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Υλικά και Μζθοδοι

Οι οικότονοι αποτελοφν περιοχζσ
μετάβαςθσ μεταξφ βιοκοινωνιϊν και
οικοςυςτθμάτων και κεωρείται ότι ζχουν
αυξθμζνθ βιοποικιλότθτα ςε ςχζςθ με τισ
αμιγείσ κοινωνίεσ και τα οικοςυςτιματα,
μεταξφ των οποίων εμφανίηονται[1][2].
Στθν παροφςα εργαςία διερευνάται θ
διαβάκμιςθ τθσ ποικιλότθτασ και τθσ
ιςοκατανομισ ειδϊν ςε περιοχζσ
οικοτόνου μεταξφ δαςϊν οξιάσ (Fagus
sylvatica) και δαςϊν πλατφφυλλων ειδϊν
(Ostrya carpinifolia, Quercus petraea ssp.
medwediewii, Acer campestre) και μεταξφ
δαςϊν οξιάσ και δαςϊν μαφρθσ πεφκθσ
(Pinus nigra) ςτο όροσ Βζρμιο.

Δειγματοληψία
Δειγματολθψία βλάςτθςθσ ςε διαδοχικά τετράγωνα, ςε ζξι
δειγματολθπτικζσ λωρίδεσ (Σχιμα 1) ςτο όροσ Βζρμιο:
 Tρεισ λωρίδεσ (Α, Β, Γ) ςε περιοχζσ μετάβαςθσ μεταξφ δαςϊν
οξιάσ και δαςϊν με πλατφφυλλα είδθ.
 Tρεισ λωρίδεσ (Δ, Ε, ΣΤ) ςε περιοχζσ μετάβαςθσ μεταξφ δαςϊν
οξιάσ και δαςϊν μαφρθσ πεφκθσ.
 Δειγματολθπτικά τετράγωνα δφο διαφορετικϊν μεγεκϊν, για τθ
διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ κλίμακασ.
 Καταγραφι χλωριδικισ ςφνκεςθσ και πλθκοκάλυψθσ όλων των
αγγειοφφτων με τθν αρικμθτικι κλίμακα του Londo[3].
 Ταξινομικόσ προςδιοριςμόσ δειγμάτων ςε επίπεδο είδουσ και
υποείδουσ με τθ βοικεια βαςικϊν χλωριδικϊν ςυγγραμμάτων και
ταξινομικϊν εργαςιϊν.
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Σχήμα 1. Συέδιξ δειγμαςξληπςικήπ λχοίδαπ, ρςξ ξπξίξ
ταίμεςαι
η
διάςανη
ςχμ
ςεςοαγώμχμ ρε ρυέρη με ςξσπ
5m ςύπξσπ βλάρςηρηπ και ςξμ
μεςανύ ςξσπ ξικόςξμξ. Κάθε
λχοίδα απξςελείςαι από 12
ςεςοάγχμα ςχμ 100m2 και 48
ςεςοάγχμα ςχμ 25m2.

Ανάλυςη Δεδομζνων
 Ανάλυςθ Moving Split-Window[4] ςτα δεδομζνα βλάςτθςθσ για τθν
εφρεςθ τθσ κζςθσ και του πλάτουσ του οικοτόνου, με τθ χριςθ του
λογιςμικοφ PASSAGE v.2[5]. Η ανάλυςθ εφαρμόςτθκε ξεχωριςτά για τα
δφο μεγζκθ των δειγματολθπτικϊν τετραγϊνων.
 Υπολογιςμόσ των δεικτϊν ποικιλότθτασ και ιςοκατανομισ του
Simpson[6] για κάκε δειγματολθπτικό τετράγωνο και γραφικι απεικόνιςθ
των παραπάνω δεικτϊν κατά μικοσ τθσ κάκε δειγματολθπτικισ λωρίδασ.
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Σχήμα
2.
Απεικόμιρη
ςηπ
διατξοξπξίηρηπ (Squared Euclidean Distance) βάρει ςηπ αμάλσρηπ
Moving Split-Window καςά μήκξπ
ςχμ ένι δειγμαςξληπςικώμ λχοίδχμ
(A-ΣΤ). Σςα γοατήμαςα εμταμίζξμςαι κξοστέπ (peaks) πξσ ρσμβξλίζξσμ ςιπ πεοιξυέπ σφηλήπ διατξοξπξίηρηπ, και επξμέμχπ ςα όοια ςχμ
ζχμώμ βλάρςηρηπ. Σςξ ρυήμα
παοξσριάζξμςαι ςα απξςελέρμαςα
ςηπ αμάλσρηπ βάρει ςχμ δειγμαςξληπςικώμ ςεςοαγώμχμ με μέγεθξπ
100 m2.
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Σχήμα
3.
Απεικόμιρη
ςηπ
διατξοξπξίηρηπ ςχμ ςιμώμ ςχμ
δεικςώμ πξικιλόςηςαπ (Απ-Σςπ) και
ιρξκαςαμξμήπ (Αι-Σςι) ςξσ Simpson
καςά μήκξπ ςχμ ένι δειγμαςξληπςικώμ λχοίδχμ (Α-ΣΤ).

ΣΤ

Συνοπτικά
Πλάτοσ οικοτόνων
 Κυμαίνεται μεταξφ 5-50m.
 Βρζκθκε, ςυνικωσ, μικρότερο
βάςει των τετραγϊνων 25m2 και
περικλειόμενο εντόσ του οικοτόνου
βάςει των τετραγϊνων 100m2.
 Δεν διαφζρει ςθμαντικά ανάλογα
με το μζγεκοσ των δειγματολθπτικϊν
τετραγϊνων.

Δείκτεσ ποικιλότητασ και
ιςοκατανομήσ
 Μεγαλφτερθ διακφμανςθ δεικτϊν
για τα τετράγωνα 25m2, αλλά με
παρόμοιο πρότυπο με αυτό των
100m2.
 Απότομθ αφξθςθ δεικτϊν εντόσ
των οικοτόνων οξιάσ - πλατφφυλλων,
αλλά ςυνζχιςθ τθσ αφξθςθσ εντόσ των
δαςϊν πλατφφυλλων.
 Μεγιςτοποίθςθ δεικτϊν εντόσ
οικοτόνων οξιάσ - μαφρθσ πεφκθσ.
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Συμπεράςματα
Σςιπ πεοιξυέπ μεςάβαρηπ μεςανύ δαρώμ ξνιάπ και μαύοηπ πεύκηπ, ξι ξικόςξμξι
ταίμεςαι μα παοξσριάζξσμ μεγαλύςεοη πξικιλόςηςα από ςιπ παοακείμεμεπ αμιγείπ
τσςξκξιμχμίεπ, εμώ ρςιπ πεοιξυέπ μεςάβαρηπ μεςανύ δαρώμ ξνιάπ και πλαςύτσλλχμ η
πξικιλόςηςα μεγιρςξπξιείςαι εμςόπ ςηπ αμιγξύπ βλάρςηρηπ ςχμ πλαςστύλλχμ.
Οι διατξοεςικέπ κλίμακεπ δειγμαςξληφίαπ επηοεάζξσμ ςημ ακοίβεια εμςξπιρμξύ ςηπ
θέρηπ και ςξσ πλάςξσπ ςξσ ξικξςόμξσ, αλλά απξκαλύπςξσμ κξιμό ποόςσπξ
πξικιλόςηςαπ.
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