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Δπημοποίηζη: Από ηιρ Μελέηερ ζηιρ Δθαπμογέρ
Νικόλαορ Γιάζογλος
Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Δηδηθέο κειέηεο, έξεπλεο θαη απνγξαθέο απνηεινχλ απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ηεο εξεκνπνίεζεο, ηφζν ζε επξέα
φζν θαη ζε ζηελά γεσγξαθηθά πιαίζηα. Σπλήζσο ην θαηλφκελν δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ
ηνπο κε εηδηθνχο κέρξηο φηνπ θζάζεη ζην απξνρψξεην.
Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ νινθιεξσζεί πνιιέο έξεπλεο, ραξηνγξαθήζεηο θαη
κειέηεο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σεκαληηθφ κέξνο απηψλ έρεη
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. ην πιείζην φκσο εμ απηψλ παξακέλεη αρξεζηκνπνίεην ελψ ε
εξεκνπνίεζε επεθηείλεηαη. Μέρξη πξνζθάησο νη έξεπλεο θαη κειέηεο είραλ ηνκεαθφ
ραξαθηήξα θαη αθνξνχζαλ θπζηθέο παξακέηξνπο. Η αμηνπνίεζε ηνπο φκσο απαηηεί
ζχλζεηα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα κε ίζε βαξχηεηα ζε θνηλνλσληθν-νηθνλνκηθέο
παξακέηξνπο.
Κχξηνη ζηφρνη ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη α. ε πξφιεςε θαη
επέθηαζή ηνπ θαη β. ε αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ην έρνπλ ππνζηεί. Οη δε
απνηειεζκαηηθφηεξνη ηξφπνη θαηαπνιέκεζεο ηνπ είλαη ε απνηξνπή θαη ε αλαζηξνθή ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ. Απαηηείηαη ε ζηξνθή απφ ηηο κε αεηθνξηθέο πξνο αεηθνξηθέο πξαθηηθέο
αμηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ, εδαθηθψλ, πδαηηθψλ, θπηηθψλ θαη δσηθψλ
πφξσλ. Οη πφξνη απηνί ηεινχλ, ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο, ππφ θαζεζηψο αζηάζεηαο θαη
ππνβαζκίδνληαη ζρεηηθά εχθνια
Η δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ζηα
πιαίζηα ζρεδίσλ δξάζεσο θαηά ηεο εξεκνπνίεζεο. Δπίζεο λα δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο
αξρέο:
 Ιθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ ηεο αεηθνξίαο.
Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ρσξίο δηάζπαζε ζε επί κέξνπο ηνκείο.
 Πξνζαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
 Αμηνπνίεζε ζπγρξφλσλ γλψζεσλ θαη κέζσλ.
 Δμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ, ζεζκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππνδνκψλ.
 Καζνξηζκφ ρξνληθψλ θαη γεσγξαθηθψλ πξνηεξαηνηήησλ.
 Αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ.
 Απνδνρή ησλ κέζσλ θαη ζεζκηθψλ πξνζαξκνγψλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο.
 Γηακφξθσζε θαη πηζηή καθξνρξφληα εθαξκνγή πνιηηηθήο.
Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη:
 Δθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεσο θαηά ηεο εξεκνπνίεζεο ζηα πιαίζηα γεληθνχ
θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο θαη νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.
 Πξνζαξκνγή ησλ δξάζεσλ πξνο ζπγθεθξηκέλνπο εχθνια πξνζδηνξίζηκνπο
θπζηθνχο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο δείθηεο.
 Θεζκνζέηεζε θαη ελεξγνπνίεζε νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ θαη ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ.
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Ππόοδορ ζηην αποηίμηζη ηηρ επημοποίηζηρ: Σο έπγο DESURVEY
Juan Puigdefαbregas Tomαs
Estaciζn Experimental Zonas Aridas.
Avda. Sacramento, s/n. La Caξada de San Urbano. 04120 Almeria (Spain).
Tel. +34 950 281045. Fax : +34 950 277100
To DeSurvey είλαη έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πξνζθέξεη
κηα παγθφζκηα ιχζε ζηελ δηάγλσζε θαη θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
εξεκνπνίεζεο. Δλζσκαηψλεη κηα επέιηθηε νκάδα εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (suite of tools)
πνπ άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζε αξθεηέο ρψξεο γηα λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηηήξεζεο ηεο εξεκνπνίεζεο ζε πξσηνθαλή επίπεδα απφδνζεο,
αμηνπηζηίαο θαη νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Η εξεκνπνίεζε είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξεο απφ 100
ρψξεο θαη 2.6 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Ο ζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ γηα
ηνλ κεηξηαζκφ ηεο εξεκνπνίεζεο απαηηεί αμηφπηζηα εξγαιεία γηα ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο ελεξγνπνίεζήο ηεο, ηελ θαηάζηαζε ησλ πφξσλ
θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ απεηινχκελσλ ζπζηεκάησλ ρξήζεο ηεο γεο.
Τν DeSurvey είλαη έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε κε
7,8 εθαηνκκχξηα €, δηάξθεηαο απφ ηηο 11 Μαξηίνπ 2005 έσο ηηο 10 Οθησβξίνπ 2010.
Δλζσκαηψλεη κηα θνηλνπξαμία απφ 37 επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο νξγαλψζεηο απφ 10
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 6 άιιεο ρψξεο. Σηφρνο ηνπ είλαη λα αλαπηχμεη
έλα πξσηφηππν, επέιηθην, ρακεινχ θφζηνπο θαη πνιιαπιήο θιίκαθαο (multi-scale)
ζχζηεκα επηηήξεζεο ηεο εξεκνπνίεζεο.
Τν ύζηημα Δπιηήπηζηρ έρεη ζαλ ζηφρν λα βνεζήζεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο γεο θαη
ηνπο θνξείο πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθή, κε ηελ παξνρή έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη
ηθαλφηεηαο παξαθνινχζεζεο πξάγκα πνπ ζα επηηξέςεη ηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ απνθάζεσλ
πξηλ επέιζνπλ αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο εμ αηηίαο ηεο εξεκνπνίεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
αλαπηχζζνληαη εξγαιεία θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ
πνπ είλαη Οξγαληζκνί φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ν Οξγαληζκφο Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο
(FAO) ηνπ ΟΗΔ, νη αξρέο γηα ηα Δζληθά Σρέδηα ηεο Σχκβαζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο
Δξεκνπνίεζεο θαη ηεο Ξεξαζίαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UNCCD) θαη νη ηνπηθέο
θνηλνπξαμίεο ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πςειφ θίλδπλν λα πιεγνχλ
ζηελ Νφηηα Δπξψπε, ηηο ρψξεο ηεο Μαγθξέκπ, ηε Σελεγάιε, ηελ ΒΑ Κίλα θαη ηελ
Κεληξηθή Φηιή.
Ππόοδορ ηος ζσεδιαζμού και ηηρ εθαπμογήρ ηος ςζηήμαηορ Δπιηήπηζηρ DeSurvey
Έλαο βξφγρνο αλάδξαζεο κεηαμχ ησλ βηνθπζηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
επηηήξεζεο κε δπλακηθφ ηξφπν ζηα ηξία θχξηα εξγαιεία ηνπ, ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ
επηπηψζεσλ ηεο δηαηαξαρήο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ κεηξηαζκνχ ηεο,
ηεο πξφβιεςεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο ζην ρψξν θάησ απφ
δηάθνξα
θιηκαηηθά/νηθνλνκηθά ζελάξηα θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ απεηινχκελσλ
ζπζηεκάησλ ρξήζεο γεο. Τα αλσηέξσ ηξία εξγαιεία είλαη απηνδχλακα θαη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα γηα λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο είηε γηα κία κφλν
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πηπρή ηεο παξνχζαο θαη ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο εξεκνπνίεζεο ή γηα δχν ή ηξεηο
πηπρέο απφ θνηλνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπλνιηθή πξννπηηθή ηνπ θαηλνκέλνπ.
Η Δκηίμηζη Βιυζιμόηηηαρ είλαη ε ρακειφηεξε ζε απαηηήζεηο δεδνκέλσλ θαη ε
πςειφηεξε ζηελ επειημία αληηκεηψπηζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Η δχλακή ηεο βξίζθεηαη
ζηελ καθξνπξφζεζκε ρξνληθή θιίκαθα. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνθαηαξθηηθφ εξγαιείν
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιένλ επηθίλδπλσλ θαη κε αεηθφξσλ γήηλσλ ζπζηεκάησλ
ρξήζεο γεο. Έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ζε εζσηεξηθέο αξδεπφκελεο γεσξγηθέο εθηάζεηο
ζηελ Κεληξηθή Ιζπαλία, ζε ζπζηήκαηα βφζθεζεο ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη ζε θάπνηεο
νάζεηο ζην Νφηην Μαξφθν.
Σηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ζαλ ελαιιαθηηθή
ιχζε έλαληη ησλ κε αεηθφξσλ ρξήζεσλ γεο. Σηελ Κεληξηθή Ιζπαλία, ην εχξνο
δηαθχκαλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα εμαηηίαο ηεο ππεξάληιεζεο ζα είλαη κεηά βίαο
αλεθηφ ηφζν απφ ηνλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ φζν θαη απφ ηνπο θπζηθνχο πγξφηνπνπο θαη
πνηάκηα. Σηηο νάζεηο ηεο Μαγθξέκπ, ε δεκνγξαθηθή αχμεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
επελδπηηθή ηθαλφηεηα πνπ απμάλεηαη εμ αηηίαο ηεο εηζξνήο ρξεκάησλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο
δηαηαξάζζνπλ ηνπο πφξνπο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, απμάλνπλ ηελ αιαηφηεηα ηνπ εδάθνπο
θαη ν ππεξπιεζπζκφο απιψλεη ηελ ππνβάζκηζε ζηηο γχξσ ζηέπεο ιφγσ εμάπισζεο ηεο
γεσξγίαο. Η ζηαζεξφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεχζεξεο βνζθήο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο
εκθαλίδεηαη ζθηρηά δεκέλε κε ηελ πνιηηηθή επηδνηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ
ηζνξξνπία ρφξησλ θαη ζάκλσλ. Άιιεο εθαξκνγέο πινπνηνχληαη ζηε Σελεγάιε, ηε Φηιή θαη
ηελ Κίλα.
Τν επγαλείο παπακολούθηζηρ έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζηελ Ιβεξηθή ρεξζφλεζν θαη
εθαξκφδεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Μαγθξέκπ, ζηε Βφξεηα Σελεγάιε, ζηε Βφξεηα Κίλα θαη ζηελ
Κεληξηθή Φηιή (La Serena). Σπλδπάδεη ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ραξηνγξάθεζε ζπλδξφκσλ
εξεκνπνίεζεο κε ηελ εθηίκεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο ζην ρψξν
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ θαη ηεο άκεζεο κειινληηθήο ηάζεο.
Η πξψηε εκπεηξία εθαξκνγήο ζηελ Ιβεξηθή ζθηαγξαθεί ηελ έθηαζε ηεο γεσινγηθήο θαη
θιεξνλνκηθήο ππνβάζκηζεο ηεο γεο απφ παξειζφληα επεηζφδηα εξεκνπνίεζεο, θαζψο θαη
ην «πξαζίληζκα» ζαλ απνηέιεζκα ηεο εγθαηάιεηςε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην
πγξφ βνξεηνδπηηθφ ήκηζπ ηεο ρεξζνλήζνπ. Σην λνηηναλαηνιηθφ ηνκέα, έρεη εληνπηζηεί
αλζεθηηθφηεηα κε ηε βηνκάδα ηεο βιάζηεζεο λα παξαθνινπζεί δηαρξνληθά ηε
βξνρφπησζε, ελψ ε πξαγκαηηθή ηξέρνπζα ππνβάζκηζε έρεη απνδεηρζεί αξαηή θαη ιηγφηεξν
εθηεηακέλε απφ φ,ηη εζεσξείην κέρξη ζήκεξα.
Σην λνηηναλαηνιηθφ ηνκέα, αλζεθηηθφηεηα έρεη εληνπηζηεί απφ βηνκάδα βιάζηεζεο
παξαθνινπζψληαο βξνρφπησζε κέζα ζην ρξφλν, ελψ ε πξαγκαηηθή ηξέρνπζα ππνβάζκηζε
έρεη απνδεηρζεί αξαηή θαη ιηγφηεξν εθηεηακέλε απφ φ,ηη εζεσξείην κέρξη ζήκεξα. Ο
αληίθηππνο ησλ δπλάκεσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εξεκνπνίεζε ζηελ κέρξη ζήκεξα
ππνβάζκηζε ηεο γεο είλαη αθφκα κηθξφο θαη εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν σο έλαο θίλδπλνο
παξά σο έλα ζχκπησκα. Ο αληίθηππνο ησλ ηξερνπζψλ νδεγψλ εξεκνπνίεζεο γηα ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο είλαη αθφκα κηθξφο θαη εκθαλίδεηαη σο θίλδπλνο παξά ζαλ έλα
ζχκπησκα.
Μεζνπξφζεζκε ππόβλετη ηεο εξεκνπνίεζεο εθαξκφδεηαη ζηελ Ιβεξηθή Φεξζφλεζν, ηελ
Ιηαιία θαη ηελ Τπλεζία. Παξέρεη κηα ρσξηθή απεηθφληζε, ζε κηθξή θιίκαθα, ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη θιηκαηηθψλ νδεγψλ ηεο απεξήκσζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλδπαζκέλσλ
απνηειεζκάησλ ηνπο φζνλ αθνξά επηιεγκέλνπο δείθηεο, φπσο ν ξπζκφο δηάβξσζεο ηνπ
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εδάθνπο, νη δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο, νη αιιαγέο ρξήζεο γεο ή ην πδαηηθφ ηζνδχγην. Με
απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα δηεξεπλεζεί ε πνξεία ηεο εξεκνπνίεζεο ζην ρψξν ζε
ηξέρνπζεο ή ππνζεηηθέο ζπλζήθεο. Σην πιαίζην απηφ, έρεη απνδεηρζεί φηη νη επηπηψζεηο ησλ
αιιαγψλ ζηελ πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ γεσξγηθψλ πνιηηηθψλ ή ε εηζβνιή λέσλ
απαηηήζεσλ γηα γεσξγηθά πξντφληα, φπσο ζηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο δήηεζεο ησλ
βηνθαπζίκσλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζαλ κεραληζκνί μεθηλήκαηνο ππνβάζκηζεο ηεο γεο.
Όποι σπήζηρ και εθαπμογήρ
Τν ζχζηεκα επηηήξεζεο έρεη νινθιεξσζεί επηζηεκνληθνχο θαη ηερληθνχο φξνπο, θαη έρεη
εθαξκνζηεί ζε δηάθνξεο ρψξεο κε ηε εθπαηδεπηηθή βνήζεηα ησλ νκάδσλ ηνπ DeSurvey
πνπ ήζαλ ππεχζπλεο γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Οη ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην
Σπληνληζηή ηνπ έξγνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, εθδφζεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ρξήζηε είλαη δηαζέζηκεο θαη εηδηθά καζήκαηα
θαηάξηηζεο νξγαλψζεθαλ ζε δχν θχθινπο ζεκηλαξίσλ ζηελ Σαξαγφζα ηεο Ιζπαλίαο σ΄ζηε
λα βειηησζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα ζρεδηάδνληαη επηινγέο
πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα πέξα απφ ηε δηάξθεηα ηνπ
έξγνπ DeSurvey.
Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Σπζηήκαηνο
Δπηηήξεζεο ηεο Δξεκνπνίεζεο DeSurvey ζα δεκνζηεπζνχλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν www.desurvey.net.
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Δπιπηώζειρ ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ ζηιρ αγποηικέρ και δαζικέρ πεπιθέπειερ ηηρ
Δλλάδαρ καηά ηο άμεζο μέλλον
Χπ. Γιαννακόποςλορ1, Δ. Κυζηοπούλος1,Κ. Βαπώηζορ1 και Α. Πληθάπαρ2
1
Ιλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,
Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ
2
WWF Διιάο
Διζαγυγή
Σε απηή ηε κειέηε επηρεηξείηαη ε πξφβιεςε επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην
άκεζν κέιινλ (2021-2050) γηα ηηο δαζηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.
Γηα θάζε πεξηνρή εμεηάδνληαη ζρεηηθνί θιηκαηηθνί δείθηεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη
δείθηεο γηα ηηο δαζηθέο πεξηνρέο είλαη ζρεηηθά δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο δείθηεο γηα ηηο
αγξνηηθέο. Γηα θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνεπηιέγνληαη 10 αληηπξνζσπεπηηθέο
πεξηνρέο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ βαζίζηεθαλ ζηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001
ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο:
1. Αγξνηηθέο πεξηνρέο, βάζεη ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
2. Γαζηθέο πεξηνρέο, βάζεη ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο θαη ηνπ
θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Δλ πξνθεηκέλσ, επηρεηξείηαη εμέηαζε ησλ θιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ ηνπ κέιινληνο ζηνπο δέθα εζληθνχο δξπκνχο.
Σηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ηνπ πεξηνρηθνχ θιηκαηηθνχ κνληέινπ RACMO2,
πνπ αλαπηχρζεθε ζην Βαζηιηθφ Μεηεσξνινγηθφ Ιλζηηηνχην ηεο Οιιαλδίαο (KNMI), κε
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 0.25 κνηξψλ (25 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ). Τα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ENSEMBLES
(www.ensembles-eu.org), φπνπ ζπκκεηέρεη θαη ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν, θαη έρεη ζαλ
αληηθείκελν ηε κνληεινπνίεζε αθξαίσλ θιηκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε κειέηε
αβεβαηφηεηάο ηνπο. Τα δεδνκέλα θαιχπηνπλ κία ρξνληθή πεξίνδν 30 εηψλ 1961-1990 γηα
ην παξφλ θιίκα, θαη κηα κειινληηθή ρξνληθή πεξίνδν 2021-2050 γηα ηε κειέηε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο βαζηζκέλν ζην ζελάξην Α1Β ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (IPCC). Σε θαζεκία απφ ηηο δαζηθέο θαη αγξνηηθέο επηιεγκέλεο
πεξηνρέο, ππνινγίδνληαη νη αιιαγέο ζε ζρεηηθνχο θιηκαηηθνχο δείθηεο κεηαμχ ηεο
κειινληηθήο (2021-2050) θαη ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο (1961-1990).
1. Γευπγικέρ πεπιοσέρ
Μηα εθηεηακέλε αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γεσξγηθέο
αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε λεξφ, φπσο είλαη ν κέζνο φξνο βνρνπηψζεσλ θαη ε δηάξθεηα
μεξαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο πην ζεκαληηθέο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
Γηεξεπλήζεθαλ νη κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ εκθάληζεο αθνινπζηψλ πγξψλ θαη μεξψλ
εκεξψλ, θαζψο θαη ζηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ μεξαζίαο. Οπζηαζηηθέο αιιαγέο ζε
θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο δείθηεο αλαδεηθλχνπλ ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ζηηο
πεξηνρέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα, απμεηηθέο ηάζεηο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπλερφκελσλ μεξψλ εκεξψλ, κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
ηεο μεξαζίαο θαη ηεο εξεκνπνίεζεο. Η εξεκνπνίεζε ζπλεπάγεηαη ππνβάζκηζε ηεο γεο ζε
άλπδξεο, εκη-άλπδξεο θαη μεξέο κε ρακειή πγξαζία πεξηνρέο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ
έλα ζπλδπαζκφ θιηκαηνινγηθψλ επηδξάζεσλ (επίκνλεο ζπλζήθεο δέζηεο θαη μεξαζίαο) θαη
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αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα, ε ππεξβφζθεζε, ε
απνςίισζε θαη νη θαθέο πξαθηηθέο άξδεπζεο). Η κειέηε παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο
κεηαμχ ηεο κειινληηθήο (2021-2050) θαη ηεο παξνχζαο (1961-1990) πεξηφδνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά ππνινγίζηεθαλ νη αιιαγέο ζηελ δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ
μεξαζίαο ζηηο επηιεγκέλεο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, δειαδή ηηο αιιαγέο ζηελ
δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ φπνπ νη βξνρνπηψζεηο είλαη ιηγφηεξεο απφ 1mm ηελ εκέξα. Η
δηάξθεηα ησλ μεξψλ πεξηφδσλ απμάλεηαη. Η κηθξφηεξε δηαθχκαλζε, ιηγφηεξν απφ 10
εκέξεο αχμεζε, παξαηεξείηαη ζηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο Διιάδαο (Αραΐα,
Ηιεία, Μεζζελία, Αηησιναθαξλαλία). Σηελ Λάξηζα θαη ζην λφηην Ηξάθιεην
παξνπζηάδεηαη κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 10 εκεξψλ, ελψ ζηηο Σέξξεο, ζηελ Πέιια θαη
ζην βφξεην Ηξάθιεην ε αχμεζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 15-20 εκεξψλ. Οη κεγαιχηεξεο
απμήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηελ Φζηψηηδα θαη ζηελ Δχβνηα, θπξίσο ζηηο βφξεηεο πεξηνρέο,
φπνπ αλακέλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 25 επηπιένλ μεξέο εκέξεο.
Δπίζεο ππνινγίζηεθαλ νη αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ κε απμεκέλν θίλδπλν
ππξθαγηάο, κηα παξάκεηξνο πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα γεσξγηθέο πεξηνρέο κε δέληξα (φπσο
ειηέο, πνξηνθαιηέο, αριαδηέο). Δίλαη γεγνλφο φηη ν θίλδπλνο γηα θσηηά απμάλεηαη
νπζηαζηηθά παληνχ.
Παξφια απηά, ε πην ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο πξνβιέπεηαη λα
εκθαληζηεί ζηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο ησλ Σεξξψλ, ηεο Πέιιαο, ηεο Φζηψηηδαο θαη ηεο
Λάξηζαο, φπνπ αλακέλνληαη πάλσ απφ 20 επηπιένλ κέξεο ην ρξφλν κε απμεκέλν θίλδπλν
ππξθαγηάο. Μηα παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ κε απμεκέλν θίλδπλν ππξθαγηάο θαηά 15 εκέξεο
είλαη εκθαλήο ζηηο πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο θαη ηνπ Ηξαθιείνπ, ελψ κέηξηεο απμήζεηο ηεο
ηάμεο ησλ 10 εκεξψλ παξνπζηάδνληαη ζηηο δπηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο: Αραΐα, Ηιεία,
Μεζζελία, Αηησιναθαξλαλία.
Σηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθαλ νη αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ θαηά ηηο
νπνίεο ε ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνπο 35oC, θάηη πνπ επίζεο αλακέλεηαη λα έρεη
επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ. Δίλαη θαλεξφ φηη απηή ε παξάκεηξνο
απμάλεηαη ζε φιεο ηηο επηιεγκέλεο γεσξγηθέο πεξηνρέο. Όπσο αλακελφηαλ, νη πεξηνρέο ησλ
Σεξξψλ θαη ηεο Λάξηζαο παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη
ηηο 20 πεξηζζφηεξεο κέξεο ην ρξφλν. Μεηξηφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 15
εκεξψλ παξαηεξνχληαη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο.
Καηφπηλ ππνινγίζηεθαλ νη αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ ησλ λπρηεξηλψλ παγεηψλ αλά έηνο. Η
παξάκεηξνο απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, εηδηθφηεξα ζε πεξηνρέο
πνπ ππάξρνπλ επαίζζεηεο θαιιηέξγεηεο, φπσο είλαη ηα εζπεξηδνεηδή (πνξηνθαιηέο θαη
ιεκνληέο). Μείσζε ηεο ηάμεο ησλ 15 εκεξψλ θαη άλσ είλαη εκθαλείο ζηελ Πέιια,
αθνινπζνχκελεο απφ κεηψζεηο θαηά 10-15 εκέξεο ζηηο Σέξξεο, ηε Λάξηζα θαη ηε
Φζηψηηδα. Μηθξφηεξεο κεηψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηηο ππφινηπεο εμεηαδφκελεο πεξηνρέο,
θπξίσο γηαηί απηέο ραξαθηεξίδνληαη νχησο ε άιισο απφ κηθξφ αξηζκφ λπρηεξηλψλ
παγεηψλ.
Τέινο, κειεηήζεθαλ νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ επνρηαθψλ βξνρνπηψζεσλ γηα ηηο
επηιεγκέλεο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Οη απεηθνλίζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε
επνρή. Μεηψζεηο παξαηεξνχληαη ζρεδφλ ζε θάζε επνρή, εθηφο απφ ην θζηλφπσξν, φπνπ
ππάξρνπλ εκθαλείο απμήζεηο. Δπηιέρζεθε ε παξνπζίαζε ησλ αιιαγψλ πνπ αλακέλνληαη
ζηηο βξνρνπηψζεηο ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ θζηλνπψξνπ, δηφηη νη κεηαβνιέο είλαη αληηθαηηθέο
ζε απηέο ηηο επνρέο θαη επηπιένλ δηφηη ε ειιεληθή γεσξγία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ
ηηο θζηλνπσξηλέο θαη ηηο ρεηκσληάηηθεο βξνρνπηψζεηο. Οη ρεηκεξηλέο βξνρνπηψζεηο
κεηψλνληαη ζηηο κειεηνχκελεο γεσξγηθέο πεξηνρέο, κε πην ζεκαληηθέο κεηψζεηο θαηά 15%
ζηηο πεξηνρέο ησλ Σεξξψλ, ηεο Πέιιαο θαη ηνπ Ηξαθιείνπ. Οη άιιεο πεξηνρέο
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παξνπζηάδνπλ κεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 5-10%. Οη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ
θζηλνπσξηλψλ βξνρνπηψζεσλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ ρεηκεξηλψλ. Σηηο
πεξηζζφηεξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδεηαη κηα αχμεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηνρέο ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Δχβνηαο ζα απμεζνχλ θαηά 20%, ελψ
ζηηο πεξηνρέο ηεο Πέιιαο θαη ηνπ Ηξαθιείνπ θαηά 15%, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ
Φζηψηηδα κε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Σηηο πεξηνρέο ησλ Σεξξψλ, ηεο Αραΐαο, ηεο
Ηιείαο, ηεο Μεζζελίαο θαη ηεο Αηησιναθαξλαλίαο δελ παξνπζηάδνληαη κεηαβνιέο φζνλ
αθνξά ηηο θζηλνπσξηλέο βξνρνπηψζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ άιισλ επνρψλ
παξαηεξνχληαη κεηψζεηο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ ρεηκψλα, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Η
ζπλνιηθή εηθφλα θαηαιήγεη ζε κηθξέο ζπλνιηθέο κεηψζεηο ησλ εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ ζε
φιεο ηηο πεξηνρέο.
Πίνακαρ 1. Σςμπεπάσματα για την γεωπγία (κόκκινο: αύξηση, μπλε: μείωση)
Γηάξθεηα
μεξήο
πεξηφδνπ
(κέξεο)

Κίλδπλνο
ππξθαγηάο
(κέξεο)

Μέξεο
>35ν C

Νπρηεξηλνί
παγεηνί
(κέξεο)

Φεηκεξηλέο
βξνρνπηψζεηο
(%)

Φζηλνπσξηλέο
βξνρνπηψζεηο
(%)

Ηξάθιεην

10-20

15

15

-

15

15

Αηησιναθαξλαλία

10

10

15

-

5-10

-

Μεζζελία

10

10

15

-

5-10

-

Λάξηζα

10-15

20

20

10-15

5-10

20

Ηιεία

10

10

15

-

5-10

-

Αραΐα

10

10

15

-

5-10

-

Δχβνηα

>25

15

15

-

5-10

20

Σέξξεο

15-20

20

20

10-15

15

-

Φζηψηηδα

20

20

15

10-15

5-10

10

Πέιια

15-20

20

15

15

15

15

2. Γαζικέρ πεπιοσέρ
Τα δάζε ηεο Μεζνγείνπ πιήηηνληαη ζε ζηαζεξή βάζε απφ κεγάιν αξηζκφ ππξθαγηψλ.
Πεξίπνπ 50.000 ππξθαγηέο θαηαζηξέθνπλ απφ 700.000 έσο 1.000.000 εθηάξηα (7-10 εθ.
ζηξέκκαηα) δαζηθψλ εθηάζεσλ εηεζίσο, πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη
νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο. Η θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ απνηειεί κείδνλ ζέκα θαζψο σο
ζπλέπεηεο απηνχ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα φπσο πιεκκχξεο, δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη
επαθφινπζε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο φπσο θάζε άιιε θπζηθή
δηαδηθαζία ελφο νηθνζπζηήκαηνο, επεξεάδνληαη πνιχ εχθνια απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
θαζψο ε εμάπισζε ηεο θσηηάο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πγξαζία ηεο θαχζηκεο χιεο, πνπ
κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηε βξνρφπησζε, ηε ζρεηηθή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία ηνπ
αέξα θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Παξάιιεια ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο
αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ ηξσηφηεηα ησλ
δαζψλ απφ ππξθαγηέο.
Μία εθηελήο αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ άκεζεο ή έκκεζεο
επηπηψζεηο ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο παξαηίζεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο, γηα ηηο
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ζεκαληηθφηεξεο πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, ηνπο 10 εζληθνχο
δξπκνχο ηεο ρψξαο.
Υπνινγίζηεθαλ νη αιιαγέο ζηε κέζε ειάρηζηε ρεηκεξηλή ζεξκνθξαζία. Η άλνδνο απηήο
κπνξεί λα επεξεάζεη ηα δάζε πνπ είλαη ζπλεζηζκέλα ζε ςπρξφηεξεο ζπλζήθεο. Αλ νη
ζπλζήθεο γίλνπλ απαγνξεπηηθέο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαζψλ (π.ρ. δάζε ειάηεο),
ελδέρεηαη απηά λα εμαθαληζηνχλ απφ ζπγθεθξηκέλν πςφκεηξν θαη λα αξρίζνπλ λα
αλαπηχζζνληαη ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα. Οη Δζληθνί Γξπκνί ζα έρνπλ πεξίπνπ θαηά 1oC
ζεξκφηεξεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκψλα. Απηή ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα
είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο δξπκνχο Βίθνπ-Αψνπ, Πίλδνπ, Πξεζπψλ, Παξλαζζνχ θαη
Όιπκπνπ φπνπ ε αχμεζε ζα θηάζεη ηνπο 1,3oC.
Οη κέζεο κέγηζηεο ζεξηλέο ζεξκνθξαζίεο απμάλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο αληίζηνηρεο
ειάρηζηεο ρεηκεξηλέο. Απηή ε αχμεζε μεπεξλά ηνπο 1,5oC θηάλνληαο ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο ηνπο 2oC. Οη πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν είλαη νη εζληθνί δξπκνί
Βίθνπ-Αψνπ, Πίλδνπ, Οιχκπνπ, Οίηεο, Πξεζπψλ, δειαδή νη δξπκνί πνπ βξίζθνληαη ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καθξηά απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο. Αληίζεηα, πεξηνρέο πνπ
επεξεάδνληαη απφ ηε ζαιάζζηα αχξα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο
αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο. Τέηνηεο πεξηνρέο είλαη ηα Λεπθά Όξε ζηελ Κξήηε, ν Αίλνο
ζηελ Κεθαινληά θαη νη δξπκνί Σνχλην θαη Πάξλεζα ζηελ Αηηηθή.
Πίνακαρ 2. Σςμπεπάσματα για τοςρ Εθνικούρ Δπςμούρ (κόκκινο : αύξηση , μπλε : μείωση)
Μεηαβνιή

Μεηαβνιή

Κίλδπλνο
εκθάληζεο
ππξθαγηάο
(εκέξεο)

Γηάξθεηα
πεξηφδσλ
αλνκβξίαο
(εκέξεο)

Δζληθφο
Γξπκφο

ηεο κέζεο
ειάρηζηεο
ρεηκεξηλήο
ζεξκνθξαζίαο
(oC)

ηεο κέζεο
κέγηζηεο
ζεξηλήο
ζεξκνθξαζίαο
(oC)

Φεηκεξηλή
Βξνρφπησζε
(%)

Φζηλνπσξηλή
Βξνρφπησζε
(%)

Αίλνο

1

1.5

15

-

5

15

Βίθνο Αψνο

1.3

2

-

10

10

7

Πίλδνο

1.3

2

-

10

10

7

Όιπκπνο

1.3

2

15

15

10

7

Οίηε

1

2

10

15

15

7

Παξλαζζφο

1.3

1.5

10

15

10

15

Πάξλεζα

1

1.5

10

15

15

15

Σνχλην

1

1

10

15

10

7

Πξέζπεο

1.3

2

15

15

10

15

Λεπθά Όξε

1

1.5

15

10

10

15

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ πνπ αθνξά ηε βξνρφπησζε κπνξεί λα έρεη
ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ επηβίσζε ησλ δαζψλ. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ησλ εζληθψλ
δξπκψλ παξνπζηάδνπλ κείσζε ζηε ρεηκεξηλή βξνρφπησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κείσζε
ησλ βξνρνπηψζεσλ θηάλεη ην 15% γηα ηνπο δξπκνχο Οιχκπνπ, Λεπθψλ Οξέσλ, Αίλνπ θαη
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Πξεζπψλ. Μηθξφηεξε κείσζε βξνρνπηψζεσλ πνπ δε μεπεξλά ην 10% παξαηεξείηαη ζηνπο
δξπκνχο ηεο Αηηηθήο θαη ζε απηνχο ηεο Οίηεο θαη ηνπ Παξλαζζνχ. Οη δξπκνί Βίθνπ-Αψνπ
θαη Πίλδνπ είλαη νη κφλεο πεξηνρέο φπνπ δελ παξνπζηάδνληαη αιιαγέο ζηα πξφηππα ησλ
ρεηκεξηλψλ βξνρνπηψζεσλ. Όζνλ αθνξά ζηε θζηλνπσξηλή βξνρφπησζε ην πξφηππν
βξνρφπησζεο αθνινπζεί αληίζηξνθε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ ρεηκψλα. Οη
πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνλ ρεηκψλα εκθαλίδνπλ αχμεζε ζηε θζηλνπσξηλή
βξνρφπησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αχμεζε θαηά 15% ησλ θζηλνπσξηλψλ βξνρνπηψζεσλ
είλαη εκθαλήο ζε Πξέζπεο, Όιπκπν, Σνχλην, Πάξλεζα, Παξλαζζφ θαη Οίηε. Τα Λεπθά
Όξε ζηελ Κξήηε εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά 10%. Αληίζεηα νη δξπκνί Βίθνπ-Αψνπ θαη
Πίλδνπ ζα εκθαλίζνπλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 5%. Γηα ηνλ δξπκφ ηνπ Αίλνπ ζηελ
Κεθαινληά δελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο ζηε βξνρφπησζε.
Σρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο, νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ηάζε αχμεζεο
θαηά 10 εκέξεο ζηνλ αξηζκφ εκεξψλ κε εμαηξεηηθά κεγάιν θίλδπλν εκθάληζεο ππξθαγηάο
(Πξέζπεο, Βίθνο-Αψνο, Πίλδνο, Όιπκπνο, Παξλαζζφο, Σνχλην, Λεπθά Όξε). Μεγαιχηεξε
αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 15 εκεξψλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ, αλακέλεηαη ζηελ Οίηε θαη ζηελ
Πάξλεζα ελψ ν Αίλνο ζηελ Κεθαινληά έρεη ακειεηέα (αχμεζε θαηά 5 εκέξεο) κεηαβνιή
ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ππξθαγηψλ.
Σρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ αλνκβξίαο, νη νξεηλνί δξπκνί ζε κεγάιν χςνο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φπσο ν Όιπκπνο, ε Οίηε, ν Βίθνο-Αψνο, ε Πίλδνο παξνπζηάδνπλ
κηθξή αχμεζε πεξίπνπ 7 εκεξψλ. Σηνπο ππφινηπνπο δξπκνχο (Πάξλεζα, Πξέζπεο,
Παξλαζζφο, Αίλνο, Λεπθά Όξε) ε αχμεζε ησλ πεξηφδσλ αλνκβξίαο είλαη κεγαιχηεξε
θηάλνληαο ηηο 15 ή θαη πεξηζζφηεξεο εκέξεο. Ο δξπκφο ηνπ Σνπλίνπ εκθαλίδεη αχμεζε ηεο
ηάμεο ησλ 7 εκεξψλ.
ςμπεπάζμαηα
Η παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη κηα εηθφλα ηνπ κέιινληνο ηεο Διιάδαο, αλαθνξηθά κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Έλα κέιινλ δηφινπ καθξηλφ θαη
δπζηπρψο φρη ηφζν επνίσλν. Σην πξνζερέο κέιινλ, δειαδή ηελ πεξίνδν 2020-2050 νη
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη κεηαβαιιφκελεο ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα πξνο
ην ρεηξφηεξν, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 1961-1990.
Oη πξνβιέςεηο ησλ θιηκαηηθψλ κνληέισλ δείρλνπλ πσο ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε θαη ηδίσο
ζηηο βφξεηεο αγξνηηθέο πεξηνρέο αλακέλνληαη αιιαγέο ζηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο
πεξηφδνπ 2020-2050. Έηζη, ε δηάξθεηα ησλ μεξψλ εκεξψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε φιεο
ηηο πεξηνρέο, ελψ ζηελ Δχβνηα θαη ζηηο βνξεηφηεξεο απφ απηέο αλακέλνληαη είθνζη ή θαη
παξαπάλσ πεξηζζφηεξεο μεξέο εκέξεο, πξάγκα πνπ πξνζηάδεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα νξζή
δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη πξφιεςε ηεο εξεκνπνίεζεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν
ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο πνπ θαίλεηαη πσο κεγαιψλεη ζρεδφλ παληνχ, θαη
ηδηαίηεξα ζε Σέξξεο, Πέιια, Φζηψηηδα θαη Λάξηζα. Δπηπιένλ, ε αλακελφκελε αχμεζε ησλ
εκεξψλ κε ζεξκνθξαζίεο θαχζσλα θαηά 15-20 εκέξεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο είλαη ζρεδφλ
βέβαην φηη ζα επηθέξεη ζπλέπεηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ. Μηα
αληηθαηηθή εηθφλα δίλεηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο βξνρνπηψζεηο ην θζηλφπσξν θαη ην
ρεηκψλα. Δλψ, ινηπφλ, ην ρεηκψλα πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ, ελδέρεηαη λα
παξαηεξεζεί αχμεζε ζηηο θζηλνπσξηλέο βξνρέο.
Eμεηάζηεθαλ επίζεο νη δέθα εζληθνί δξπκνί ηεο ρψξαο, δειαδή ηα ζεκαληηθφηεξα δαζηθά
νηθνζπζηήκαηα. Τν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ζα απμεζνχλ ζε φινπο
ηνπο εζληθνχο δξπκνχο νη εκέξεο κε πςειφ ξίζθν εκθάληζεο ππξθαγηάο, απφ 5 εκέξεο
ζηνλ Αίλν ηεο Κεθαιινληάο, έσο 15 εκέξεο ζε Οίηε θαη Πάξλεζα. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο,
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φκσο, θαη γεληθφηεξα ε πγεία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ δελ επεξεάδνληαη κφλν απφ
ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, αιιά θαη απφ ηηο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο, ηηο βξνρνπηψζεηο, ηε
ζρεηηθή πγξαζία θαη ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ αλνκβξίαο. Καη απηέο νη παξάκεηξνη ζα
δηαθνξνπνηεζνχλ ζην εγγχο κέιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζε κέγηζηε ειάρηζηε
ζεξκνθξαζία ζα απμεζεί θαηά ζρεδφλ 1,3νC ζηνπο δξπκνχο Βίθνπ-Αψνπ, Πίλδνπ,
Οιχκπνπ, Παξλαζζνχ θαη Πξεζπψλ, ε ρεηκεξηλή βξνρφπησζε ζα κεησζεί ζρεδφλ ζε φινπο
ηνπο δξπκνχο έσο θαη 15%, ε θζηλνπσξηλή βξνρφπησζε ζα κεησζεί ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο (Βίθνο-Αψνο θαη Πίλδνο) αιιά ζα απμεζεί ζηηο ππφινηπεο θαηά 10-15%, ελψ
γεληθά αλακέλεηαη αχμεζε ησλ πεξηφδσλ αλνκβξίαο θαηά κία έσο δπν εβδνκάδεο. Όπσο
φια δείρλνπλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2020-2050 ζα επεξεάζνπλ
θαζνξηζηηθά ηα δαζηθά ζπζηήκαηα.
Δςσαπιζηίερ
Δπραξηζηνχκε ην WWF Διιάο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηήο ηεο κειέηεο πνπ
νινθιεξσκέλε κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα http://www.wwf.gr/images/pdfs/wwfto_avrio_tis_elladas.pdf
θαζψο θαη ην επξσπατθφ πξφγξακκα DeSurvey
(www.desurvey.net) γηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε. Δπραξηζηίεο επίζεο πεγαίλνπλ ζην
επξσπατθφ πξφγξακκα ENSEMBLES (www.ensembles-eu.org) γηα ηελ παξνρή
δεδνκέλσλ απφ πεξηνρηθά θιηκαηηθά κνληέια.
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Γημιοςπγία και δοκιμή ενόρ συπικά καηανεμημένος ζςνεσούρ ςδπολογικού μονηέλος
για ηην εκηίμηζη ηηρ επημοποίηζηρ.
Κυνζηανηίνορ ούληρ, Μανώληρ Ψυμιάδηρ, Πέηπορ Κεπκίδηρ
Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ,
Τκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο,
Τνκέαο Γηαρείξηζεο Υδαηηθψλ Πφξσλ.
email: soco@aua.gr, mpsomiadis@aua.gr, lhyd2kep@aua.gr
Σχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Δξεκνπνίεζεο, απηή νξίδεηαη
σο ε ππνβάζκηζε ησλ γαηψλ απφ δηάθνξνπο θπζηθνχο παξάγνληεο θαη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ηεο θηελνηξνθίαο ή ησλ δαζψλ, επεξεάδνληαο ηα θπζηθά
νηθνζπζηήκαηα, ηελ νηθνλνκία θαη ηε δσή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Απφ ηελ εξεκνπνίεζε
απεηινχληαη πεξίπνπ ην 47% ηεο ζηεξεάο επηθάλεηαο ηεο γεο θαη ην 35% ηεο έθηαζεο ηεο
Διιάδαο. Η εξεκνπνίεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, αθνχ ε έιιεηςε
λεξνχ θαη ε έληνλε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο εκθάληζεο ηεο
εξεκνπνίεζεο ελψ ε εξεκνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πεξεηαίξσ κείσζε ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ.
Η Διιάδα, παξφηη ραξαθηεξίδεηαη απφ άθζνλνπο πδαηηθνχο πφξνπο, αληηκεησπίδεη
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα έιιεηςεο λεξνχ θαη ζεκαληηθφ θίλδπλν εξεκνπνίεζεο, ιφγσ ηεο
κεγάιεο αλνκνηνκνξθίαο ζηε ρσξηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ησλ πδαηηθψλ ηεο πφξσλ θαη
ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αλάγιπθν θαη κεγάιεο
θιίζεηο.
Ομχηεξα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Διιάδαο θαη θπξίσο
γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε κεηαθνξά
λεξνχ απφ πεξηνρέο κε πινπζηφηεξνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Παξάδεηγκα ηέηνησλ πεξηνρψλ
είλαη ηα Διιεληθά Νεζηά, ζηα νπνία ην πξφβιεκα έιιεηςεο λεξνχ επηδεηλψλεηαη
ζεκαληηθά ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία κάιηζηα
θνξπθψλεηαη θαηά ηελ μεξή πεξίνδν ηνπ έηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη θαθέο πξαθηηθέο ρξήζεο
ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ πνπ αθνινπζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ
πξνθαιέζεη ηε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε αθφκα θαη ησλ ιηγνζηψλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ
απνζεκάησλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, θπξίσο κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πθαικχξηλζεο ησλ
παξάθηησλ πδξνθνξέσλ. Λφγσ ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ ηνπο, νη πεξηνρέο απηέο
απεηινχληαη επίζεο ηδηαηηέξα απφ ην θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο. Τα πξνβιήκαηα πνπ
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ αλακέλεηαη λα επηδεηλσζνχλ ζην άκεζν κέιινλ ιφγσ ηεο
έληνλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελψ ε επίιπζή ηνπο ζα γίλεηαη νινέλα θαη δπζρεξέζηεξε
ππφ ην θαζεζηψο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαιεί ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο
θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Γίλεηαη ινηπφλ νινθάλεξε ε αλάγθε νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ
γαηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ εληνλφηεξα
πξνβιήκαηα. Πνηά είλαη φκσο ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε εθηφο απφ ηελ
πνιηηηθή βνχιεζε, ε νπνία είλαη πάληα ε βαζηθή πξνυπφζεζε; Τα πξναπαηηνχκελα απηά
είλαη ε χπαξμε εθηεηακέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη
ησλ γαηψλ θαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο
ρψξαο. Όια απηά σζηφζν βαζίδνληαη ζηε ρξήζε επαξθψλ θαη αμηφπηζησλ
κεηεσξνινγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ χπαξμε αμηφπηζησλ
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ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη Δδαθνινγηθνί θαη νη Γεσινγηθνί
ράξηεο.
Σηελ Διιάδα, παξά ηα νμχηαηα πξνβιήκαηα, νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηθαλνπνηνχληαη
ζε ειάρηζην βαζκφ. Σεκαληηθφηεξε έιιεηςε είλαη απηή ησλ πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ
ζεκαληηθέο ειιείςεηο παξαηεξνχληαη αθφκα ζηα δηαζέζηκα κεηεσξνινγηθά θαη ρσξηθά
δεδνκέλα (θπξίσο εδαθνινγηθά). Καη αλ ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ
κπνξεί ελ κέξε λα αληηκεησπηζηεί κε επηηφπηεο παξαηεξήζεηο, ε αβεβαηφηεηα πνπ
πξνθαιεί ε έιιεηςε πδξνινγηθψλ θαη κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ είλαη πνιχ δχζθνιν
λα αληηκεησπηζηεί.
Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξή ε αλάγθε αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ, πξνζαξκνζκέλσλ
ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ, ηα νπνία λα
παξέρνπλ φζν ην δπλαηφ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα βαζηδφκελα ζηα πεξηνξηζκέλα
δηαζέζηκα δεδνκέλα εηζφδνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε
ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ πδξνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πδαηηθφ ηζνδχγην
ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη άξα εμίζνπ ζεκαληηθή ε νξγάλσζε πιήξσο
εμνπιηζκέλσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πεηξακαηηθψλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ, κε ηα δεδνκέλα
ησλ νπνίσλ ζα γίλεη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ησλ πδξνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ε πξνζαξκνγή
ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξγαιείσλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε αλάπηπμε ελφο θαηαλεκεκέλνπ, ζπλερνχο,
πδξνινγηθνχ κνληέινπ, ζην πιαίζην ελφο Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο
(GIS). Η αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζαλ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ
(extension) ηνπ ινγηζκηθνχ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ArcGIS, ψζηε λα
επηηεπρζεί ν πιήξεο θαηαλεκεκέλνο ππνινγηζκφο ησλ ζπληζησζψλ ηνπ πδξνινγηθνχ
ηζνδπγίνπ. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ εμειηγκέλσλ δπλαηνηήησλ
ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ζηελ εηζαγσγή, επεμεξγαζία,
απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη απεηθφληζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε γεσγξαθηθή αλαθνξά. Η
αλάπηπμε έγηλε κε ηε ρξήζε ηερληθψλ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε λα
δηεπθνιπλζεί ε κειινληηθή εμέιημε ηνπ πδξνινγηθνχ κνληέινπ θαη ηαπηφρξνλα λα
εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπ κε άιιεο εθαξκνγέο ή ε ρξήζε ησλ επηκέξνπο
δπλαηνηήησλ ηνπ ζηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ.
Η ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πδξνινγηθνχ κνληέινπ εμαζθαιίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ελφο
εχρξεζηνπ θαη απινχ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε. Τν γξαθηθφ
πεξηβάιινλ δηεπαθήο (GUI) ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ηδηαίηεξα απιφ θαη αθνινπζεί ην
πξφηππν ησλ επεθηάζεσλ (extentions) ηνπ ArcGIS (Σρήκα 1). Με απηφ ηνλ ηξφπν ν
ρξήζηεο αληηκεησπίδεη έλα γλψξηκν πεξηβάιινλ θαη κπνξεί λα εμνηθεησζεί κε απηφ πνιχ
γξήγνξα.
Απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δνθηκή ηνπ πδξνινγηθνχ κνληέινπ
απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε, κειέηε θαη παξαθνινχζεζε κηαο πεηξακαηηθήο
πδξνινγηθήο ιεθάλεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νξγαλψζεθε κηα πεηξακαηηθή πδξνινγηθή
ιεθάλε ζηνλ ρείκαξξν Λπθφξξεκα, ζηελ Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ φξνπο Πεληέιε ηνπ λνκνχ
Αηηηθήο κε έθηαζε 7,8Km2, ε νπνία εμνπιίζηεθε θαη κειεηήζεθε αλαιπηηθά ζε φ,ηη αθνξά
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ζηελ πδξνινγηθή ηεο ζπκπεξηθνξά.
Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ πνπ αλαπηχρζεθε είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο
ειιεληθέο ζπλζήθεο, ε νπνία επηηεχρζεθε κε ηελ επηινγή θαη αλάιπζε ησλ θαηάιιεισλ
κεζφδσλ πξνζνκνίσζεο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Δπηπξφζζεηα, ην
ελλνηνινγηθφ ζρήκα ηνπ κνληέινπ ζρεδηάζηεθε θαηάιιεια ψζηε λα επηηπγράλεη ηελ
εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ απνηειεζκάησλ ζε ρσξηθά θαηαλεκεκέλε κνξθή κε ηε ρξήζε
απινπνηεκέλσλ αιιά ηεθκεξησκέλσλ κεζφδσλ, νη νπνίεο λα βαζίδνληαη ζε φζν ην δπλαηφ
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ιηγφηεξεο παξακέηξνπο θαη ζε επξέσο δηαζέζηκα δεδνκέλα εηζφδνπ ή δεδνκέλα εηζφδνπ
πνπ λα είλαη εχθνιν λα εθηηκεζνχλ.
Σε απηή ηε δηαδηθαζία κειεηήζεθε δηεμνδηθά ε δηεξγαζία ζρεκαηηζκνχ ηεο επηθαλεηαθήο
απνξξνήο, ε νπνία έρεη θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζην πδξνινγηθφ ηζνδχγην ησλ μεξψλ θαη
εκίμεξσλ πεξηνρψλ. Δθηελέζηεξα, κειεηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ Αξηζκνχ Κακπχιεο (SCSCN), ε νπνία επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πδξνινγηθνχ
κνληέινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ πδξνινγηθνχ κνληέινπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηελ απνζθαικάησζή ηνπ. Οη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή πδξνινγηθή ιεθάλε, ζηε λήζν Νάμν, θαη ζε φιε
ηελ έθηαζε ηεο Διιάδαο. Σηηο εθαξκνγέο απηέο ην πδξνινγηθφ κνληέιν έδεημε λα
πξνζαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο θαη λα εθηηκά κε ηθαλνπνηεηηθή
αθξίβεηα ηηο ζπληζηψζεο ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ, ελψ αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά
ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή ηνπ ξχζκηζε.
Τν ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ πδξνινγηθνχ κνληέινπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ
εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο
θαη πξνζαξκνγήο.

σήμα 1. Απεηθφληζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ηεο εθαξκνγήο.
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Σάζειρ επημοποίηζηρ ζηην Κενηπική Κπήηη
Γεώπγιορ Σζιοςπλήρ
Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο
Ιλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ,
57 06 Βαζηιηθά, Θεζ/λίθε
e-mail: gmtsiou@fria.gr
Η ππεξβφζθεζε θαη πεξηζηαζηαθά νη θσηηέο παξακέλνπλ νη θχξηεο δπλάκεηο πνπ
δηακνξθψλνπλ ην ηνπίν ησλ Αζηεξνπζίσλ θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ επηθξάηεζε
ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ ή αθφκε επηηξέςεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
εξεκνπνίεζεο. Η ππνβαζκηζηηθή - εξεκνπνηεηηθή πνξεία εθθξάδεηαη απφ ηε βαζκηαία
αληηθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο δελδξψδνπο αείθπιιεο - ζθιεξφθπιιεο βιάζηεζεο απφ
ρακειφηεξεο θπηηθέο δηαπιάζεηο, ζπλήζσο αξαηέο θαη αγθαζσηέο, φπσο είλαη ηα θξχγαλα.
Η ελαιιαγή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ θξπγάλσλ, κπνξεί
λα γίλεη κεηά απφ δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δέρνληαη ηα
νηθνζπζηήκαηα.
Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη θξπγάλσλ (απφ ππθλά κε πςειή πνηθηιφηεηα έσο αξαηά κε
ρακειή πνηθηιφηεηα) πνπ αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθέο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο (ηε
βνζθεηηθή πίεζε θαη ηε ζπρλφηεηα θσηηάο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ αβηνηηθνχ
πεξηβάιινληνο. O θίλδπλνο εξεκνπνίεζεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο ηεο θπηνθάιπςήο
ηνπο. Τα πνιχ αξαηά θξχγαλα ζεσξνχληαη έλα ππνβαζκηζηηθφ ζηάδην πξηλ ην γπκλφ εξεκνπνηεκέλν έδαθνο. Τα ππθλά θξχγαλα πξνζηαηεχνπλ επαξθψο ην έδαθνο απφ ηε
δηάβξσζε.
Ο αξηζκφο αηγνπξνβάησλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ηεο ήδε ρακειήο βνζθντθαλφηεηαο ησλ
θπζηθψλ κεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη είλαη επηηαθηηθή ε αιιαγή ησλ
θηελνηξνθηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε
ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. Η
πξνηεηλφκελε δηαρείξηζε βαζίδεηαη: α) Σηελ αλαζηνιή ή κείσζε ηεο βφζθεζεο ζηα
επίπεδα ηεο βνζθντθαλφηεηαο ζηηο πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ ηα αξαηά ή κεζαία - ππθλά
θξχγαλα αληίζηνηρα, β) Σηε μαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο εθ
πεξηηξνπήο βνζθνχκελσλ δσλψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ βφζθνληαη θαη γ) Σηελ απαγφξεπζε
ηεο βφζθεζεο ζε κεξηθά ππθλά θξχγαλα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμειηρζνχλ ζε καθί ή
δάζε.
Λέξειρ κλειδιά: Δξεκνπνίεζε, ππνβάζκηζε γεο, βφζθεζε, δπλακηθή κεζνγεηαθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, θξχγαλα, Αζηεξνχζηα, Κξήηε.
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Κηηνοηποθία και επημοποίηζη:
H πεπίπηυζη ηηρ επαπσίαρ Λαγκαδά Θεζζαλονίκηρ
Βαζίλειορ Π. Παπαναζηάζηρ
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Διζαγυγή
Ψο εξεκνπνίεζε νξίδεηαη ε ππνβάζκηζε ηεο γεο ζε μεξέο, εκίμεξεο θαη μεξέο χθπγξεο
πεξηνρέο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ
θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (UNCED 1992). Σηηο
ηειεπηαίεο ππάγεηαη θαη ε θηελνηξνθία, ε νπνία απνηειεί πνιχπινθε δξαζηεξηφηεηα γηαηί
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο έλλνηεο: ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ, ην είδνο ηνπ δψνπ, ην
ζχζηεκα βφζθεζεο θαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο.
Γηεζλψο, εθείλνο ν παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εξεκνπνίεζε
είλαη ν αξηζκφο ησλ δψσλ θαη, ηδηαίηεξα, ν ππεξβνιηθφο αξηζκφο πνπ είλαη γλσζηφο θαη σο
ππεξβφζθεζε. Τνχην δηφηη ε ππεξβφζθεζε απνκαθξχλεη ηε βιάζηεζε θαη νδεγεί ζηε
απνγχκλσζε θαη δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. Οη επηπηψζεηο ηεο είλαη κεγαιχηεξεο, φηαλ
ζπλδπαζηεί κε μεξαζία ή ππξθαγηέο. Τα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, ακθηζβεηείηαη αλ θαη
θαηά πφζν ε ππεξβφζθεζε πξνθαιεί πάληνηε εξεκνπνίεζε, ελψ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ
δείρλνπλ, φηη κπνξεί λα έρεη θαη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηα νηθνζπζηήκαηα. Αληίζεηα, σο
παξάγνληαο ππνβάζκηζεο έρεη αλαγλσξηζηεί ηειεπηαία θαη ε ππνβφζθεζε, επεηδή
θαηαιήγεη ζηε ζπζζψξεπζε θαχζηκεο χιεο, ε νπνία νδεγεί ζηε ζπλέρεηα ζε
θαηαζηξεπηηθέο ππξθαγηέο κε ηηο ζπλεπαθφινπζεο επηπηψζεηο ηνπο ζηε βιάζηεζε θαη ην
έδαθνο.
Υπνβάζκηζε πξνθαιεί θαη ην είδνο ηνπ δψνπ. Ιζηνξηθά, ε αίγα ζεσξείηαη σο ην θαη‟
εμνρήλ ππεχζπλν δψν γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ ηεο Μεζνγείνπ. Η άπνςε απηή
φκσο είλαη ππεξβνιηθή, γηαηί νη φπνηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ αηγψλ ζην πεξηβάιινλ
ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε κάιινλ, παξά κε ην είδνο ηνπ δψνπ απηφ θάζε απηφ.
Υπνβάζκηζε θαη εξεκνπνίεζε φκσο πξνθαινχλ ηφζν ην ζχζηεκα παξαγσγήο, φζν θαη ην
ζχζηεκα βφζθεζεο. Δληνχηνηο, νη δχν απηνί παξάγνληεο δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο
ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. Τν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα DeSurvey επηθεληξψζεθε
ζηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο θπξίσο θαη πινπνηήζεθε ζηελ επαξρία Λαγθαδά
Θεζζαινλίθεο.
Πεπιοσή μελέηηρ
Τα ιηβάδηα απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε ρξήζε γεο ζηελ επαξρία θαιχπηνληαο κηαλ έθηαζε
850100 ζηξεκκάησλ ή ην 41,3% νιφθιεξεο ηεο Δπαξρίαο. Πεξηιακβάλνπλ πννιίβαδα,
ζακλνιίβαδα, θαη δαζνιίβαδα, ηα νπνία είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ππνβαζκηζκέλα είηε
εμαηηίαο ηεο ππεξβφζθεζεο (θνληά ζηνπο ζηάβινπο θαη ζηα έξγα πνηηζκνχ) ή ηεο
ππνβφζθεζεο (ζε απνκαθξπζκέλεο απφ ηνπο ζηάβινπο πεξηνρέο). Τα βφζθνληα αγξνηηθά
δψα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο αίγεο θαη πξφβαηα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ βννεηδή.
ύζηημα παπαγυγήρ
Τν ζχζηεκα παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ επεξεάδνληαη απφ βηνθπζηθνχο θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Σε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή ηεο
Βφιβεο ηεο επαξρίαο, κειεηήζεθε ν ξφινο ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ
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πεξηβάιινληνο. Οη βηνθπζηθέο ζπλζήθεο εθθξάζηεθαλ κε ηε κέζε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο,
ε νπνία εθηηκήζεθε απφ ηελ εγθάξζηα θιίζε γηα ηα ρσξάθηα θαη απφ ηελ θάιπςε ηνπ
εδάθνπο κε βιάζηεζε γηα ηα ιηβάδηα. Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο εθθξάζηεθαλ κε
ην ηππηθφ αθαζάξηζην θέξδνο (ΤΑΚ). Γηα ηα 51 λνηθνθπξηά (γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη)
πνπ κειεηήζεθαλ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα θξίζηκα θαηψθιηα ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ γηα ην
θαζέλα απφ απηά. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα λνηθνθπξηά κε πςειφ ΤΑΚ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο
κε κηθξή βηνθπζηθή ππνβάζκηζε. Σε φ,ηη αθνξά ηηο επηδνηήζεηο βξέζεθε, φηη λαη κελ
εμαζθαιίδνπλ εηζφδεκα ζηνπο παξαγσγνχο, ζπγρξφλσο φκσο απνηεινχλ θαη θίλεηξα
ππνβάζκηζεο ηεο γεο, ηδηαίηεξα ζηα ρέξηα ησλ θησρψλ παξαγσγψλ, νη νπνίνη σζνχληαη
ζηε ρξήζε νξηαθήο απφδνζεο γαηψλ, ελψ νη πινχζηνη παξαγσγνί επελδχνπλ πεξηζζφηεξν
ζε εηζξνέο απφ ηελ αγνξά, νπφηε έρνπλ κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο γεο
(Lorent et al. 2008).
Τν ζχζηεκα παξαγσγήο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε έλα δπλακηθφ κνληέιν βαζηζκέλν ζην
γεληθφ κνληέιν εξεκνπνίεζεο (Ibanez et al. 2008). Σην κνληέιν απηφ ζπλδπάδνληαη
ηέζζεξηο εμσγελείο παξάγνληεο (βξνρφπησζε, δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ηηκέο πξντφλησλ θαη
ηηκέο δσνηξνθψλ) κε ελδνγελείο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο (βνζθήζηκε χιε – ζάκλνη
θαη πφεο, έδαθνο, βνζθνθφξησζε θαη ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή) δηα κέζνπ δηαθφξσλ
παξακέηξσλ πνπ εθθξάδνπλ ζηαζεξέο ηηκέο ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ. Απφ ην κνληέιν
απηφ δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχζηεκα ηεο επαξρίαο Λαγθαδά είλαη ηζνξξνπεκέλν κε ηηο
ζεκεξηλέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη δελ θηλδπλεχεη κε εξεκνπνίεζε (Ibanez et al. 2009).
ύζηημα βόζκηζηρ
Σε φ,ηη αθνξά ην ζχζηεκα βφζθεζεο, επηρεηξήζεθε ε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ κνληέινπ
πξνζνκνίσζε ηεο βφζθεζεο (Grazer) κε βάζε ηηο εμήο κεηαβιεηέο: πδξνινγία ηνπ
εδάθνπο, αχμεζε ηνπ θπηνχ, βφζθεζε θαη δηαρείξηζε. Οη παξαδνρέο πνπ έγηλαλ ήηαλ φηη ε
βφζθεζε, ε νπνία πξνθαιεί δηάβξσζε, επεξεάδεηαη απφ ηνλ βνζθφ, ην αλάγιπθν ηνπ
εδάθνπο θαη ηα έξγα ππνδνκήο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε βφζθεζε επεξεάδεη αλνκνηφκνξθα
ην ζχζηεκα. Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε βξνρφπησζε, ηα εδαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ε αχμεζε ηεο βηνκάδαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ (Thornes et al
2008). Τν κνληέιν απηφ φκσο δελ νινθιεξψζεθε αθφκα.
Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο βφζθεζεο κειεηήζεθαλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ
θίλεζεο ησλ δψσλ θαη ππνβάζκηζεο ηεο γεο. Ύζηεξα απφ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ δψσλ (πξνβάησλ θαη αηγψλ) ζε δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο ζα γίλεη απνηίκεζε ησλ
επηπηψζεσλ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε βιάζηεζε θαη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ
ιηβαδηψλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γ.Σ.Π.
Τέινο, εθαξκφζηεθε ζηελ πεξηνρή κειέηεο θη έλα κνληέιν εξεκνπνίεζεο γεληθήο ρξήζεο
πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο επαξρίαο κε ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο κε ηε
κνξθή ηεο βηνκάδαο (Hellden 2008). Τν κνληέιν απηφ εμεηδηθεχηεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηε
κειέηε ησλ ζρέζεσλ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ιηβαδηθήο παξαγσγήο (Φνπβαξδάο θαη άιινη
2010).
ςμπεπάζμαηα
Απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πξνέθπςε φηη ην ζχζηεκα ζηνλ Λαγθαδά είλαη πεξηζζφηεξν
επάισην ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξά ηηο βηνθπζηθέο ζπλζήθεο. Γεληθά, δελ θηλδπλεχεη
κε ππνβάζκηζε κε ηηο παξνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Υπάξρεη φκσο θίλδπλνο ζεκεηαθήο
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ππνβάζκηζεο ζηηο πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο θαη έληνλεο θπθινθνξίαο ησλ
δψσλ.

βνζθφλησλ
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ύζηημα βόζκηζηρ και επημοποίηζη ζηα Μεζογειακά λιβάδια
Χπιζηάκηρ Δςαγγέλος
Δξγαζηήξην Ληβαδηθήο Οηθνινγίαο (286)
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε,
e-mail: katydata@for.auth.gr
Διζαγυγή
Η εξεκνπνίεζε ησλ γαηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη έλα πνιχπινθν
θαηλφκελν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη πξνθαιείηαη απφ
θπζηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη απφ ηελ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ (Dregne
1978). Η επαξρία Λαγθαδά είλαη κηα θαηεμνρήλ θηελνηξνθηθή πεξηνρή κε ηδηαίηεξα
αλεπηπγκέλε αηγνπξνβαηνηξνθία κε ηα δψα λα βφζθνπλ ζηηο θνηλνηηθέο ιηβαδηθέο
εθηάζεηο αιιά θαη ζε ηερλεηά ιεηβάδηα. Γεδνκέλεο ηεο κεγάιεο επαηζζεζίαο πνπ
εκθαλίδνπλ νη εθηάζεηο απηέο ζηελ εξεκνπνίεζε, θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζεί ε
επίδξαζε ησλ δψσλ πνπ βφζθνπλ ζηηο εθηάζεηο απηέο.
Μεθοδολογία
Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DeSurvey, κειεηήζεθαλ ζε πξψηε θάζε νη παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξεκνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ην ζχζηεκα εθηξνθήο
πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξηνρή (εθκεηαιιεχζεηο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, ππάξρνπζεο
ππνδνκέο, επηδνηήζεηο) θαη ην ζχζηεκα βφζθεζεο (θίλεζε θνπαδηψλ θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο δψσλ). Η ιηβαδηθή ρξήζε εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο θηλήζεηο ησλ
δψσλ πνπ βφζθνπλ ζηα ιηβάδηα θαη νη νπνίεο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ίδην
ην βνζθφ αιιά θαη απφ ηελ επνρή βφζθεζεο θαη ην είδνο ηνπ δψνπ. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ ζηελ εξεκνπνίεζε έγηλε δηάθξηζε ηνπο κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ δείθηε ESAI (Environmentally Sensitive Areas index), ν νπνίνο ζπλδπάδεη
δηάθνξεο κεηαβιεηέο κε ζηαζκηθά βάξε, πνπ αθνξνχλ ην έδαθνο, ηε βιάζηεζε, ην θιίκα
θαη ηε δηαρείξηζε. Όζνλ αθνξά ην ζχζηεκα βφζθεζεο, θαηαγξάθεθαλ νη δηαδξνκέο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ δψσλ (ε βφζθεζε, ε θίλεζε, ε ζηάζε, ε αλάπαπζε θαη ν
κεξπθαζκφο) ζε αληηπξνζσπεπηηθά ακηγή θνπάδηα αηγψλ θαη πξνβάησλ ζε δηαθνξεηηθέο
επνρέο ηνπ έηνπο (άλνημε, θαινθαίξη θαη ρεηκψλαο).
Αποηελέζμαηα
Τα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ
πνηνηηθψλ ραξηψλ, έλαο γηα θάζε παξάγνληαο, κε ηνπο νπνίνπο θαζνξίζηεθαλ νη
Πεξηβαιινληηθά Δπαίζζεηεο Πεξηνρέο (ΠΔΠ) ζηελ εξεκνπνίεζε. Η πιεηνλφηεηα ηεο
πεξηνρήο έξεπλαο ηαμηλνκείηαη ζηε θξίζηκε θαη επαίζζεηε θαηεγνξία ΠΔΠ κε πνζνζηφ
71,32% θαη 23,20% ηεο έθηαζεο αληίζηνηρα. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζην ζπλδπαζκφ ηεο
ρακειήο πνηφηεηαο εδάθνπο, θιίκαηνο θαη βιάζηεζεο. Οη δπλεηηθέο θαη νη κε
απεηινχκελεο πεξηνρέο θάιππηαλ κηθξφ πνζνζηφ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 2,71% θαη 2,77%
ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο αληίζηνηρα (Δπαγγέινπ θαη ζπλ. 2006).
Όζνλ αθνξά ην ζχζηεκα εθηξνθήο ζηελ πεξηνρή, βξέζεθαλ ζπλνιηθά 24 εθκεηαιιεχζεηο
αηγψλ θαη πξνβάησλ κε πεξηζζφηεξα απφ 10.000 δψα. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνπαδηψλ
είρε ζηαζεξή βάζε θαη δελ κεηαθηλνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δληνχηνηο, ηα κηζά
θνπάδηα αηγψλ κεηαθηλνχληαλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γ.Γ. ζε πςειφηεξεο ζέζεηο θαηά ηελ
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θαινθαηξηλή πεξίνδν. Σηελ πεξηνρή εθαξκφδνληαλ ην ζχζηεκα ηεο πνηκεληθήο εθηξνθήο
αηγνπξνβάησλ (θνπαδηάξηθε κε λνκαδηθή). Η εθηξνθή βαζίδνληαλ ζηε βφζθεζε ησλ
ιηβαδηψλ, ησλ αγξψλ (ραζίιηα), ησλ επνρηαθψλ ππνιεηκκάησλ ζηηεξψλ (θαιακηέο) θαη
ζηελ εθηεηακέλε ρνξήγεζε δσνηξνθψλ (0,5-1,9 ριγ./δψν/εκέξα). Τα θνπάδηα ησλ αηγψλ
γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο δηέλπαλ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη
κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο (10,1 θαη 12,7 ρικ., αληίζηνηρα) απ‟ φηη ηα πξφβαηα (6,1 θαη 8,5
ρικ., αληίζηνηρα). Η εθηεηακέλε ρνξήγεζε δσνηξνθψλ ζπλέβαιε ζε ζρεηηθά πςειή
γαιαθηνπαξαγσγή, ε νπνία αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 0,6 ριγ./αίγα/εκέξα θαη 0,5
ριγ./πξνβαηίλα/εκέξα. Οη θηελνηξφθνη έιαβαλ δχν εηδψλ επηδνηήζεηο, ηελ εμηζσηηθή
απνδεκίσζε θαη ηελ θαηά θεθαιή πξηκνδφηεζε, ην χςνο ησλ νπνίσλ ζπλνιηθά αλήιζε ζε
30,7 € αλά δψν (Δπαγγέινπ θαη ζπλ. 2008).
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, βξέζεθε φηη ν ρξφλνο πνπ
αθηέξσζαλ ηα δψα γηα βφζθεζε παξνπζίαζε επνρηαθή κεηαβνιή κε ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (55,0% ην ρεηκψλα, 46,1% ηελ άλνημε θαη 34,5% ην θαινθαίξη,
P≤0.05). Σηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη αίγεο αθηέξσζαλ 11,2%, 2,3% θαη 1,1% πεξηζζφηεξν
ρξφλν (P≤0.05) γηα θίλεζε, κεξπθαζκφ θαη αλάπαπζε αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ηα
πξφβαηα. Τα πξφβαηα αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ζηάζε θαη βφζθεζε (11,3% θαη
3,4% αληίζηνηρα).
ςμπεπάζμαηα
Οη βνζθφκελεο δαζηθέο εθηάζεηο ζηελ επαξρία Λαγθαδά ηαμηλνκνχληαη ζηελ θξίζηκε
θαηεγνξία ησλ Πεξηβαιινληηθά Δπαίζζεησλ Πεξηνρψλ ζηελ εξεκνπνίεζε. Αλ θαη ην
θιίκα θαη ην έδαθνο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαηζζεζία απηή, εληνχηνηο ε πνηφηεηα
ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο, πνπ έρνπλ άκεζα ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα, είλαη νη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε
πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε εξεκνπνίεζε. Σην Γ.Γ Αζθνχ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο
πνηκεληθήο εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ (θνπαδηάξηθε κε λνκαδηθή) ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε
βφζθεζε ησλ δψσλ ζηα θπζηθά ιηβάδηα ηεο πεξηνρήο, ζηνπο αγξνχο (θαιακηέο θαη
ραζίιηα) θαη ζηελ εθηεηακέλε ρνξήγεζε ρνλδξνεηδψλ θαη ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ.
Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνθήο ησλ αηγνπξνβάησλ, έηζη
ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη ιηβαδηθέο εθηάζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο θαη ηα δψα λα δηαλχνπλ κηθξφηεξεο απνζηάζεηο γηα ηελ αλεχξεζε ηξνθήο. Τέινο, ηα
πξφβαηα θαη νη αίγεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηα ιηβάδηα αθηέξσζαλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο βφζθεζεο θαη ηεο θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηε
ζηάζε, ην κεξπθαζκφ θαη ηελ αλάπαπζε. Τα δψα πξνζαξκφδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο
θαηά ηε βφζθεζε αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα επνρή θαη φηη νη αίγεο κεηαθηλνχληαη
πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηα πξφβαηα.
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Σηα Μεζνγεηαθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ν ξφινο ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Η ζεκαζία απηή δελ είλαη κφλν ζεκεξηλή αιιά έρεη απνηππσζεί δηα
κέζνπ ησλ αηψλσλ. Η βφζθεζε, θπξίσο ησλ πξνβάησλ θαη ησλ αηγψλ, έρεη εκθαλή
επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη κεγάιν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ξφιν ζηηο νξεηλέο
θαη εκηνξεηλέο θπξίσο πεξηνρέο. Τα απνηειέζκαηα ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο κπνξνχλ
λα είλαη απφ πνιχ ζεηηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία ησλ πεξηνρψλ απηψλ,
εθφζνλ ε βφζθεζε γίλεηαη κε ζσζηφ ηξφπν, έσο θαηαζηξνθηθά γηα ηελ νηθνινγηθή
ηζνξξνπία ησλ εθηάζεσλ πνπ βφζθνληαη εθφζνλ δελ ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο ιηβαδνπνλίαο
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ ιηβαδηθψλ εθηάζεσλ.
Τν βαζηθφηεξν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη κία ιαλζαζκέλε θαη θαηαζηξνθηθή εθαξκνγή
ηεο βφζθεζεο είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ θηελνηξφθσλ λα βνζθήζνπλ ζε κία πεξηνρή
κεγαιχηεξν αξηζκφ δψσλ απφ εθείλνλ πνπ κπνξεί λα ζξέςεη απηή ρσξίο λα νδεγεζεί ζε
ππνβάζκηζε θαη ν νπνίνο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο. Η ππεξβφζθεζε
απηή, ηδίσο φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ππξθαγηέο, νδεγεί ζηελ εμαθάληζε ηεο βιάζηεζεο, ηε
δηάβξσζε θαη ηειηθά ηελ εξεκνπνίεζε ησλ βνζθνηφπσλ.
Σηελ Διιάδα, έλα πνζνζηφ 10% πεξίπνπ ησλ ππξθαγηψλ ζηα ιηβάδηα νθείιεηαη
δηαπηζησκέλα ζηνπο θηελνηξφθνπο. Τν πνζνζηφ απηφ κάιηζηα κπνξεί λα είλαη πνιχ
κεγαιχηεξν θαζψο ηα αίηηα κεγάινπ κέξνπο ησλ ππξθαγηψλ παξακέλνπλ αλεμαθξίβσηα
(Ξαλζφπνπινο 1996). Η έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ πεξηνρψλ
θαη αληίζηνηρα δηαθέξνπλ θαη ηα νηθνινγηθά απνηειέζκαηα. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν
θχθινο ππεξβφζθεζε-ππξθαγηά έρεη ήδε νδεγήζεη κεγάιεο εθηάζεηο ζε πιήξε
ππνβάζκηζε, ελψ ζε άιιεο ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ θαιχηεξα. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη
δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο επηινγέο ησλ θηελνηξφθσλ. Η παξνχζα
εξγαζία αθνξά ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηνπ θχθινπ θαχζεο – βνζθήο
ζηνπο βνζθφηνπνπο ηεο Διιάδαο ην νπνίν νλνκάζηεθε FIGSIS (FIre-Grazing-SImulation
System). επηθεληξσκέλνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηελνηξφθσλ, κε ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο
ζεκαζίαο ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε απηφλ θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ
επηπηψζεψλ ηνπο.
Τν κνληέιν απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ππν-κνληέια πνπ αθνξνχλ: (i) ηελ παξαγσγή
βνζθήζηκεο χιεο ζε κία ππφ εμέηαζε πεξηνρή αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ θαηάζηαζε
ηνπ βνζθνηφπνπ, ηε βξνρφπησζε θαη ην ρξφλν κεηά ηελ ππξθαγηά, (ii) ηελ απφιεςε ηεο
βνζθήζηκεο χιεο κέζσ ηεο βφζθεζεο αηγνπξνβάησλ, (iii) ηελ επίδξαζε απηήο ηεο
απφιεςεο ζηελ θαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο πνπ απνκέλεη θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ
βνζθνηφπνπ, θαη (iv) ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηνλ θηελνηξφθν πνπ εμαξηάηαη ηφζν
απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ εθκεηάιιεπζε φζν θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο (ηηκέο θξέαηνο,
γάιαθηνο θαη δσνηξνθψλ, θαζψο θαη επηδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη ην νπνίν
ζεσξείηαη φηη ζπζρεηίδεηαη κε ην θίλεηξφ ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θσηηά γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ.
Τν πξψην ππν-κνληέιν αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγσγήο βνζθήζηκεο χιεο ζε κία
πεξηνρή κε δεδνκέλν φηη απηή επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο βιάζηεζεο, ην θιίκα, ηε
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βφζθεζε θαη ηε θσηηά. Ψο πξνο ηε βιάζηεζε, ε παξαγσγή ππνινγίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα
ηα ρνξηνιίβαδα, ηα θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηνπο ζακλψλεο αεηθχιισλ
πιαηπθχιισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη εμηζψζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηε
βηβιηνγξαθία πνπ ζπλδένπλ ηελ εηήζηα παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο (kg/ha) κε ηελ εηήζηα
βξνρφπησζε ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη κε ηνλ ρξφλν κεηά απφ ππξθαγηά (Le
Houerou θαη Hoste 1977, Papanastasis 1982, Arianoutsou-Faraggitaki 1984, Papanastasis
1988). Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κνληέινπ έγηλε ζπλδπαζκφο
εμηζψζεσλ γηα ην νκαιφ πέξαζκα απφ ηε κεηαππξηθή πεξίνδν ζηελ πεξίνδν σξηκφηεηαο
ηεο βιάζηεζεο. Η παξαγσγή αλά εθηάξην πνιιαπιαζηαδφκελε κε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο
δίδεη ηε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο.
Η ζπλνιηθή θαηαλάισζε βνζθήζηκεο χιεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ,
ηε κέζε κεληαία θαηαλάισζε θάζε δψνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ βφζθεζεο. Ψο
απνδεθηή απνιαβή βνζθήζηκεο χιεο ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο ζεσξείηαη ην 50%
ηεο παξαγσγήο θαη κε βάζε απηή ππνινγίδεηαη ν απνδεθηφο αξηζκφο δψσλ πξνο βφζθεζε.
Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ δψσλ είλαη κεγαιχηεξνο ε βιάζηεζε ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη
ππνβάζκηζε θαη ε κειινληηθή παξαγσγή κεηψλεηαη.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη ζηνλ εκπξεζκφ απφ βνζθνχο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσηηά
γηα λα «βειηηψζνπλ» ην ιηβάδη. Με ηνλ φξν βειηίσζε ελλνείηαη ε θαηαζηξνθή ησλ
αλεπηζχκεησλ θπηηθψλ εηδψλ γηα ηα δψα θαζψο θαη ησλ μπισδψλ θπηψλ κεγάιεο ειηθίαο
πνπ έρεη κεησζεί ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα εγθαηαζηαζνχλ πην εχγεπζηα πνψδε
θπηά κεηά ηελ ππξθαγηά θαη νη λένη ζάκλνη λα παξάγνπλ πνιινχο ηξπθεξνχο βιαζηνχο.
Απηφ απνηειεί θαη ην θίλεηξν ησλ θηελνηξφθσλ. Όκσο, ηαπηφρξνλα, άκεζν απνηέιεζκα
ησλ ππξθαγηψλ είλαη ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο κε ηηο θζηλνπσξηλέο βξνρέο θαη ε
καθξφρξνλε ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ιηβαδηνχ.
Η ζεκαληηθφηεξε πηπρή πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κνληέιν είλαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα
εθηηκήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο θσηηάο απφ ηνπο θηελνηξφθνπο, δειαδή ην
«θίλεηξν» πνπ έρνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσηηά σο δηαρεηξηζηηθφ κέζν. Τν νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα, ζπγθξηλφκελν κε ην χςνο ηεο εηεζίαο πξνζφδνπ πνπ γεληθά ζεσξείηαη σο
απνδεθηφ, κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν αχμεζεο ηεο πηζαλφηεηαο ν βνζθφο λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε θσηηά σο κέζν πξνζσξηλήο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο βνζθήζηκεο χιεο,
φηαλ δελ επηηπγράλεη ηνλ θνηλσληθά «απνδεθηφ» κηζζφ.
Δθφζνλ ε ρξήζε ηεο θσηηάο είλαη παξάλνκε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνρή ηνπ ξίζθνπ ηεο
πξνζσπνθξάηεζεο ηνπ θηελνηξφθνπ, ζεσξείηαη φηη ν θηελνηξφθνο ζα θάλεη ρξήζε ηεο
θσηηάο, κφλν αλ είλαη ζίγνπξνο φηη ην εηζφδεκα ηνπ ζα απμεζεί ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε
ηεο θσηηάο ζε ζρέζε κε έλα πξνζδνθψκελν «θπζηνινγηθφ» εηζφδεκα πνπ θαζνξίδεη ν
ρξήζηεο (YSALARY). Βαζηδφκελν ην κνληέιν ζε απηήλ ηελ ζεψξεζε, ην νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο δεδνκέλν ζε κία
εκπεηξηθή ζρέζε πνπ ππνινγίδεη ηελ αλάγθε ηνπ θηελνηξφθνπ λα πάξεη «κέηξα» ψζηε λα
απμήζεη ην εηζφδεκά ηνπ. Η εμίζσζε δίλεη κία ηηκή πνπ εθθξάδεη απηήλ ηελ αλάγθε κε έλα
εχξνο 0-100, κε έλα ζπλερή κε-γξακκηθφ ηξφπν θαη έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
NEED = 100 – (100 / 1 + e(-(FR – YSALARY) / RC) )
φπνπ: ην RC, εθθξάδεη ην εχξνο εηζνδήκαηνο κέζα ζην νπνίν αιιάδεη ε «αλάγθε» ηνπ
θηελνηξφθνπ, ην YSALARY είλαη ην εηήζην «θπζηνινγηθφ» εηζφδεκα ηνπ θηελνηξφθνπ,
ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε θαη ην FR πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε εμφδσλ θαη
εζφδσλ. Η εηθφλα 1 δείρλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο εμίζσζεο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο: YSALARY=18000€ θαη RC=8000€.
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ΚΙΝΗΣΡΟ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΟΤ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΣΗ ΦΩΣΙΑ ΣΟ
ΒΟΚΟΣΟΠΟ

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΗΣΡΟΤ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ

Δηθφλα 1. Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηελ αλάγθεο (NEED) ηνπ θηελνηξφθνπ λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε πξνδηαγεγξακκέλε θαχζε, ψζηε λα απμήζεη ην εηζφδεκά ηνπ.
YSALARY=18000€ θαη RC=8000€.

Δηθφλα 2. Σηηγκηφηππν ηνπ κνληέινπ πνπ ππνινγίδεη θαη απεηθνλίδεη γξαθηθά κε εηήζην
βήκα, ην θίλεηξν ηνπ θηελνηξφθνπ λα βάιεη θσηηά ζε βνζθφηνπν
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Τν FIGSIS έρεη πινπνηεζεί ζε Η/Υ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Netlogo ην νπνίν
δηαηίζεηαη δσξεάλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ δηεχζπλζε: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
(Wilensky 1999). Τν κνληέιν επηηξέπεη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο βφζθεζεο γηα ζεηξά εηψλ
φπσο νξίδεη ν ρξήζηεο. Η βξνρφπησζε γηα θάζε πξνζνκνηνχκελν έηνο ππνινγίδεηαη
απηφκαηα κέζσ ελφο ηπραίνπ ππνινγηζκνχ, έηζη ψζηε νη ιακβαλφκελεο ηηκέο λα έρνπλ
καθξνπξφζεζκα κνξθή θακπχιεο κε κέζν φξν θαη ηππηθή απφθιηζε φκνηα κε ηα
βξνρνκεηξηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ε ρξήζε θσηηάο απφ ηνλ θηελνηξφθν
απνθαζίδεηαη απφ ην κνληέιν κε βάζε ηηο πηζαλφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θίλεηξν
πνπ ππνινγίδεηαη φηη έρεη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.
Η ρξήζε ηνπ FIGSIS επηηξέπεη ηελ εμέηαζε δηάθνξσλ ζπλδπαζκψλ έληαζεο-βνζθήο,
εμσγελψλ παξαγφλησλ θαη ρξήζεο ηεο θσηηάο ζε καθξφρξνλε βάζε κε ζηφρν λα
ππνινγηζηνχλ νη ηηκέο βνζθνθφξησζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ αεηθφξν δηαρείξηζε αιιά θαη ηα
φξηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έληνλε ππνβάζκηζε ηνπ βνζθνηφπνπ θαη ηειηθά ζε
εξεκνπνίεζε. Μειινληηθέο βειηηψζεηο ζηα επί κέξνπο ππν-κνληέια ζα απμήζνπλ ηελ
πνιππινθφηεηα θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο ψζηε ην κνληέιν λα απνηειέζεη έλα
ζχγρξνλν εξγαιείν ππνβνήζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ ηεο ρψξαο καο.
Βιβλιογπαθία
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Πποζομοίυζη ηυν αλληλεπιδπάζευν μεηαξύ ηος κηηνοηποθικού κεθαλαίος και ηηρ
λιβαδικήρ παπαγυγήρ ζε Μεζογειακά λιβάδια
Γ. Χοςβαπδάρ, Χ. Δςαγγέλος, Ulf Helldιn και Β.Π. Παπαναζηάζηρ
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Διζαγυγή
Τα δπλακηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο (systems dynamics) έρνπλ απνθηήζεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξεο εθαξκνγέο ζηε δηεξεχλεζε αεηθνξηθψλ ιχζεσλ ζε
πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Costanza and Voinov 2001). Τέηνηνπ είδνπο
αλαιχζεηο ησλ πνιχπινθσλ ζρέζεσλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ, πνπ
αλαπηχζζνληαη θαηά ηε εθαξκνγή ηεο βφζθεζεο ζηα ιηβάδηα ηεο ρψξαο καο δελ έρνπλ
κέρξη ζήκεξα επαξθψο κειεηεζεί. Οη Lorent et al. (2008) δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ
θηελνηξνθηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Δπαξρίαο Λαγθαδά
Θεζζαινλίθεο. Οη Roeder et al. (2009), δηεξεχλεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο βφζθεζεο ζηα
ρσξηθά θαη δηαρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζνγεηαθψλ ιηβαδηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα
κνληέιν επηθαλεηαθνχ θφζηνπο. Σε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, φκσο, δελ έγηλε ρξήζε ησλ
δπλακηθψλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο βφζθεζεο
ζηε ιηβαδηθή παξαγσγή. Έλα δπλακηθφ κνληέιν, βαζηζκέλν ζην αξρηθφ κνληέιν ηνπ Lotka
– Volterra γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ζεξεπηή θαη ζεξάκαηνο θαη δνκεκέλν ζην πξφγξακκα
STELLA εθαξκφζηεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Sahel ζηελ Αθξηθή πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε
εξεκνπνίεζε γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν 150 εηψλ (Hellden 2008). Η παξνχζα έξεπλα
ρξεζηκνπνίεζε ην ίδην δπλακηθφ κνληέιν κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαρξνληθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ βνζθφλησλ δψσλ θαη ηεο ιηβαδηθήο παξαγσγήο.
Μεθοδολογία
Τν πξφγξακκα STELLA απνηειεί έλα ζχγρξνλν ινγηζκηθφ θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή
δπλακηθψλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαη πεξηιακβάλεη 3 θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα
απνζέκαηα (stocks), ηηο ξνέο (flows) θαη ηηο βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο (auxiliary variables)
(Costanza and Voinov 2001). Με βάζε ην πξφγξακκα απηφ δηακνξθψζεθε έλα δπλακηθφ
κνληέιν γηα ηηο ζρέζεηο βφζθεζεο αγξνηηθψλ δψσλ θαη ιηβαδηθήο παξαγσγήο γηα ηελ
επαξρία Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο. Ψο πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ειήθζε ην
1961, έηνο θαηά ην νπνίν ππήξραλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην δσηθφ θεθάιαην
θαη ηηο ρξήζεηο γεο (ιηβαδηθέο εθηάζεηο) ηεο ρψξαο απφ ηελ Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία
ηεο Διιάδνο (Δ.Σ.Υ.Δ.). Απφ ηα ζηνηρεία απηά ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ βνζθφλησλ
δψσλ εθθξαζκέλνο ζε ηζνδχλακα αηγνπξνβάηνπ. Σπκπιεξσκαηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ
δσηθνχ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη
ιηβαδηθήο παξαγσγήο. Ψο ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ
κνληέινπ νξίζηεθε κηα πεξίνδνο 140 εηψλ, απφ ην 1961 έσο ην 2100.
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηνπ κνληέινπ βφζθεζεο - ιηβαδηθήο παξαγσγήο γηα ηελ
Δπαξρία Λαγθαδά εκθαλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 1. Τν κνληέιν πεξηιακβάλεη δχν
απνζέκαηα, ησλ δσηθψλ κνλάδσλ (Animal units) θαη ηεο ιηβαδηθήο παξαγσγήο (Forage
production). Σην απφζεκα ηεο ιηβαδηθήο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βνεζεηηθέο
κεηαβιεηέο ηνπ ζπληειεζηή αχμεζεο (Growth rate), ησλ πξνζαξκνζκέλσλ
θαηαθξεκληζκάησλ (Random and Smoothed precipitation), ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ηεο
βηνκάδαο απφ ηα δψα (Forage consumed per animal per year) θαη ηνπ πνζνζηνχ
απνζχλζεζεο ηεο βιάζηεζεο (Decay rate). Σην απφζεκα ησλ δσηθψλ κνλάδσλ
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπληειεζηή απμνκείσζεο ησλ δσηθψλ
κνλάδσλ (Trade factor) θαη ηνπ πνζνζηνχ γέλλεζεο (Birth rate) θαη ζθαγήο (Slaughter
rate) ησλ αγξνηηθψλ δψσλ.

Σρήκα 1. Γπλακηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο ησλ ζρέζεσλ βφζθεζεο θαη ιηβαδηθήο
παξαγσγήο γηα ηελ επαξρία Λαγθαδά.
Αποηελέζμαηα
Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ πξνθχπηεη φηη ν αξρηθφο αξηζκφο ησλ 254 δσηθψλ
κνλάδσλ/ km2 γηα ην 1961 πέθηεη γξήγνξα ζε κηα ηηκή θνληά ζηηο 140 κε 150 δσηθέο
κνλάδεο/ km2 ηζνξξνπψληαο κε βάζε ηε δηαζέζηκε ιηβαδηθή παξαγσγή θαη ηε κέζε εηήζηα
βξνρφπησζε. Η ηηκή ησλ 150 δσηθψλ κνλάδσλ/ km2 αληηζηνηρεί ζε 1,5 δσηθέο κνλάδεο
αλά εθηάξην, ε νπνία απνηειεί κηα βνζθνθφξησζε γηα κέηξηα θαη αεηθνξηθή ρξήζε γηα ηα
πεξηζζφηεξα θπζηθά ιηβάδηα ηεο ρψξαο καο. Η παξαπάλσ ζρέζε κεηαμχ ιηβαδηθήο
παξαγσγήο, βφζθεζεο θαη βξνρφπησζεο ππνδειψλεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ησλ ιηβαδηψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο ησλ δψσλ ζηελ επαξρία
Λαγθαδά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη αεηθνξηθή ρξήζε ρσξίο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Απφ ηελ κειέηε ηεο ζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ησλ ιηβαδηψλ ζηελ Δπαξρία, δηαπηζηψζεθε φηη,
ηδηαίηεξα κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή
θνηλφηεηα, ππήξμε αχμεζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δσηθψλ κνλάδσλ
ζε επίπεδα κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ δίλεη ην κνληέιν (Chouvardas and Papanastasis
2004, Δπαγγέινπ θαη ζπλ. 2008). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ρξφλνο δηαηξνθήο ζηα ιηβάδηα
κεηψζεθε ζεκαληηθά ζηα πεξηζζφηεξα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα θαη νη εκεξήζηεο αλάγθεο
ησλ δψσλ ζε ηξνθή θαιχπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε έηνηκεο δσνηξνθέο (ζπκππθλσκέλεο
θαη ρνλδξνεηδείο) (Δπαγγέινπ θαη ζπλ. 2008). Απνηέιεζκα ηεο πξαθηηθήο απηήο είλαη ε
αιινίσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ εθηξνθήο ησλ δψσλ κε βάζε κφλν ή θαηά ην
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πιείζηνλ απφ ηα ιηβάδηα. Παξάιιεια παξαηεξήζεθε θαη ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο ηνπ
εδάθνπο γχξσ απφ ζέζεηο ζπγθέληξσζεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζηα ιηβάδηα (πνηίζηξεο,
ζέζεηο αλάπαπζεο, αιαηαξηέο, ζηάλεο θ.ιπ.) (Ghossoub 2003), ιφγσ ηεο ππεξβφζθεζεο
θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο ππνβφζθεζεο ησλ ζέζεσλ θαη πεξηνρψλ πέξαλ ησλ ζεκείσλ
ζπγθέληξσζεο (νηθνζθαίξηα) Η ππνρξεζηκνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ θπζηθψλ
ιηβαδηψλ ζπλέβαιε ζηελ πχθλσζε ησλ ζακλνιίβαδσλ θαη δαζψλ ζηελ επαξρία
(Papanastasis and Chouvardas 2005), απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο ζπζζψξεπζεο βηνκάδαο
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζηελ ππνβάζκηζε ιφγσ εθδήισζεο θαηαζηξνθηθψλ
ππξθαγηψλ.
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δηεξεχλεζεο
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη θπζηνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο
βιάζηεζεο θαη ηελ εκθάληζε ηάζεσλ εξεκνπνίεζεο ζε δέθα πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο.
Σε απηέο ηηο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη ηάζεηο εξεκνπνίεζεο πνπ πηζηεχεηαη φηη πξνθιήζεθαλ
απφ αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο φπσο ππξθαγηέο, ππεξβφζθεζε θαη αιιαγέο ρξήζεσλ γεο νη
νπνίεο νδήγεζαλ κεηαμχ άιισλ ζηε δξακαηηθή κείσζε ηεο δαζνθάιπςεο ηεο Αηηηθήο.
Φαξαθηεξηζηηθφ πξφζθαην παξάδεηγκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ δάζνπο θαη ησλ δαζηθψλ
εθηάζεσλ απνηέιεζαλ δχν κεγάιεο ππξθαγηέο πνπ εθδειψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε
ππξθαγηά ηεο Πάξλεζαο ηνλ Ινχλην ηνπ 2007 θαη ε ππξθαγηά ηεο Βνξεηαλαηνιηθήο Αηηηθήο
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 πνπ θαηέζηξεςαλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ δαζψλ ηνπ Ννκνχ.
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε αξρηθά επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
θαηλνκέλσλ ππνβάζκηζεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο θαη γεληθφηεξα εξεκνπνίεζεο ζηελ
Αηηηθή. Σηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα λα εμεγεζνχλ ηα επξήκαηα ζπλδένληαο ηηο
αιιαγέο κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο κε παξάγνληεο πνπ γεληθά
ζεσξνχληαη φηη νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο δαζνθάιπςεο θαη ηελ εξεκνπνίεζε.
Πξψηα έγηλε κηα ζχληνκε αξρηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο ην ράξηε αιιαγψλ ρξήζεσλ
γεο θαηά CORINE γηα ηε δεθαεηία 1990-2000 κηα θξίζηκε δεθαεηία γηα ηελ Αηηηθή αθνχ
παξαηεξήζεθε ε ηάζε αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο Αζήλαο πξνο ηα παξάιηα ηνπ
Ννκνχ θαη κία κείσζε ζεκαληηθή ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Σηε ζπλέρεηα έγηλε κία έξεπλα
γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αιιαγψλ ρξήζεσλ γεο ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο κε πνιχ κεγαιχηεξν
ρξνληθφ βάζνο. Σπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνξπθνξηθέο εηθφλεο απφ ην Google
Earth ηνπ 2007 πνπ ζπγθξίζεθαλ αεξνθσηνγξαθίεο απφ ην 1945 θαη ην 1960 γηα δέθα
πεξηνρέο (Μαξαζψλαο, Καθηά ζάιαζζα, Μάλδξα, Μαξθφπνπιν-Ψξσπνχ, Πφξην Γεξκελφ,
Κεξαηέα, Βαξλάβα, Απιψλα, Σρηληάο, θαη Νέα Πεληέιε). Γηα λα απνθεπρζνχλ ιάζε
γεσαλαθνξάο ζηηο εηθφλεο έγηλε επίζεζε ελφο θαλάβνπ ζεκείσλ νπφηε νη αιιαγέο
κειεηήζεθαλ ζηα ίδηα ζεκεία θαη ζηηο δχν εηθφλεο. Οη έξεπλα θαηέδεημε κία κείσζε ηεο
δαζνθάιπςεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ππφ κειέηε πεξηνρέο θαζψο θαη κηα ηάζε εκθάληζεο
θαηλνκέλσλ εξεκνπνίεζεο. Σηελ ζπλέρεηα γηα λα εμεγεζνχλ νη ηάζεηο απηέο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ δεκφζηνπο θαη άιινπο θνξείο (Ππξνζβεζηηθφ
Σψκα, ΔΣΥΔ, Γαζηθή Υπεξεζία) φπνπ κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά αξρεία ππξθαγηψλ,
πιεζπζκηαθά ζηνηρεία θαη θηελνηξνθηθά δεδνκέλα ησλ ππφ κειέηε πεξηνρψλ.
Γεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζηαηηζηηθέο κεηαβιεηέο φπσο π.ρ. πνζνζηφ θακέλεο έθηαζεο,
ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαη ππθλφηεηα θηελνηξνθηθψλ δψσλ, νη νπνίεο ζπζρεηίζηεθαλ
ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο (Pearson correlation) κε ηηο αιιαγέο ρξήζεσλ γεο
απφ ηε ζχγθξηζε ησλ εηθφλσλ ηνπ 1945 θαη ηνπ 2007. Σηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε
παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αιιαγψλ ρξήζεσλ γεο.
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Δηθφλα 1. Οη δέθα πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά νη αιιαγέο
ρξήζεο γεο.
Μηα ηειεπηαία αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα πέληε ππφ κειέηε πεξηνρέο (Νέα Πεληέιε, Σρηληάο,
Βαξλάβαο, Απιψλαο θαη Κεξαηέα) ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ έγηλε κεηαμχ
θπζηνγξαθηθψλ παξακέηξσλ (θιίζε, πηπρή) θαη ησλ αιιαγψλ ρξήζεσλ γεο ψζηε λα
εμεηαζζεί ε ζπνπδαηφηεηα ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ ζηηο αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ γεο ησλ
πεξηνρψλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εκθάληζε ηάζεσλ εξεκνπνίεζεο.
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Δηθφλα 2. Πνζνζηηαία αιιαγή δαζνθάιπςεο (πςεινχ δάζνπο) ζηηο δέθα πεξηνρέο ηεο
Αηηηθήο πνπ κειεηήζεθαλ.
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη:
a. Σε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο εκθαλίδεηαη κείσζε ηεο δαζνθάιπςεο, κε αξθεηέο
απμνκεηψζεηο ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή (κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ζην Βαξλάβα θαη ζηνλ Απιψλα πάλσ απφ 15%).
b. Δκθαλίδεηαη κία αχμεζε ησλ άγνλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο ππφ
κειέηε πεξηνρέο, φπσο θαη κία κείσζε ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο,
c. Οη αζηηθέο εθηάζεηο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο πεξηνρέο κειέηεο,
d. Οη ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο δελ είλαη γεληθά ηζρπξέο, σο απνηέιεζκα ηνπ πιήζνπο
ησλ παξαγφλησλ απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη νη παξαηεξεζείζεο κεηαβνιέο ζηηο 10
πεξηνρέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο εκθαλίζηεθαλ κεηαμχ ηνπ
πνζνζηνχ αιιαγήο ηεο δαζνθάιπςεο θαηά ηελ πεξίνδν (1945-2007) θαη ηνπ
2
πνζνζηνχ αιιαγήο ησλ αηγνπξνβάησλ (1961-2001) (R =0,321), θαζψο θαη ηνπ
πνζνζηνχ αιιαγήο δαζνθάιπςεο θαη ζακλνθάιπςεο (1945-2007) κε ηελ αιιαγή
e. Γηα θάπνηεο απφ ηηο πέληε ππφ κειέηε πεξηνρέο (Κεξαηέα, Βαξλάβαο) ε
πιεηνςεθία ησλ αιιαγψλ ζπλέβε ζε θιίζεηο 20-35%, πηζαλή έλδεημε ηεο ζπκβνιήο
ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ζηελ ππνβάζκηζε. Η εμέηαζε ηεο έθζεζεο έδεημε φηη ζε
ηξεηο απφ ηηο πέληε πεξηνρέο (Κεξαηέα, Κεθηζηά, Σρηληάο) ε πιεηνςεθία ησλ
αιιαγψλ ζπλέβε ζε λφηηεο θαη δπηηθέο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο είλαη δπζκελέζηεξεο γηα ηε βιάζηεζε ζε κία πεξηνρή κε πεξηνξηζκέλν
εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ φπσο ε Αηηηθή.
f. Τέινο, ε εξεπλά θαηέδεημε φηη ζχγρξνλα δνξπθνξηθά δεκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ
δηαρξνληθή πιεξνθνξία γηα ηηο αιιαγέο ρξήζεσλ γεο ελφο ηφπνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ψζηε λα κειεηήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηηο
αιιαγέο ρξήζεσλ γεο θαη ηάζεσλ εξεκνπνίεζεο ζε κία πεξηνρή.
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