόνα 8 απεικονίζεται ενδεικτικά ή μεταβολή της εξάπλωσης ενός είδους, της Πεύκης, 

σε ένα σενάριο, στο σενάριο 1, κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Οι παρακάτω εικόνες-

εξαγόμενα του μοντέλου, αποτελούν ουσιαστικά τα βασικά εισαγόμενα στην εφαρμογή 

επαυξημένης πραγματικότητας απεικόνισης του τοπίου.  
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(11) 
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Εικόνα 8. Η μεταβολή της εξάπλωσης της Πεύκης στο σενάριο 1 κατά τα πρώτα 11 βήματα της 
προσομοίωσης.  
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7. Αντιστροφή του μοντέλου LANDIS PRO 

1. Επεξήγηση σκοπιμότητας 

Όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω, Το LANDIS PRO είναι ένα μοντέλο διαδοχής, δηλαδή 

προβλέπει πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον ένα δάσος. Στο παρόν έργο ωστόσο, το μοντέλο 

χρησιμοποιείται αρχικά όχι για να προβλεφθεί η μελλοντική πορεία του δάσους (δυνατότητα που 

θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο του Παραδοτέου 14 για τα σενάρια μελλοντικής ή 

εναλλακτικής εξέλιξης του τοπίου), αλλά για να αναπαραστήσει τη δεδομένη ιστορία της 

βλάστησης ως σήμερα. Θα ήταν λοιπόν πολύ πιο χρήσιμο να διαθέτουμε ένα αντίστροφο μοντέλο 

διαδοχής, το οποίο θα πήγαινε πίσω στο χρόνο, καθώς:  

- Τα δεδομένα που έχουμε για τη σημερινή κατάσταση του δάσους είναι πολύ καλύτερα 

από τα δεδομένα για το 1945 (καλύτερη φωτοερμηνεία με επιτόπια επαλήθευση, 

ποσοτικά δεδομένα από τις μελέτες του Δασαρχείου, επιτόπια έρευνα). Για το 1945 

διαθέτουμε μόνο τη φωτοερμηνεία της αεροφωτογραφίας, η οποία είναι πολύ 

μικρότερης ακρίβειας από την πρόσφατη.  

- Με αυτό τον τρόπο μόνο, θα μπορέσουμε να αναπαραστήσουμε το τοπίο και  πριν το 

1945. 

- Ένα τέτοιο αντίστροφο μοντέλο ως λογισμικό θα ήταν καινοτόμο και θα μπορούσε μετά 

εύκολα να εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές.  

Υπάρχουν ωστόσο μεγάλες δυσκολίες σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Ένα μοντέλο διαδοχής, όπως το 

LANDIS αλλά και όλα τα υπόλοιπα, σε γενικές γραμμές προσομοιώνει στον χώρο και στον χρόνο, 

τις σχέσεις των ειδών σε μία περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη πολλά επίπεδα οργάνωσης του 

οικοσυστήματος (ηλικιακή κλάση -> είδος -> σύνθεση ειδών -> σχέση με τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά του τοπίου κοκ). Δηλαδή, σε επίπεδο πρακτικών βημάτων: 

1. Μεγαλώνει τα δέντρα, και μόλις φτάσουν στην ηλικία της ωριμότητας, τα επιτρέπει να 

παράγουν κάθε χρόνο ένα δεδομένο αριθμό σπόρων.  

2. Διασπείρει τους σπόρους στο χώρο με τρόπο με βάση ένα στοχαστικό μοντέλο 

διασποράς και σε κάθε σημείο που θα φτάσουν εκτιμά -με βάση τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (πιθανότητα βλάστησης) που έχουμε ορίσει- αν θα  βλαστήσουν ή όχι.   

3. Αφαιρεί («σκοτώνει») κάθε χρόνο ένα ποσοστό δέντρων, ανάλογα με την καμπύλη 

θνησιμότητας δηλαδή την ηλικία τους, τα βιολογικά χαρακτηριστικά και τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχουμε ορίσει. 

4. Αφαιρεί κάθε χρόνο ένα ορισμένο ποσοστό δέντρων από διαταραχές με τον τρόπο που 

έχουμε ορίσει.  

Τα βήματα 1, 3, 4 μπορούν να αντιστραφούν, όμως το όλο μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει 

αντίστροφα, γιατί δεν μπορεί να ενσωματώσει το 2ο βήμα και το μοντέλο διασποράς. 

Δημιουργείται εδώ ένας κλειστός κύκλος: για να πάει πίσω στο χρόνο και να «προβλέψει» την 

αρχική κατάσταση, θα πρέπει το μοντέλο να υπολογίσει τις πιθανότητες να είχε φυτρώσει στο 

σημείο x ένα δέντρο α, οι οποίες εξαρτώνται την αρχική κατάσταση.  

Ωστόσο, όταν πάμε προς τα πίσω στο χρόνο, η διασπορά έχει ήδη συμβεί και δεν χρειάζεται να 

την προβλέψουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε την πιθανότητα να βρεθεί ένα 
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δέντρο στο σημείο x, αφού ξέρουμε ήδη αν έχει βρεθεί ή όχι. Με αυτό τον τρόπο, αφαιρείται 

βέβαια η στοχαστικότητα και τελικά μπορούμε μόνο να προβλέψουμε τους προγόνους των 

συγκεκριμένων ατόμων των συγκεκριμένων ειδών που βρίσκονται παρόντα σε κάθε περιοχή. Ένα 

τέτοιο μοντέλο δεν θα μπορούσε να προβλέψει αν εντός ενός κελιού υπήρχε στο παρελθόν ένα 

δέντρο από ένα είδος που δεν υπάρχει σήμερα. Επειδή όμως όλα τα είδη μας ζουν πολλαπλάσια 

διάστημα από αυτό που εξετάζουμε, αυτό δεν είναι σημαντικό.  

Με αυτές τις παραδοχές και για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η Ομάδα Έργου του 

ΕΚΕΤΑ και της Συστάδας, δημιούργησε το κατάλληλο λογισμικό για την αντιστροφή του μοντέλου 

διαδοχής.  

 

2. Δημιουργία ανάστροφου μοντέλου 

Για την ανάπτυξη του ανάστροφου μοντέλου ξεκινήσαμε από το LANDIS PRO 7.1, του οποίου ο 

κώδικας διατίθενται στο διαδίκτυο. Έχοντας στη διάθεση μας ένα μοντέλο διάδοσης όπως το 

LANDIS PRO ήταν αναγκαία η κατάργηση διαδικασιών όπως αυτή του διασκορπισμού των 

σπόρων κάθε δέντρου και της θνησιμότητας με τις συμβατικές έννοιες τους, καθώς δεν υπάρχουν 

αυτές οι διαδικασίες κινούμενοι πίσω στον χρόνο. Ακόμη, έπρεπε να μετατραπεί ο μηχανισμός 

αύξησης της ηλικία των δέντρων ώστε να την μειώνει. Τέλος έπρεπε να αναπτυχθεί μια 

διαδικασία για την προσθήκη δέντρων εκεί που υποθέτουμε πως θα έπρεπε να υπήρχαν ώστε να 

έχουμε την σημερινή μορφή του δάσους. 

 

Καμπύλη θνησιμότητας 

Όπως είπαμε και παραπάνω έπρεπε να καταργήσουμε την λειτουργεία της θνησιμότητας και να 

την αντικαταστήσουμε με μια που να ταιριάζει στην επιθυμητή λειτουργεία. Εδώ κρίνεται 

χρήσιμο να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο το LANDIS PRO δέχεται της ηλικίες των δέντρων. 

Πρόκειται λοιπόν για έναν μονοδιάστατο πίνακα για κάθε περιοχή μέσα στον δασικό μας χάρτη 

για κάθε είδος δέντρου. Τα στοιχεία αυτού περιέχουν τον αριθμό των δέντρων που ανήκουν  σε 

κάθε ηλικιακή ομάδα. Ο αριθμός των ηλικιακών ομάδων ορίζεται από τη μακροζωία, του κάθε 

είδους, διά το χρονικό βήμα που κάνουμε σε κάθε επανάληψη. 

!"#$%&'()*%+,-..%.	 = 12%34%567*%849:
;4#%19%2  

Άρα, εμείς πρέπει σε κάθε επανάληψη να μεταφέρουμε τον αριθμό δέντρων κάθε ηλικιακής 

ομάδας στην αμέσως προηγούμενη ώστε να μειώσουμε την ηλικία τους. Επομένως όσα δέντρα 

βρίσκονται στην πρώτη ηλικιακή ομάδα φτάνουν στην ανυπαρξία άρα διαγράφονται και από τον 

χάρτη μας. Η διαδικασία αυτή αναπαρίσταται και στο παρακάτω διάγραμμα ροής: 
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Ανίχνευση προγόνων 

Με σκοπό να βρούμε την τοποθεσία παλαιότερων δέντρων σε κάθε περιοχή ξεκινάμε μια 

στοχαστική διαδικασία για κάθε δέντρο που φτάνει στην ανυπαρξία η οποία ανάλογα με το 

αποτέλεσμα της και το είδος του δέντρου αποφασίζει αν θα υπήρχε πρόγονος του δέντρου αυτού. 

Στην περίπτωση που αποφασίσει πως υπήρχε, θα λάβει υπόψιν την απόσταση στην οποία το 

συγκεκριμένο είδος μπορεί να διασκορπίσει τους σπόρους του ώστε να υποθέσει τη θέση του 

προγόνου με βάση μια ακτίνα γύρω από το δέντρο που έφτασε στην ανυπαρξία. Έπειτα, ελέγχει 

αν σε εκείνη τη θέση θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το είδος από άποψη εδάφους (ότι δεν είναι 

νερό ή βραχώδης περιοχή).  

Ακόμη, πρέπει να ορίσουμε την ηλικία αυτών το προγόνων που τελικά θα προστεθούν. Για το 

σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μια κατανομή που θα δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα 

εμφάνισης δέντρων στις νεότερες ηλικιακές ομάδες και πολύ μικρότερη πιθανότητα το δέντρο να 

είναι σε ηλικία ίση με τη μέγιστη ηλικία που μπορείς να φτάσει αυτό το είδος δέντρου.  

 

Επιλέξαμε να ελέγχουμε, για την ύπαρξη προγόνων, σε περιοχές που ένα δέντρο έφτασε στην 

ανυπαρξία με σκοπό την διατήρηση της μορφολογίας του δάσους. Η σταδιακή σμίκρυνση του 

δάσους που περιμένουμε συμβαίνει με τη σύγκριση της πιθανότητας εγκατάστασης με τον ρυθμό 

μείωσης που παρατηρείται στο συγκεκριμένο είδος ανά δεκαετία(Specieredu/tstep). To 

Specieredu/tstep έχει εκτιμηθεί μετά από εκτέλεση της κανονικής λειτουργείας του LANDIS PRO και 

υπολογισμού του μέσου όρου μείωσης του αριθμού δέντρων που παρουσιάζεται αν εξετάσουμε 

τα δεδομένα από την τελευταία του επανάληψη προς την αρχή της προσομοίωσης.  

 

Η διαδικασία αυτή αναπαρίσταται και στο παρακάτω διάγραμμα ροής: 
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Ακολουθούν τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας του συνολικού χάρτη με τον αριθμό των 

δέντρων. Η αριστερή φωτογραφία δίχνει την αρχική κατάσταση και η δεξια την τελική η οποία 

βρίσκεται 70 χρόνια στο παρελθόν από την πρώτη:  
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