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1. Εισαγωγικά για το έργο
Στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ), μία σύμπραξη φορέων και
εταιριών που περιλαμβάνει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ – ΙΤΠΗΛ), τρία εργαστήρια από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμ.
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής του Τμ. Δασολογίας Φυσικού
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμ. Φυσικής), την εταιρία περιβαλλοντικών
μελετών «ΣΥΣΤΑΔΑ» Ο.Ε. και την εταιρία πληροφορικής VERUS+, έχει αναλάβει την δημιουργία μίας
καινοτόμου για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα 4D εφαρμογής για την περιήγηση στην ιστορία του
τοπίου. Η εφαρμογή θα ενσωματώσει τα αποτελέσματα μιας ευρείας και διαθεματικής έρευνας για την
περιβαλλοντική και κοινωνική ιστορία ενός συγκεκριμένου τοπίου και θα αναπαριστά αυτή την ιστορία,
μέσα από τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η 3D αναπαράσταση και η μεικτή, επαυξημένη και εικονική
πραγματικότητα (augmented & virtual reality). Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα μπορούν να
ταξιδεύουν στο χρόνο, αντικρύζοντας το ίδιο τοπίο σε διαφορετικές στιγμές του παρελθόντος, αλλά και
να δοκιμάζουν εναλλακτικά σενάρια για την πορεία του στο χρόνο ή την προβολή στο μέλλον. Η
εφαρμογή θα είναι επιτόπου διαθέσιμη σε επισκέπτες/τριες της περιοχής (μέσω των κινητών τους
συσκευών), αυξάνοντας σημαντικά την εμπειρία και τις γνώσεις που θα αποκομίζουν από την επίσκεψή
τους, αλλά και διαδικτυακά σε δυνητικούς επισκέπτες, συμβάλλοντας στην προβολή της περιοχής.
Επίσης, θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (π.χ. για τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής).
Το Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. εμπλέκεται σε ενότητες και παραδοτέα του έργου που αφορούν τη μελέτη της
εξέλιξης της βλάστησης της ευρύτερης περιοχής σε χρονικές περιόδους για τις οποίες δεν είναι δυνατή η
εύρεση άλλων στοιχείων ή ιστορικών πηγών. Η μελέτη εστιάζει στη συγκέντρωση, αναγνώριση,
καταγραφή και καταμέτρηση παλυνόμορφων φυτικών υπολειμμάτων (γύρη, σπόρια φτερών, άλγη, κ.ά.)
που συσσωρεύονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους σε υγρές θέσεις με συνεχή ιζηματογένεση. Η
ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου ενεπλάκη στον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης για τη διεξαγωγή
παλυνολογικής έρευνας- ανάλυσης γύρης, τη συλλογή ιζήματος, σε μορφή συνεχόμενων πυρήνων, τη
χημική επεξεργασία επιλεγμένων δειγμάτων από τους πυρήνες με σκοπό την παραλαβή, όσο το δυνατόν,
αμιγών δειγμάτων παλυνόμορφων την αναγνώριση και καταμέτρησή τους στο Οπτικό Μικροσκόπιο
(ΟΜ), την κατασκευή διαγράμματος όπου εντοπίστηκαν οι σημαντικότερες μεταβολές στη βλάστηση. Η
ομάδα έρευνας του Εργαστήριου Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής αποτελείται από τον Αναπλ.
Καθηγητή Σαμψών Παναγιωτίδη, τη Βιολόγο, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην
παλυνολογία Ελεάνα Συροπούλου και την Δασολόγο, υποψ. μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αναστασία
Μαυρίδου, με προπτυχιακή εμπειρία στην παλυνολογία.

2. Παλυνολογία- Ανάλυση γύρης
Η ανάλυση γύρης (pollen analysis) είναι ένα ευρέως διαδεδομένο επιστημονικό πεδίο σκοπός του οποίου
είναι η αναπαράσταση παρελθουσών μεταβολών της βλάστησης μέσω των σχετικών μεταβολών φυτικών
υπολειμμάτων, κυρίως γύρη και σπόρια, τα οποία θάβονται διαδοχικά σε στρώσεις- ορίζοντες του
εδάφους με την πάροδο του χρόνου. Οι μεταβολές αυτές απεικονίζονται στα λεγόμενα διαγράμματα
γύρης που αποτελούνται από διαδοχικά χρονικά «παράθυρα» αυτών των αλλαγών. Η χρονική σήμανση
των αλλαγών επιτυγχάνεται με την χρονολόγηση επιλεγμένων δειγμάτων από διάφορα βάθη του
ιζήματος, των οποίων η ηλικία εκτιμάται με τη μέθοδο ραδιοχρονολόγησης AMS 14C. Στη συνέχεια με
παρεμβολή (interpolation) αποδίδονται ηλικίες σε όλα τα βάθη στα οποία έγινε ανάλυση και καταγραφή
παλυνόμορφων. Στη χώρα μας έχουν γίνει αρκετές τέτοιες μελέτες τόσο σε ορεινές όσο και σε παράλιες
θέσεις ή θέσεις μέσων υψομέτρων (ενδεικτικά, Panajiotidis and Papadopoulou 2016, Kouli 2012,
Gerasimidis et al., 2008, 2009).
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Οι γυρεόκοκκοι και τα σπόρια των φυτικών taxa είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί σε σκληρές χημικές
επεξεργασίες όμως δείχνουν ποικίλη και περιορισμένη αντοχή στην οξειδωτική διάβρωση (Faegri and
Iversen 1989). Εξ αυτού του γεγονότος μία αξιόπιστη παλυνολογική έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνο σε εδάφη με ανοξικές συνθήκες και περιορισμένη βιοδιάσπαση όπως είναι αυτά των ελών, λιμνίων,
λιμνών και τυρφώνων.
Οι σημαντικότερες αλλαγές στα φάσματα γύρης εντοπίζονται συνήθως στα ανεμογαμή είδη και γένη τα
οποία παράγουν μεγάλες ποσότητες γύρης, διασπειρόμενες με τον άνεμο οπότε κυριαρχούν έναντι των
εντομογαμών ειδών που παράγουν πολύ μικρότερες ποσότητες γύρης την οποία μεταφέρουν
στοχευμένοι επικονιαστές. Η ανάλυση και καταγραφή των φασμάτων γύρης, σπορίων κ.ά.
παλυνόμορφων εντοπίζει τις αλλαγές της βλάστησης τις οποίες και προσπαθεί να ερμηνεύσει είτε ως
προϊόν της ανθρώπινης δραστηριότητας (Behre 1981, είτε των περιβαλλοντικών συνθηκών (κυρίως του
κλίματος). Στην πρώτη περίπτωση μια σειρά από φυτά δείκτες της ανθρώπινης δραστηριότητας,
γεωργική, κτηνοτροφική, διαχείριση της βλάστησης μέσω της φωτιάς, των οποίων η γύρη συμμετέχει στα
φάσματα μας δίνουν πληροφορίες για την παραπάνω δραστηριότητα, ενώ στη δεύτερη μέσω των
αυξομειώσεων της γύρης ξυλωδών ειδών που διαμορφώνουν τις δασικές ζώνες βλάστησης και των
οποίων η οικοφυσιολογία είναι γνωστή, αντλούμαι έμμεσα πληροφορίες για αλλαγή των κλιματικών
κυρίως συνθηκών.

3. Η υπό μελέτη περιοχή
Μετά από εξέταση πολλών ορεινών περιοχών στη Βόρεια Ελλάδα (Βόρεια Πίνδος, Πρέσπες, Ροδόπη,
Πιέρια, Βίτσι κ.α.) και με βάση μία σειρά κριτήρια (ενδιαφέρον τοπίου και ιστορίας, δυνατότητα
συνεργασιών, επισκεψιμότητα, οικολογική σημασία κα), η Ομάδα Έργου επέλεξε τελικά την περιοχή
του νότιου Γράμμου (άνω λεκάνη Σαραντάπορου), με επίκεντρο την κοιλάδα της Παλιάς Κοτύλης, μαζί
με τη ζώνη των καλλιεργειών, των λιβαδιών και των άλλων φυσικών και ανθρωπογενών οικοτόπων που
την περιβάλλουν. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή
της κοιλάδας της Παλιάς Κοτύλης, κυρίως στις γύρω ορεινές θέσεις. Κατόπιν επιτόπιας εκτίμησης
επιλέχθηκε θέση στην οποία σήμερα συναντάται εποχικό λιμνίο (Εικόνα 1). Το, σχεδόν κυκλικό, λιμνίο
(40° 17.175'Β, 20° 56.127'Α, υψόμετρο 1819 m) βρίσκεται επί των δασοορίων τα οποία διαμορφώνει η
οξιά (Fagus) και σε θέση η οποία υποδέχεται γύρη από τις γύρω ορεινές περιοχές και την κοιλάδα της
Κοτύλης (Εικόνα 1). Στο διάστημα 25-26 Οκτωβρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε η λήψη συνεχόμενων
πυρήνων ιζήματος από το κέντρο του λιμνίου.
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Εικόνα1. Περιοχή λήψης του ιζήματος (βέλος, κόκκινο περίγραμμα) για την παλυνολογική έρευνα και
η σχετική θέσης της ως προς τον παλαιό οικισμό της Κοτύλης.

4. Ερευνητική μεθοδολογία
Δειγματοληψία
Η λήψη του ιζήματος έγινε με τρυπάνη ‘ρωσικού τύπου’ (Russian type corer) (Εικόνα 2). Στη θαλάμη του
περιστροφικού τρυπανιού, με δειγματολήπτη μήκους 50 cm, προσαρμόζονται αρθρωτά στελέχη που
επιτρέπουν την κάθετη τμηματική εισχώρησή του και τη λήψη συνεχόμενων πυρήνων ιζήματος μήκους
50 cm. Στην περιοχή έρευνας με τη μέθοδο αυτή συλλέχθηκε αλληλουχία πυρήνων συνολικού μήκους
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332 cm. Τα δείγματα συσκευάσθηκαν σε ημικυκλικής διατομής πλαστικούς σωλήνες, προκειμένου να
παραμείνουν αδιατάρακτα καλύφθηκαν με πλαστική μεμβράνη ώστε να διατηρηθεί η υγρασία τους και
αποθηκεύτηκαν σε ψυγείο, σε συνθήκες συντήρησης.

Εικόνα 2. Τρυπάνι ‘ρωσικού’ τύπου μετά από λήψη δείγματος (Russian type corer).

Επεξεργασία- συλλογή παλυνόμορφων
Σε πρώτη φάση από το σύνολο του ιζήματος ελήφθησαν κατά διαστήματα δείγματα σταθερού όγκου 1
cm3 για να υποβληθούν σε χημική επεξεργασία, προς συγκέντρωση των παλυνόμορφων και εκτίμηση της
ποσότητας τους σε αυτά. Πριν την επεξεργασία τοποθετήθηκαν δισκία εξωτικού μάρτυρα, σπόρια του
λυκόφυτου Lycopodium clavatum, γνωστής συγκέντρωσης προκειμένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός
τιμών συσσώρευσης παλυνόμορφων στη μονάδα επιφάνειας (cm2) και στο χρόνο (έτος).
Με την επιβεβαίωση της μικροσκόπησης των δειγμάτων ως προς την ικανοποιητική περιεχόμενη
ποσότητα παλυνόμορφων η δειγματοληψία του ιζήματος προχώρησε σε δεύτερη φάση όπου έγινε σε
τακτά διαστήματα των 8 cm. Σε τρίτη φάση και κατόπιν της κατασκευής προκαταρκτικού διαγράμματος
γύρης έγινε πύκνωση της δειγματοληψίας, ανά 4 cm, σε συγκεκριμένες ακολουθίες βάθους (0-32 cm,
152- 176 cm και 272-332 cm) όπου υπήρχε ιδιαίτερο οικολογικό ή ιστορικό ενδιαφέρον.
Το διάγραμμα ροής της χημικής επεξεργασίας (Εικόνα 3) δείχνει τα βασικά στάδια της εργαστηριακής
ανάλυσης.
Μεταξύ των σταδίων μεσολάβησαν πλύσεις με απεσταγμένο νερό. Το μίγμα της ακετόλυσης αποτελείται
από 9 μέρη άνυδρου οξικού οξέως ((CH3CO)2O) και ένα μέρος πυκνού θειικού οξέως (H2SO4). Τα δείγματα
με το μίγμα της ακετόλυσης έβρασαν σε υδατόλουτρο (~100° C) για 5 min. Η μετάβαση από το ένα στάδιο
στο άλλο έγινε με φυγοκέντρηση και απόρριψη του υπερκείμενου υγρού των δοκιμαστικών σωλήνων
στους οποίους τοποθετήθηκαν εξ αρχής τα δείγματα (Εικόνα 4).
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Εικόνα 3. Διάγραμμα ροής εργαστηριακών αναλύσεων.

Εικόνα 4. Εργαστηριακές αναλύσεις.
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Αναγνώριση-Καταμέτρηση παλυνόμορφων κατασκευή διαγράμματος
Μέρος του δείγματος από κάθε βάθος αναλύθυκε για το περιεχόμενό του με τη βοήθεια ΟΜ όπου
καταγράφονταν ο τύπος και ο αριθμός των παλυνόμορφων καθώς και των σπορίψν του εξωτικού
μάρτυρα. Καταγράφηκαν γυρεόκοκκοι ξυλωδών (ΑΡ, Arboreal Pollen), ποωδών (NAP, Non-Arboreal
Pollen) φυτικών taxa, σπόρια φτερών και άλγη του γένους Pediastrum. Η αναγνώριση έγινε σε μεγέθυνση
x400 και όπου χρειάστηκε x650 ή x1000. Η αναγνώριση υποβοηθήθηκε από δείγματα αναφοράς του
εργαστηρίου Δασικής Βοτανικής- Γεωβοτανικής, κλείδες ταυτοποίησης (Chester and Raine 2001, Beug
2004) και φωτογραφικούς άτλαντες (Reille 1992, 1995)
Στη συντριπτική πλειοψηφία των δειγμάτων (48/58) καταγράφηκαν περισσότερα από 500
παλυνόμορφα, με ελάχιστη τιμή τα 461, μέγιστη τα 915 και διάμεση τα 576.
Οι ποσοστιαίες τιμές του κάθε τύπου γύρης σε κάθε δείγμα υπολογίστηκαν επί του συνόλου των
γυρεόκοκκων των ξυλωδών και ποωδών taxa, όπου δεν προσμετρήθηκαν οι γυρεόκοκκοι της τοπικής
υγρόφιλης βλάστησης, που σε κάποια βάθη ήταν σε αφθονία.
Το διάγραμμα γύρης- παλυνόμορφων κατασκευάσθηκε με το ειδικευμένο λογισμικό TILIA TGView
(Grimm 2004). Η διάκριση ζωνών στο διάγραμμα έγινε με το ενσωματωμένο λογισμικό CONISS. Η
ομαδοποίηση στηρίχθηκε στους τύπους γύρης των ποωδών και ξυλωδών taxa που είχαν παρουσία
μεγαλύτερη του 5% σε τουλάχιστον ένα δείγμα των αναλυθέντων. Τα taxa αυτά είναι τα ακόλουθα:
Pinus = Πεύκη
Abies = Ελάτη
Fagus = Οξιά
Quercus = Δρύες (φυλλοβόλες)
Q. ilex/coccifera = αριά/πουρνάρι (δρύες αειθαλείς)
Ostrya = Όστρια
Carpinus betulus = γάβρος βετουλοειδής
Corylus = λεπτοκαρυά
Acer= σφενδάμι
Fraxinus = Μελιός
Platanus = Πλατάνι
Tilia = Φιλύρα
Pistacia = Σχίνος/Κοκκορεβιθιά
Juniperus = Κέδρο
Poaceae
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Amaranthaceae
Asteraceae subf. Asteroideae
Ranunculus
Artemisia
Asteraceae subf. Cichorioideae undiff.
Thalictrum

Χρονολόγηση δειγμάτων –Μοντέλο ηλικίας βάθους (προσωρινό)
Για τη χρονολόγηση του συνολικού ιζήματος πραγματοποιήθηκαν 7 ραδιοχρονολογήσεις με τη μέθοδο
ΑMS 14C (http://14chrono.org/#) στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Μπέλφαστ. Οι αρχικές μη
βαθμονομημένες τιμές δίνονται στον Πίνακα 1 και οι βαθμονομημένες, μαζί με την πιθανότητα των
χρονικών διαστημάτων στα οποία αντιστοιχούν, στον Πίνακα 2. Ο πυρήνας καλύπτει μια περίοδο
περίπου 15.500 ετών, περιλαμβάνει δε και την τελική παγετώδη περίοδο.

Πίνακας 1. Μη βαθμονομημένες (uncalibrated) ηλικίες σε έτη από σήμερα (1950 μΧ)
UBANo

Sample ID

Βάθος (cm)

14C Age

±

F14C

UBA-42286

GRM20

20

2288

17

0.7521

UBA-42287

GRM104

104

3423

25

0.6531

UBA-42288

GRM170

170

5095

36

0.5304

UBA-42289

GRM211-212

211-212

7918

39

0.3732

UBA-42290

GRM214

214

7961

49

0.3712

UBA-42291

GRM277

277

9155

43

0.3199

UBA-42292

GRM329

329

13044

38

0.1971
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Πίνακας 2. Βαθμονομημένες ηλικίες (σε ημερολογιακά έτη)
UBA-42286
68.3 (1 σ)
95.4 (2 σ)

cal BC
cal BC

394- 374
400- 360
272- 261

68.3 (1 σ)
95.4 (2 σ)

cal BC
cal BC

1749- 1689
1869- 1846
1775- 1643

68.3 (1 σ)

cal BC

95.4 (2 σ)

cal BC

3959387539683885-

3933
3807
3890
3797

68.3 (1 σ)

cal BC

95.4 (2 σ)

cal BC

69986984691168307028692168597961

6994
6973
6884
6685
6931
6877
6656
+/- 49

UBA-42287

UBA-42288

UBA-42289

UBA-42290

Radiocarbon Age BP
68.3 (1 σ)

cal BC

95.4 (2 σ)

cal BC

68.3 (1 σ)

cal BC

95.4 (2 σ)

cal BC

68.3 (1 σ)
95.4 (2 σ)

cal BC
cal BC

UBA-42291

UBA-42292

R.A.under PD
1.000
0.962
0.038
R.A.under PD
1.000
0.048
0.952
R.A.under PD
0.283
0.717
0.406
0.594
R.A.under PD
0.010
0.039
0.109
0.842
0.194
0.108
0.697

R.A.under PD
7029- 6927
0.465
6924- 6875
0.224
6863- 6802
0.266
6789- 6778
0.045
7042- 6699
1.000
R.A.under PD
8428- 8401
0.198
8397- 8370
0.195
8351- 8292
0.607
8530- 8518
0.016
R.A.under PD
13801- 13590
1.000
13867- 13429
1.000
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Η εικόνα 5 απεικονίζει το μοντέλο ηλικίας/βάθους (age/depth model) όπου η συσσώρευση του ιζήματος
αποδίδεται μεταξύ των επτά χρονολογημένων βαθών του. Ο ρυθμός συσσώρευσης εκλαμβάνεται ως
γραμμικός. Το προσωρινό αυτό μοντέλο, καθώς αναμένονται επιπλέον χρονολογήσεις δημιουργήθηκε
με το working package CLAM (Blaauw, 2010) και τη χρήση του προγράμματος R.

Εικόνα 2. Προσωρινό μοντέλο ηλικίας βάθους. Με μπλε η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
ηλικίας των επτά χρονολογηθέντων δειγμάτων.
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5. Αποτελέσματα- Ερμηνεία Διαγράμματος γύρης- παλυνόμορφων
Το διάγραμμα γύρης και άλλων παλυνομόρφων από το Γράμμο διακρίθηκε σε τρεις κύριες ζώνες (Gr_I,
Gr_II και Gr_III), εντός των οποίων διακρίθηκαν ιδιαίτερες φάσεις (Πίνακας 3, Σχήματα 1 και 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Πίνακας 3. Ζώνεις και φάσεις του διαγράμματος γύρης και χρονολογικά τους όρια.
UBANo
UBA-42286
UBA-42287
UBA-42288
UBA-42289
UBA-42290
UBA-42291
UBA-42292

Sample ID
GRM20
GRM104
GRM170
GRM211-212
GRM214
GRM277
GRM329

Βάθος (cm)
20
104
170
211-212
214
277
329

14C Age
2288
3423
5095
7918
7961
9155
13044

±
17
25
36
39
49
43
38

F14C
0.7521
0.6531
0.5304
0.3732
0.3712
0.3199
0.1971

Gr-I Τελευταία παγετώδης περίοδος- αρχή Ολοκαίνου (332-272cm ca. 13900-8250 BC)
Η ζώνη Gr-I κυριαρχείται από την παρουσία γύρης Πεύκης (κυριάρχος τύπος της γύρης ξυλωδών). Μεταξύ
των ποωδών οι τύποι γύρης Artemisia, αγρωστώδη (Poaceae) και Amaranthaceae με τις υψηλότερες
τιμές σε όλο το διάγραμμα υποδηλώνουν την παρουσία εκτεταμένων ανοιχτών λιβαδικών εκτάσεων
γύρω από το λιμνίο στις οποίες κυριαρχούν τα συγκεκριμένα taxa και τη διαμόρφωση των δασοορίων
αρκετά χαμηλότερα από τη σημερινή τους θέση. Η συγκεκριμένη σύνθεση των ποωδών παραπέμπει
ευθέως σε ψυχρές παγετώδεις συνθήκες καθώς απαντάται πάντοτε σε όλα τα διαγράμματα γύρης που
περιλαμβάνουν αυτήν την περίοδο. Τις ψυχρές συνθήκες υποδηλώνουν και τα άλγη (είδη Pediastrum) η
σύνθεση των οποίων είναι τυπική
Στις δύο φάσεις (Gr_Ia και Gr_Ib) τα δασοόρια διαμορφώνονται από την παρουσία της Πεύκης και της
Ελάτης (Abies). Σε αυτά συμμετέχουν συστάδες οξιάς (Fagus). Τα μικτά δρυοδάση χαμηλότερα έχουν μία
σχετικά αραιή κάλυψη σε δρυ.
Η φάση Gr-Ib, η οποία μπορεί να διακριθεί στις υποφάσεις Gr_Ib1 και Gr-Ib2, χαρακτηρίζεται από τη
σταδιακή έντονη αύξηση της γύρης Δρυός (Quercus) και την σταδιακή έντονη πτώση των τύπων γύρης
ανοιχτών λιβαδιών (Artemisia, Amaranthaceae) οι οποίοι υποκαθίστανται από αυτόν των αγρωστωδών.
Τα στοιχεία των μικτών δρυοδασών είναι παρόντα (Tilia, Fraxinus, Ulmus, Corylus).
Gr-II Περίοδος μικτών δρυοδασών- Ελάτης (272- 168cm ca. 8250- 3800 BC)
Η ζώνη Gr-II έχει δύο διακριτές φάσεις.
Η πρώτη Gr_IIa χαρακτηρίζεται ως περίοδος των μικτών δρυοδασών συνοδεύεται από την ισχυρή αύξηση
και σταθερή παρουσία των τιμών γύρης των φυλλοβόλων δρυοδασών και τη σημαντική παρουσία των
αειθαλών (τύπος Q. ilex/ coccifera). Τα στοιχεία των μικτών κάνουν πιο έντονη την παρουσίας τους. Η
ελάτη παρουσιάζει μια αύξηση που υποδηλώνει ότι καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο στη ζώνη των
δασοορίων.
Η δεύτερη φάση Gr_IIb χαρακτηρίζεται ως φάση της ελάτης καθώς σε αυτή σημειώνονται οι υψηλότερες
τιμές για το συγκεκριμένο τύπο γύρης υποδηλώνουν δε, μία έντονη εξάπλωση της ελάτης στην περιοχή
των δασοορίων. Η Πεύκη υποχωρεί σε τιμές κάτω από το όριο του 40% που στην προηγούμενη ζώνη
(Gr_I) είναι το κατώτερο. Τα δύο γεγονότα μαζί δείχνουν ότι η ελάτη κυρίως ‘ανεβάζει’ το υψόμετρο των
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δασοορίων ενώ η Πεύκη διατηρείται στο χώρο που καταλάμβανε και πριν. Η οξιά δείχνει τα πρώτα
σημάδια σημαντικής παρουσίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι κλιματικές συνθήκες βελτιώνονται και
μπορεί να ‘αναρριχηθεί’ σε μεγαλύτερα υψόμετρα μαζί με την ελάτη.
Gr-IIΙ Περίοδος οξιάς (168- 0 cm ca. 3800 BC- 2000 AD)
Η ζώνη Gr_III περιλαμβάνει την ακολουθία γεγονότων στην εξέλιξη της βλάστησης η οποία διαμόρφωσε
τη σημερινή εικόνα των ζωνών βλάστησης στην περιοχή. Η κυριαρχία της οξιάς στη ζώνη των δασοορίων
ξεκινά από τη φάση Gr_Ia και εδραιώνεται στις επόμενες (Gr_Ib-Id) ακολουθούμενη από την παρουσία
του γάβρου (Carpinus betulus). Οι κλιματικές συνθήκες (άνοδος θερμοκρασίας και αύξηση υγρασίας)
είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την αλλαγή. Η άνοδος ειδικά της υγρασίας τεκμαίρεται
από:
α) την απότομη αύξηση της υγρόφιλης βλάστησης γύρω από το λιμνίο (καμπύλη Cyperaceae) ειδικά στη
φάση Gr_Ib και το πρώτο μισό της Gr_Ic
β) τη διαδοχική αύξηση των τιμών γύρης δένδρων που συνδέονται με ρέοντα ύδατα, όπως το πλατάνι
(Platanus), φάση Gr_Ic και το σκλήθρο (Alnus), φάση Gr_Ib.
Η εξάπλωση της οξιάς περιορίζει την παρουσία της ελάτης η οποία δεν αποκτά ξανά τόσο υψηλές τιμές
γύρης όπως αυτές της φάσης Gr_IIb.
Η πεύκη δείχνει περαιτέρω μείωση στο πρώτο μισό (φάσεις Gr_IIa-b) ενώ αντίστροφη πορεία στο
δεύτερο.
Από το τέλος του 6ο αιώνα πΧ (αρχή φάσης Gr_Id) παρατηρείται ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή
(υψηλές τιμές στους δείκτες βόσκησης π.χ. Asteraceae, Asteraceae subf. Cichorioidae) η οποία
εκδηλώνεται κυρίως στη ζώνη των δρυοδασών αλλά και στη ζώνη της οξιάς. Η δημιουργία βοσκήσιμων
γαιών με άνοιγμα των δασών στη ζώνη της δρυός και της οξιάς δε συνοδεύεται από αύξηση της γύρης
των ποωδών φυτών καθώς σε αυτά ασκείται βόσκηση που επηρεάζει την ανθοφορία. Τα είδη των μικτών
δρυοδασών περιορίζονται αισθητά αφού στις προηγούμενες φάσεις της περιόδου κυρίως τα Fraxinus και
Ostrya είχαν επιδείξει τις υψηλότερες τιμές γύρης σε όλο το διάγραμμα.

6. Αντί συμπεράσματος
Στα πλαίσια του παραδοτέου έργου εκκρεμεί το διάγραμμα ρυθμού συσσώρευσης γύρης και
παλυνόμορφων στη μονάδα επιφάνειας/έτος. Αυτό το διάγραμμα θα παράσχει μεταβολές στην απόλυτη
παρουσία των γυρεόκοκκων κάθε φυτικού taxon οι οποίες δε θα επηρεάζονται από αυτές των άλλων
taxa, όπως συμβαίνει σε ένα σημαντικό βαθμό με τις αλληλοεξαρτώμενες ποσοστιαίες τιμές, (αύξηση
της ποσοστιαίας τιμής ενός taxon συνεπάγεται πτώση των τιμών των υπολοίπων καθώς το άθροισμα
παραμένει πάντα 100%). Με το διάγραμμα αυτό θα μπορέσουν να εκτιμηθούν οι χωρικές μεταβολές των
δασικών κυρίως ειδών και θα επιχειρηθεί η αναπαράσταση της βλάστησης και του τοπίου σε ιδιαίτερα
παλαιές περιόδους.
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Σχήμα 1. Διάγραμμα ποσοστιαίων τιμών γύρης ξυλωδών τύπων (ΑΡ).

Σχήμα 2. Διάγραμμα ποσοστιαίων τιμών γύρης ποωδών τύπων (ΝΑΡ)

