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Μείωση των βροχοπτώσεων  
+

Αύξηση των θερμοκρασιών 

Κλιματικές προβλέψεις  
(climate predictions)

=  Ξηρασία 
(drought)

Ακραία καιρικά φαινόμενα
(Καύσωνες,  θύελλες )
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Γενικώς αβεβαιότητα 
σχετικά με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής (Beniston et 
al. 2007)



• Χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων :
• Δομή και λειτουργία (structure & function)
• Πολυπλοκότητα (complexity)
• Αλληλεπιδράσεις (interactions)
• Αλλαγές στην διάρκεια του χρόνου(temporal changes)
• Διαταράξεις (disturbances)
•  Φυσική εξέλιξη (natural evolution)
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Αλληλεπιδράσεις (interactions)
§ Επίδραση  της κλιματικής αλλαγής 
§ Εξελικτικές  μεταβολές στα  Δασικά 

οικοσυστήματα 
§ Ανθρωπογενείς επιδράσεις
§ Δύσκολο να διαχωριστούν μεταξύ τους 
§ Ιδιαιτέρα δύσκολο να διαχωριστούν οι 

ανθρωπογενείς επιδράσεις από την 
επίδραση της  κλιματικής αλλαγής στα  
Μεσογειακά  δασικά οικοσυστήματα
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Κλιματική Αλλαγή (Climate change)  
Δασικά Οικοσυστήματα (Forest ecosystems)

§ Επίδραση (Συνέπειες impact) 
§ Προσαρμογή των οικοσυστημάτων (adaptation)
§ Μείωση των συνεπειών της κλιματικής Αλλαγής 

(mitigation)

Εργαλείο – Διαχείριση των Οικοσυστημάτων (adaptive 
management)
§ Ενίσχυση της προσαρμοστικής Ικανότητας των 

Οικοσυστημάτων 
§ Ενίσχυση της αποθήκευσης Άνθρακα  
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Διαχείριση των Δασικών Οικοσυστημάτων (ecosystem 
management)

§ Ενίσχυση της προσαρμοστικής Ικανότητας των Οικοσυστημάτων 

Ενίσχυση της σταθερότητας (resilience)

Aύξηση της ποικιλότητας των ειδών (species diversity) 

Ενίσχυση των ανομήλικων δομών (uneven aged structures)

Ενίσχυση του δυναμικού αναγέννησής τους (regeneration)
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Ενίσχυση της αποθήκευσης Άνθρακα 
 (carbon sequestration)

Αύξηση της υπέργειας και υπόγεια βιομάζας (biomass)* 

Αύξηση του περίτροπου χρόνου (rotation time)

Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών (rehabilitation of degraded 
ecosystems)

Αναγωγή των πρεμνοφυών δασών (conversion of coppice)

Ελάττωση των απωλειών άνθρακα (προστασία από δασικές 
πυρκαγιές (fire prevention)

Επανίδρυση του δάσους (Αναδασώσεις, reforestation)

 * το 50% της ξηράς βιομάζας των δασών είναι άνθρακας
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 Παρακολούθηση  (monitoring)
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ØΕκτίμηση της παρούσας 
κατάστασης

ØΠαρακολούθηση στην 
διάρκεια του χρόνου - 
Δείκτες 

Ø Αξιολόγηση των 
διαχειριστικών μέτρων που 
εφαρμόστηκαν, μεταβολή 
δεικτών 



      Προτάσεις για την παρακολούθηση των προσαρμοσμένων 
διαχειριστικών μέτρων στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή
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Στις επιφάνειες 
παρακολούθησης
 
Δείκτες δομής συστάδων 
(diversity indices):

1. Βιοποικιλότητας (Shannon 
– Weaver H’)
2. Μίξης ειδών (Mingling M)
3. Διαφοροποίησης δομής 
(Gini  G)

 



Περιοχές Έρευνας (Study areas) 
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●

▪

♦

▲

Ø Δάσος Ρητίνης-Βρίας-Πιέρια Όρη, Πιερία 
και Δάσος καταφυγίου Κοζάνης (●)
Ø Δάσος Καστανιάς και Ασπροποτάμου, –
Καλαμπάκας, Τρίκαλα (▪)

ØΕθνικός Δρυμός Πάρνηθας,                     
Αττική (♦)

ØΑνατολικός Ταΰγετος, Λακωνία (▲)
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ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΡΗΤΙΝΗ - ΒΡΙΑ



Πιέρια Όρη, δάσος Ρητίνης, - Βρίας, Ελατοχωρίου και 
καταφυγίου Κοζάνης
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ΡΗΤΙΝΗ - ΒΡΙΑΚΑΤΑΦΥΓΙ
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ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
(Regeneration)

Αρτίφυτα (1-2 ετών)     Νεόφυτα (μέχρι 0.5m)    Πυκνόφυτα (0.5 ως 4 m) 
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Πιέρια Όρη, δάσος Ρητίνης, - Βρίας, Ελατοχωρίου και 
καταφυγίου Κοζάνης
Παρακολούθηση μόνιμων επιφανειών

Ο δείκτης της αφθονίας των ειδών του Shannon από 0.25 και 
0.29 θα πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα του 0.9 για μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα

Ο δείκτης μίξης (Mingling) των ειδών από 0.09 και 0.11 σήμερα 
θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 0.65.

Ο Δείκτης Gini από 18.29 και 45.21σήμερα θα πρέπει να 
αυξηθεί τουλάχιστον στο 60 για μικτές ανομήλικες συστάδες 
που προσεγγίζουν την κηπευτή δομή
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H’ =0.00
M= 0.00

H’ =0.61
M=0.23
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Δάσος Καστανιάς & Ασπροποτάμου, Τρίκαλα



Άποψη δάσους Καστανιάς ΤρικάλωνLIFE08 ENV/GR/000554 
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ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
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ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Αρτίφυτα (1-2 ετών)     Νεόφυτα (μέχρι 0.5m)    Πυκνόφυτα (0.5 ως 4 m) 

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
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Δάσος Καστανιάς και Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας 
Παρακολούθηση των μόνιμων επιφανειών
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Ο δείκτης της αφθονίας των ειδών του Shannon από 0.39 και 
0.25 θα πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα του 0.9 για μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα και καλύτερη αναλογία μεταξύ των ειδών

Ο δείκτης μίξης (Mingling) των ειδών από 0.12 και 0.2 σήμερα 
θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 0.7 εάν μας ενδιαφέρει 
η κατ’ άτομο μίξη.

Ο Δείκτης Gini 58.2 και 51.3 σήμερα βρίσκεται κοντά στα 
επιθυμητά επίπεδα μικτών κηπευτών συστάδων.  Η μελλοντική 
διαχείρισης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διατηρηθεί σ’ 
αυτά τα επίπεδα
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H’ =0.46
M= 0.21

H’ =0.64
M=0.37
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Εθνικός δρυμός Πάρνηθας, Αττική
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ΠΑΡΝΗΘΑ Ν-ΝΔ ΠΑΡΝΗΘΑ Β-ΒΔ
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ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Αρτίφυτα (1-2 ετών)     Νεόφυτα (μέχρι 0.5m)    Πυκνόφυτα (0.5 ως 4 m) 



Δάσος Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Παρακολούθηση 
των μόνιμων επιφανειών
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Ο δείκτης της αφθονίας των ειδών του Shannon από 0.37 και 
0.06 θα πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα του 0.7 για μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα και καλύτερη αναλογία μεταξύ των ειδών

Ο δείκτης μίξης (Mingling) των ειδών από 0.1 και 0.02 σήμερα 
θα πρέπει να αυξηθεί. Πόσο θα αυξηθεί εξαρτάται από τους 
στόχους μίξης και τη ρύθμιση του πληθυσμού των φυτοφάγων 
ζώων στο Δρυμό.

Ο Δείκτης Gini 34.8 στα Νότια, ομήλικη μ. πεύκη σε μίξη με 
ελάτη και 50.6 στα Βόρεια, κηπευτοειδής ελάτη.  Η μελλοντική 
διαχείρισης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διατηρηθεί σ’ 
αυτά τα επίπεδα ή να αυξηθεί με τη βελτίωση της δομής και τη 
μίξη
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Η’ =0.64
Μ= 0.15

Η’ =0.00
Μ=0.00
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ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Αρτίφυτα (1-2 ετών)     Νεόφυτα (μέχρι 0.5m)    Πυκνόφυτα (0.5 ως 5 m) 
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Δάσος Ανατολικού Ταΰγετου.
 Παρακολούθηση των μόνιμων επιφανειών

Ο δείκτης της αφθονίας των ειδών του Shannon είναι 0.55 και 0.51, 
μεγαλύτερος σε σχέση με τις άλλες περιοχές, θα πρέπει να αυξηθεί στα 
επίπεδα του 0.9 για καλύτερη αναλογία μεταξύ των ειδών

Ο δείκτης μίξης (Mingling) των ειδών από 0.22 και 0.23 σήμερα θα πρέπει να 
αυξηθεί. Πόσο θα αυξηθεί εξαρτάται από τους στόχους μίξης  (κατά άτομο ή 
ομάδες).

Ο Δείκτης Gini 50.22 στα Βόρεια, κηπευτοειδής  ελάτη σε μίξη με μ. πεύκη & 
καστανιά και 43.64 στα Νότια, κηπευτοειδής αμιγής ελάτη.  Η μελλοντική 
διαχείριση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διατηρηθεί σ’ αυτά τα 
επίπεδα ή να αυξηθεί με τη βελτίωση της δομής και τη μίξη
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H’ =0.21
M= 0.07

H’ =0.99
M= 0.35
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ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ (ΚΑΤΑΦΥΓΙ, ΚΟΖΑΝΗΣ)
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ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
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ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ, ΛΑΚΩΝΙΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ



 Δείκτης αφθονίας και  ποικιλότητας ειδών (Species Richness & 
Diversity)  Shannon & Weaver (1949)

Ορίζεται ως το άθροισμα του ποσοστού του κάθε είδους επί το λογάριθμό του. Περιγράφει 
ποικιλότητα των ειδών και βασίζεται στον αριθμό και τη συχνότητα των ειδών που είναι 
παρόντα σε μια συστάδα.
Μέγιστη ποικιλότητα σε συστάδα με S αριθμό ειδών
                          
Τυποποιημένη ποικιλότητα ή συν/στής ομοιομορφίας (Evenness)
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Όπου:                   S = ο αριθμός των ειδών



Ορίζεται ως η μέση τιμή της αναλογίας 
των τριών πλησιέστερων γειτονικών 
δέντρων άλλων ειδών με το δέντρο 
αναφοράς. Περιγράφει τη μίξη στη 
συστάδα. 
Τιμές:
 0.0: όταν όλα τα γειτονικά δέντρα είναι 
ίδιου είδους, 
0.33: όταν το ένα γειτονικό δέντρο είναι 
άλλου είδους, 
0.67: όταν τα δύο γειτονικά δέντρα είναι 
άλλου είδους & 
1.0: όταν όλα τα γειτονικά δέντρα είναι 
άλλου είδους
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Όπου vij:

Δείκτης Μίξης των ειδών (Mingling) (Füldner 1996)

(Σχήματα από Pretzsch, 2009)



Αναπτύχθηκε αρχικά για οικονομικά θέματα 
(κατανομή εισοδήματος στον πληθυσμό). Στη 
δασοπονία χρησιμοποιείται για την ανάλυση της 
δομής συστάδων και ως παράμετρος ομοιο-
ετερογένειας .
Υπολογίζεται ως η επιφάνεια κάτω από τη διαγώνιο 
(0.5) μείον την επιφάνεια κάτω από την καμπύλη 
Lorenz ως ποσοστό της επιφάνειας κάτω από τη 
διαγώνιο
Τιμές από 0 ως 1 
0 : όλα τα δέντρα είναι της ίδιας διαμέτρου, 
ομοιογένεια
1: όλα τα δέντρα έχουν διαφορετικές διαμέτρους, 
ετερογένεια 
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 Δείκτης Gini και καμπύλη Lorenz  (Lorenz ,1905 ; Gini, 1912)
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