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1. Σκοπός ερευνητικής πρότασης 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών σχετίζονται µε τη 
δέσµευση και τον επιµερισµό των πόρων και ελέγχουν 
διακριτές λειτουργίες όπως η ανάπτυξη, η αναπαραγωγή και 
η άµυνα των οργανισµών. Ο συνδυασµός οικονοµικών θεωριών 
µε µαθηµατικά µοντέλα παρέχει µια ισχυρή µηχανιστική βάση 
προσέγγισης τόσο της εξελικτικής πορείας όσο και της 
οικολογίας των φυτών. Σκοπός της προτεινόµενης διατριβής 
είναι ο προσδιορισµός των στρατηγικών επιβίωσης των 
κυριάρχων δασικών ειδών του ελλαδικού χώρου και η χρήση 
τους για την πρόβλεψη των αποκρίσεων της δασικής 
βλάστησης σε σενάρια κλιµατικής αλλαγής. Συγκεκριµένα η 
παρούσα διατριβή στοχεύει: 1) Στη δηµιουργία και την 
εφαρµογή ενός ενιαίου πρωτοκόλλου µετρήσεων των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών των κυρίαρχων δασικών ειδών 
του Ελλαδικού χώρου και στην ανάπτυξη µιας εκτενούς βάσης 
δεδοµένων κατά µήκος κλιµατικών και εδαφικών βαθµίδων. 2) 
Στη περιγραφή της µεταβλητότητας των βασικών λειτουργικών 
χαρακτηριστικών µεταξύ διακριτών βιοκλιµατικών και 
εδαφικών τύπων. 3) Στον προσδιορισµό των στρατηγικών 
επιβίωσης των ειδών µέσω της αξιολόγησης των συσχετίσεων 
των λειτουργικών χαρακτηριστικών. 4) Στην εφαρµογή 
εµπειρικών µοντέλων βασισµένων στις αναγνωρισµένες 
στρατηγικές επιβίωσης, για την πρόβλεψη των τύπων της 
βλάστησης και της απόκρισής τους σε σενάρια κλιµατικών 
αλλαγών. 

 

2. Θεωρητική διερεύνηση 

Κάθε φυτό προσλαµβάνει, µεταφέρει και αποθηκεύει 
ενέργεια, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό (H2O) και 
θρεπτικά συστατικά. Τα αποθέµατα των πόρων επιµερίζονται 
µεταξύ των λειτουργιών της συντήρησης, της ανάπτυξης και 
της αναπαραγωγής σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζονται 
από την αλληλεπίδραση του γενοτύπου και του περιβάλλοντος 
των φυτικών οργανισµών (Bazzaz & Grace, 1997). Τα πρότυπα 
επιµερισµού της ενέργειας και των πόρων είναι αποτέλεσµα 
εξελικτικών διαδικασιών και αποτελούν τµήµα της συνολικής 
προσαρµοστικής στρατηγικής ενός είδους (Grime, 2001). Την 
τελευταία δεκαετία η θεωρία του επιµερισµού των πόρων από 
τα φυτά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της λειτουργικής 
οικολογίας και της οικοσυστηµικής µοντελοποίησης, κυρίως 
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µέσω της αναγνώρισης του κύκλου ζωής ή των στρατηγικών 
που ακολουθούν τα είδη. Η ανάλυση εκτενών βάσεων 
δεδοµένων (π.χ. Wright, et al., 2004) έχει βοηθήσει στην 
κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι φυτικοί οργανισµοί 
επιλέγουν να επενδύσουν τους πόρους που δεσµεύουν, καθώς 
και της επίδρασης που έχουν οι συγκεκριµένες επιλογές 
στην κατανοµή και τους τύπους της βλάστησης(Ackerly, 2004; 
Diaz, et al., 2004). 

Κεντρικό ρόλο στις παραπάνω ερευνητικές προσπάθειες 
διαδραµατίζει η µελέτη των λειτουργικών χαρακτηριστικών. 
Ως λειτουργικό χαρακτηριστικό ορίζεται ένα µορφολογικό, 
φυσιολογικό ή φαινολογικό γνώρισµα, µετρήσιµο από το 
επίπεδο του κυττάρου µέχρι και ολόκληρου του ατόµου, το 
οποίο έχει σηµαντική επίδραση στην εγκατάσταση, την 
επιβίωση, την ανάπτυξη και την προσαρµοστικότητα ενός 
φυτικού οργανισµού (Reich, et al., 2003; Ackerly, 2003). 

Πρόσφατα µια σειρά εργασιών τοπικής και πλανητικής 
κλίµακας (Reich, et al., 1997; Westoby, et al., 2002; 
Diaz, et al., 2004; Moles, et al., 2005), απέδειξε ότι οι 
εξελικτικοί και βιο-γεωχηµικοί περιορισµοί που δρουν στα 
διάφορα επίπεδα οργάνωσης είναι τόσο ισχυροί, ώστε οι 
φυτικοί οργανισµοί να οδηγούνται σε συγκεκριµένες 
επιλογές επιµερισµού των πόρων. Τα φυτικά είδη 
τοποθετούνται κατά µήκος κοινών αξόνων διακύµανσης των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, οι συνδυασµοί των 
οποίων εκφράζουν ένα συνεχές «βιώσιµων» στρατηγικών 
επιβίωσης. Βασικοί άξονες διακύµανσης έχουν προσδιορισθεί 
για διακριτά φυτικά όργανα µε τους κυριότερους εξ’ αυτών 
να  αναγνωρίζονται στο επίπεδο του φύλλου (Wright, et 
al., 2004), του αναπαραγωγικού υλικού (Moles, et al., 
2005) και του κορµού (Falster & Westoby, 2003). 
Λειτουργικά χαρακτηριστικά σχετιζόµενα µε τα τρία 
παραπάνω φυτικά όργανα θεωρούνται καλοί δείκτες του 
τρόπου µε τον οποίο ένα φυτό, υπό δεδοµένες βιοτικές και 
αβιοτικές συνθήκες, επιλέγει να επιµερίσει τους πόρους 
που δεσµεύει, προκειµένου να αυξήσει την αρµοστικότητά 
του και να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά του (Westoby & 
Wright, 2006). Η συνδυαστική θεώρηση των παραπάνω 
κατευθύνσεων οδηγεί στις ονοµαζόµενες στρατηγικές 
επιβίωσης που επιλέγει να ακολουθεί, ή καλύτερα έχει 
διαµορφώσει σε βάθος εξελικτικού χρόνου, το εκάστοτε 
είδος. 
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Οι εναλλακτικές στρατηγικές που επιλέγουν τα φυτά 
αφορούν: (α) στη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων, 
µετρούµενη σε φωτοσυνθετικές µονάδες, σε συνδυασµό µε το 
χρονικό διάστηµα που ο οργανισµός αναµένει για να 
επωφεληθεί από την επένδυση των πόρων (Kazakou, et al., 
2007), (β) στην ικανότητα του οργανισµού να διασπείρει 
αναπαραγωγικό υλικό για την εγκατάσταση απογόνων (Moles, 
et al., 2005) και (γ) στην ανταγωνιστική ικανότητα των 
ατόµων εκφρασµένη µέσω της κατάκτησης µιας ευνοϊκότερης 
θέσης εντός της συστάδας που εξασφαλίζεται από την 
ανάπτυξη του κορµού (Falster & Westoby, 2003). 

Η αναγνώριση των βασικών αξόνων διακύµανσης που 
εµφανίζουν οι συνδυασµοί των λειτουργικών χαρακτηριστικών 
παρουσιάζει ιδιαίτερο εξελικτικό ενδιαφέρον και υψηλή 
οικολογική αξία όσον αφορά στις προβλέψεις απόκρισης της 
βλάστησης σε συνθήκες πλανητικής αλλαγής (Westoby & 
Wright, 2006; Lavoret, et al., 2007). Για παράδειγµα, σε 
επίπεδο φύλλου, είναι γνωστό ότι η φωτοσυνθετική 
ικανότητα ενός οργανισµού αυξάνεται µε την αύξηση της 
ειδικής φυλλικής επιφάνειας (SLA [cm2.g-1]) και την αύξηση 
της συγκέντρωσης των θρεπτικών (συνήθως αζώτου και 
φωσφόρου) στο φύλλο (Merino, et al., 1984; Reich, et al.,  
1997). Παρόλα αυτά, οι Wright et al. (2004), αναλύοντας 
µια παγκόσµια βάση δεδοµένων, παρουσίασαν το φάσµα των 
οικονοµικών του φύλλου (worldwide leaf economic 
spectrum), το οποίο εκτείνεται από φύλλα µε υψηλό δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας και µεγάλες συγκεντρώσεις θρεπτικών 
αλλά µε µικρή διάρκεια ζωής, σε φύλλα µε χαµηλό δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας και µικρές συγκεντρώσεις θρεπτικών, 
αλλά µε µεγάλη διάρκεια ζωής. Τα δύο άκρα του παραπάνω 
συνεχούς χαρακτηρίζουν δυο αντίθετες στρατηγικές. Στο ένα 
άκρο βρίσκονται φυτικά είδη που επιλέγουν να έχουν 
γρήγορες και υψηλές αποδόσεις στην επένδυση σε 
φωτοσυνθετικό υλικό, παρουσιάζοντας υψηλούς ρυθµούς 
ανταλλαγής αερίων (CO2 και Η2Ο), τα οποία όµως είναι 
αναγκασµένα να ανανεώνουν συχνά το φύλλωµά τους. Στο 
αντίθετο άκρο βρίσκονται είδη µε πιο αργούς ρυθµούς 
ανταλλαγής αερίων, τα οποία επιτυγχάνουν υψηλότερη 
διάρκεια ζωής ανά φωτοσυνθετική µονάδα, η οποία αποδίδει 
αντίστοιχα οφέλη ακολουθώντας µία συντηρητική στρατηγική 
αποδοτικής διατήρησης των θρεπτικών. 

Όσον αφορά στη δεύτερη διάσταση, τη σχετιζόµενη µε τη 
στρατηγική αναπαραγωγής των φυτών, µία καλά 
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καταγεγραµµένη αντιστάθµιση µεταξύ της ευκαιριακής 
στρατηγικής (r-στρατηγική) και της στρατηγικής της 
ισορροπίας (Κ-στρατηγική) φαίνεται να υφίσταται (Moles, 
et al., 2005; Lavoret, et al., 2007). Σε αυτό το συνεχές, 
οι φυτικοί οργανισµοί συνήθως επιδιώκουν την όσο το 
δυνατόν πιο επιτυχηµένη αναπαραγωγή τους, είτε µέσω της 
παραγωγής πολυάριθµων, µικρού µεγέθους σπερµάτων, που 
έχουν τη δυνατότητα να διασπείρονται σε µεγάλες 
αποστάσεις, είτε µέσω της παραγωγής µικρού αριθµού, 
µεγάλων σε µέγεθος, σπερµάτων, τα οποία έχουν µικρές 
δυνατότητες διασποράς, αλλά υψηλότερες συγκεντρώσεις 
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, που θα τα οδηγήσουν 
στην επιτυχή εγκατάστασή τους και επιβίωσή τους τα πρώτα 
κρίσιµα έτη µετά τη φύτρωσή τους. 

Τέλος, όσον αφορά στην οικολογική διάσταση της 
αρχιτεκτονικής του κορµού, και σε αυτή την περίπτωση δύο 
ακραίες στρατηγικές φαίνεται να αντικατοπτρίζουν το εύρος 
επιλογής των φυτικών οργανισµών. Οργανισµοί, οι οποίοι 
εµφανίζουν µεγαλύτερο ύψος κατά την περίοδο της 
ωριµότητάς τους, έχουν πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα 
ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, από 
τους χαµηλότερου ύψους ανταγωνιστές τους (Falster & 
Westoby, 2003). Η καθ’ ύψος αύξηση όµως συνεπάγεται 
χαµηλότερη πυκνότητα κορµού, η οποία εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη σταθερότητα ενώ ταυτόχρονα σχετίζεται θετικά 
µε την ικανότητα των ειδών να αποκρίνονται σε φαινόµενα 
διαταραχής (πχ φωτιά) ή προσβολές παθογόνων οργανισµών. 
Εποµένως, κατά µήκος του συγκεκριµένου άξονα διακύµανσης 
µία θεµελιώδης αντιστάθµιση µεταξύ της ανταγωνιστικής 
ικανότητας και της ασφάλειας φαίνεται να καθορίζει τη 
στρατηγική των φυτικών οργανισµών (Swenson & Enquist, 
2007). 

Οι τρεις βασικοί άξονες διακύµανσης των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών των φυτικών οργανισµών εµφανίζονται στα 
περισσότερα οικοσυστήµατα του πλανήτη. Συχνά η συσχέτιση 
µεταξύ λειτουργικών χαρακτήρων εκφράζεται µέσω του 
εκθετικού µοντέλου Υ=αΧβ (1) , όπου Υ και Χ τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος και α και β σταθερές. Στη 
λογαριθµική έκφραση της εξίσωσης (1), ο συντελεστής β 
εκφράζει την κλίση της γραµµικής παλινδρόµησης, και 
χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση των διαφοροποιήσεων των 
σχέσεων µεταξύ των λειτουργικών χαρακτηριστικών σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση 
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παγκόσµιων βάσεων δεδοµένων έχει αναδείξει µη σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις του β σε καµπύλες ειδικής φυλλικής 
επιφάνειας – συγκέντρωσης θρεπτικών µεταξύ διαφορετικών 
τύπων οικοσυστηµάτων (Wright, et al., 2004). Παρόλα αυτά 
διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές παραµέτρους εντός 
του ίδιου τύπου οικοσυστήµατος µπορούν να παράγουν 
διαφορετικών κλίσεων σχέσεις (Townsend, et al., 2007; 
Fyllas, et al., 2009). Αντίστοιχης µορφής συσχετίσεις 
έχουν αναγνωρισθεί σε επίπεδο αναπαραγωγικής µονάδας 
(Moles, et al., 2005) και σε µικρότερο βαθµό σε επίπεδο 
αρχιτεκτονικής κορµού (Falster & Westoby, 2003). Η 
σχετική θέση των φυτικών ειδών κατά µήκος των παραπάνω 
αξόνων διακύµανσης εκφράζει ουσιαστικά τη στρατηγική 
επιµερισµού των πόρων µε στόχο να εξασφαλίσει την 
διαιώνισή του. 

 

3. Μεθοδολογία 

Με τη χρήση δηµοσιευµένων κλιµατικών χαρτών σε εθνικό 
επίπεδο (πχ Μαυροµάτης, 1980; Tselepidakis & Theoharatos, 
1989) και βάσεων δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο (πχ 
Worldclim database1) θα αναγνωρισθούν οι βασικοί 
βιοκλιµατικοί τύποι που εµφανίζονται στον Ελλαδικό χώρο 
και θα προσδιορισθεί η κατανοµή τους. Στη συνέχεια, για 
κάθε ένα από αυτούς θα ακολουθήσει βιβλιογραφική 
αναζήτηση ώστε να καταγραφούν οι πιο συχνά απαντώµενοι 
τύποι βλάστησης και τα κυρίαρχα δασικά είδη κάθε τύπου. Η 
κατανοµή των βιοκλιµατικών τύπων θα συνδυαστεί µε την 
κατανοµή των εδαφικών τύπων (Jones, et al., 2005) µε τη 
χρήση συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών προκείµενου να 
προσδιοριστούν οι συνδυασµοί βιοκλιµατικών και εδαφικών 
τύπων που υποστηρίζουν διακριτούς τύπους βλάστησης. Η 
τελική επιλογή των δειγµατοληπτικών επιφανειών θα 
προκύψει από το συνδυασµό της χρήσης δορυφορικών εικόνων 
απεικόνισης της βλάστησης (LANDSAT) και επιτόπιων 
επισκέψεων. 

Παράλληλα θα πραγµατοποιηθεί εκτενής βιβλιογραφική 
ανασκόπηση των πρωτοκόλλων µέτρησης των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών, όπως αυτά έχουν καταγραφεί σε διεθνείς 
βάσεις δεδοµένων (π.χ. GlobeNet, Leda2). Ενώ ταυτόχρονα θα 

                     
1 www.worldclim.org 
2 http://www.leda-traitbase.org/LEDAportal/ 
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καταγράφονται οι τιµές των λειτουργικών χαρακτηριστικών 
ενδιαφέροντος, των κυρίαρχων ειδών κάθε βιοκλιµατικού 
τύπου, όπως έχουν προκύψει από προηγούµενες µελέτες, 
προκείµενου να υπάρχει µια αρχική βάση σύγκρισης. Από µια 
προκαταρκτική βιβλιογραφική επισκόπηση έχουν επιλεχθεί τα 
ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά για να µελετηθούν, 
τόσο λόγω σπουδαιότητας όσο και για πρακτικούς λόγους 
(Cornelissen, et al., 2003): 

1) Χαρακτηριστικά ολόκληρου του φυτού 

a) Ύψος φυτού. Θα µετρηθεί, για κάθε είδος σε κάθε 
περιοχή µελέτης, σε 10 µε 25 άτοµα, µε τηλεσκοπική 
ράβδο. 

b) Παρουσία αγκαθιών (spinescence). Πρόκειται για ένα 
αµυντικό χαρακτηριστικό ενάντια σε φυτοφάγους 
οργανισµούς που επιπλέον βοηθάει στη διαχείριση  του 
νερού. Θα µετρηθεί, για κάθε είδος σε κάθε περιοχή 
µελέτης, σε 5 µε 10 άτοµα. 

c) Ευφλεκτότητα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό µε 
µεγάλη οικολογική σηµασία σε µεσογειακά 
οικοσυστήµατα αφού προσδιορίζει πόσο εύκολα ένα φυτό 
αναφλέγεται. Η ευφλεκτότητα του φυτού καθορίζεται 
από την αρχιτεκτονική του ατόµου και από την σύσταση 
του φυτικού ιστού (πχ  παρουσία νεκρής βιοµάζας, 
αιθέριων ελαιών ή ρετσίνης). Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά θα µετρηθούν σε 5 µε 10 άτοµα για 
κάθε είδος σε κάθε περιοχή µελέτης. 

2) Χαρακτηριστικά φύλλου 

a) Ειδική φυλλική επιφάνεια (SLA). Πρόκειται για το 
λόγο της επιφάνειας της µια πλευράς ενός φρέσκου 
φύλου προς το ξηρό βάρος του ίδιου φύλου εκφρασµένο 
σε m2kg-1. Χαµηλές τιµές αντιστοιχούν σε αυξηµένες 
επενδύσεις πόρων στην άµυνα του φύλλου και µεγάλη 
διάρκεια ζωής. 20 φύλλα από 10 διαφορετικά άτοµα, 
για κάθε είδος σε κάθε περιοχή µελέτης, θα 
συλλεχθούν. Στο εργαστήριο η επιφάνεια κάθε φύλλου 
θα µετρηθεί ακλουθώντας συγκεκριµένα πρωτόκολλα και 
στη συνέχεια τα φύλλα θα αποξηραθούν για να 
καταγραφεί το ξηρό βάρος τους. 

b) Μέγεθος φύλου. Θα µετρηθεί στα παραπάνω φύλλα πριν 
την αποξήρανση. 
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c) Περιεκτικότητα ξηρής µάζας φύλλου (LDMC). Πρόκειται 
για το λόγο του ξηρού βάρους του φύλλου (mg) προς το 
βάρος  του πριν την αποξήρανση. Θα µετρηθεί στα 
παραπάνω φύλλα. 

d) Περιεκτικότητα αζώτου (LΝC) και φωσφόρου (LΡC). Τα 
παραπάνω φύλλα µετά την αποξήρανση θα αλεστούν και 
θα αποξηρανθούν εκ νέου. Η περιεκτικότητα σε άζωτο 
θα µετρηθεί µε αναλυτή N-S. Η περιεκτικότητα σε 
φώσφορο θα µετρηθεί µε φασµατοµετρικές µεθόδους. 

e) Φωτοσυνθετικός τύπος. Τα χερσαία φυτά παρουσιάζουν 3 
κύριους φωτοσυνθετικούς τύπους: C3, C4 και CAM. Ο 
φωτοσυνθετικός τύπος καθορίζει τη βέλτιστη 
θερµοκρασία φωτοσύνθεσης καθώς και την απόκριση του 
φυτού στα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα της 
ατµόσφαιρας. 3 φύλλα θα συλλεχθούν από 3 διαφορετικά 
άτοµα, για κάθε είδος σε κάθε περιοχή µελέτης. Τα 
φύλλα θα αποξηρανθούν άµεσα και θα αλεστούν. Η 
αναλογία ισοτόπων του άνθρακα (δ13Cleaf)θα µετρηθεί µε 
τη χρήση σπεκτρόµετρου µάζας στα εργαστήρια του 
Global Change Research Group, School of Geography, 
University of Leeds. 

3) Χαρακτηριστικά κορµού. ∆είγµατα κορµού θα ληφθούν µε 
την βοήθεια τρυπανιδίων, από 5 µε 10 άτοµα για κάθε 
είδος σε κάθε περιοχή µελέτης, προκειµένου να 
υπολογισθούν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
παρακάτω. 

a) Ειδική πυκνότητα ξύλου.  Πρόκειται για το λόγο της 
ξηρής µάζας ενός δείγµατος του κορµού του φυτού προς 
τον όγκο του ίδιου δείγµατος πριν την αποξήρανση, 
εκφρασµένος σε mg mm-3. Ένας πυκνός κορµός προσφέρει 
στο φυτό την απαραίτητη δοµική δύναµη για να 
υποστηρίξει το βάρος του, να αµυνθεί ενάντια σε 
παθογόνα και φυτοφάγους οργανισµούς, ενώ παράλληλα 
αποθηκεύει άνθρακα. 

b) Περιεκτικότητα ξηρής µάζας ξύλου και χρόνος 
αποξήρανσης.  Πρόκειται για το λόγο της ξηρής µάζας 
ενός δείγµατος του κορµού του φυτού προς την µάζα 
του ίδιου δείγµατος πριν την αποξήρανση, εκφρασµένος 
σε mg g-1. Ο χρόνος αποξήρανσης υπολογίζεται σε 
µέρες. Η περιεκτικότητα ξηρής µάζας ξύλου θεωρείται 
σηµαντικός δείκτης της ευφλεκτότητας του φυτού. 
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c) Πάχος φλοιού. Το πάχος (σε mm) του εξωτερικού φλοιού 
που περιλαµβάνει το δεσµικό κάµβιο και βρίσκεται 
πριν το δευτερογενές ξύλωµα είναι υπεύθυνο για την 
προστασία του φυτού από επιθέσεις παθογόνων, 
φυτοφάγων, ξηρασία, φωτιά και παγετό. 

4) Αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά 

a) Μέθοδος διασποράς αναπαραγωγικού υλικού. Θα γίνει 
βιβλιογραφική αναζήτηση για την µέθοδο διασποράς που 
ακολουθεί το κάθε είδος που θα µελετηθεί στο πεδίο. 

b) Μέγεθος και σχήµα µονάδας διασποράς αναπαραγωγικού 
υλικού. 5 µονάδες διασποράς θα συλλεχθούν για κάθε 
είδος σε κάθε περιοχή µελέτης. Αφού µετρηθεί το 
µήκος, το πλάτος και το πάχος της κάθε µονάδας 
διασποράς θα αποξηρανθούν για να µετρηθεί και το 
ξηρό βάρος τους. 

c) Μάζα σπέρµατος. Από τις παραπάνω µονάδες διασποράς 
θα ξεκαθαριστούν τα αποξηραµένα σπέρµατα και θα 
ζυγιστούν. 

Τα προαναφερθέντα λειτουργικά χαρακτηριστικά θα µετρηθούν 
σε υγιή, ενήλικα άτοµα, εγκατεστηµένα σε ηλιόλουστα 
σηµεία, κατά προτίµηση τελείως ασκίαστα και όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, σε άτοµα µε τη µικρότερη σκίαση. Άτοµα µε 
εµφανή σηµάδια βόσκησης ή προσβολής από παθογόνα θα 
αποκλείονται. Η επιλογή των ατόµων θα γίνει ως εξής: κάθε 
x µέτρα (όπου το x θα εξαρτηθεί από τη χωρική κλίµακα της 
υπό µελέτης περιοχής) ένα άτοµο θα επιλέγεται πάνω σε ένα 
προκαθορισµένο άξονα που θα οριστεί µε χρήση διατοµών. 
Στην περίπτωση που κανένα άτοµο δεν πέφτει ακριβώς πάνω 
στον άξονα, τότε θα επιλέγετε το κοντινότερο στο σηµείο. 

Τα παραπάνω λειτουργικά χαρακτηριστικά θα οργανωθούν σε 
µια βάση δεδοµένων η οποία θα σχεδιασθεί και υλοποιηθεί 
σε περιβάλλον MS-ACCESS. 

Η διερεύνηση της συσχέτισης των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και η διαφοροποίησή τους µεταξύ των 
συνδυασµών βιοκλιµατικών και εδαφικών τύπων (ΒΚΤxΕΤ) θα 
πραγµατοποιηθεί µε στατιστική ανάλυση στο λογισµικό R. 
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4. Συνάφεια στην κοινωνία 

Τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης ερευνάς θα συνεισφέρουν 
στην ορθολογική διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων των 
περιοχών µελέτης, τόσο υπό της σηµερινές κλιµατικές 
συνθήκες, όσο και υπό σενάρια πλανητικής αλλαγής, καθώς 
και στην αναγνώριση της ανάγκης διατήρησης των δασικών 
οικοσυστηµάτων ως κρίσιµων πόρων της χώρας. 

 

5. Χρονοδιάγραµµα 

Δραστηριότητα  2011  2012  2013 

Πρωτόκολλο μέτρησης                                     
Βάση δεδομένων                                     
Χάρτης περιοχών μελέτης                                     
Μετρήσεις πεδίου                                     
Εργαστηριακές μετρήσεις                                     
Στατιστικές αναλύσεις                                     
Ανάλυση & ερμηνεία δεδομένων                                     
Συγγραφή                                     

 

6. Καινοτοµία 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης θεώρησης βασίζεται σε 
τρεις βασικούς άξονες: α) στο ότι συνδυάζει (αντί να 
διαχωρίζει) την εξελικτική πορεία των φυτικών οργανισµών 
µε την οικολογία τους, β) στο ότι ποσοτικοποιεί, διαµέσου 
λειτουργικών χαρακτηριστικών-δεικτών, βασικές λειτουργίες 
των φυτικών οργανισµών (αναπαραγωγή, εγκατάσταση, 
επιβίωση, αύξηση και άµυνα) και γ) στο ότι αποκαλύπτει 
κοινές διαστάσεις διακύµανσης των φυτικών λειτουργικών 
χαρακτηριστικών καθορίζοντας τις στρατηγικές επιβίωσής 
τους. Η παραπάνω θεώρηση βρίσκει εφαρµογές σε ένα ευρύ 
φάσµα τοµέων, από την εξελικτική βιολογία φυτών, έως την 
οικολογία οικοσυστηµάτων (πχ απόκριση των οικοσυστηµάτων 
στην πλανητική αλλαγή). 

Έως σήµερα, σε εθνικό επίπεδο, οι προσπάθειες µέτρησης 
των λειτουργικών χαρακτηριστικών των δασικών ειδών είναι 
περιορισµένες και δε βασίζονται σε ένα ενιαίο πρωτόκολλο 
µετρήσεων. Η οργάνωση των δεδοµένων των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών σε µία βάση δεδοµένων και η ανάλυσή της 
µπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση ενός µηχανιστικού 
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πλαισίου πρόγνωσης της δυναµικής των δασικών 
οικοσυστηµάτων του ελλαδικού χώρου. Η εφαρµογή του 
ενιαίου πρωτοκόλλου µετρήσεων των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών θα επιτρέψει την συγκριτική θεώρηση 
διακριτών τύπων δασών, υπό ένα κοινό εξελικτικό-
οικολογικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα η δηµιουργία της 
συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την παραµετροποίηση µαθηµατικών µοντέλων προσοµοίωσης 
της δυναµικής των δασών υπό σενάρια πλανητικής αλλαγής, 
το οποίο αποτελεί ένα κρίσιµο σύγχρονο ερευνητικό 
ερώτηµα. 

 

7. ∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων 

Μετά τις εργασίες πεδίου, τις εργαστηριακές αναλύσεις και 
τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων θα συγγραφεί το 
τελικό κείµενο της διδακτορικής διατριβής. Κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης της προτεινόµενης διατριβής αναµένεται 
να πραγµατοποιηθούν και δύο τουλάχιστον δηµοσιεύσεις σε 
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια µε κριτές. 
Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η ενσωµάτωση της πληροφορίας που 
θα προκύψει από την προτεινόµενη έρευνα σε διεθνής βάσεις 
δεδοµένων καθώς και η δηµιουργία δικτυακού χώρου όπου θα 
παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα της ερευνάς και η 
πληροφορία που θα είναι διαθέσιµη στη βάση δεδοµένων. 
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