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Διεπιστηµονική προσέγγιση: 
 
Επιστήµες φύσης : κατανόηση της φύσης 
      Ερµηνεία των φαινοµένων και πρόβλεψη 

Τεχνολογία: τροποποίηση της φύσης  
    Τι πρέπει να κάνουµε και πώς θα το κάνουµε 
      Λύση προβλήµατος µε περιορισµούς 



Ενα παράδειγµα 
 Πρόβληµα: Ανεπαρκής σύνδεση ανατολικού µε δυτικό άκρο Β. Ελλάδας 

Τι πρέπει να κάνουµε: 
Πρόταση: Κλειστό αυτοκινητόδροµο (µια απο πολλές λύσεις) 

Περιορισµοί: Γεωλογία, ανάγλυφο, θέση πόλεων, διαθέσιµοι πόροι κλπ 
Αλλά και  Αρχαιολογικοί χώροι , προστασία της φύσης (αρκούδα) 

Πρέπει να προστατευτεί ο πληθυσµός της αρκούδας (Γιατί;) 
Ο πληθυσµός της αρκούδας κινδυνεύει (Γιατί;).  

Ο δρόµος είναι φράγµα αποµόνωσης. 
Ο πληθυσµός διαιρείται σε δύο αποµονωµένα τµήµατα µε αποτέλεσµα: 
   - αύξηση πιθανότητας εξαφάνισης λόγω περιβαλλοντικής στοχαστικότητας 
   - γενετικός εκφυλισµός (αυξηµένη πιθανότητα σύζευξης συγγενικών ατόµων) 

Αναλογία: µικρά χωριά που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους πόσο βιώσιµα είναι; 



Τι πρέπει να κάνουµε τελικά; 
- Να αλλάξουµε τη χάραξη 
- Διάδροµοι επικοινωνίας (πράσινες γέφυρες)  

Πράσινες γέφυρες; 
- προδιαγραφές 
- πού ακριβώς 

-  Αρκετές σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους; 

- Να ρωτήσουµε έναν εµπειρογνώµονα 
  ή µήπως τους κατοίκους της περιοχής; 
 
-  Να µελετήσουµε τις κινήσεις αρκούδων στην περιοχή; 
 
 





Landscape Ecology: “the ecology of spatial configuration at the human scale”  
  

Forman, R.T.T. 1995. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions.  
                                   Cambridge University Press, Cambridge, UK 

Οικολογία:  
- Εστίαση στους οργανισµούς και τις κοινότητες τους   
-  Έµφαση στην αλληλεπίδραση 

Οικολογία Τοπίου:  
-  Κλίµακα µελέτης το τοπίο 
-  Αλληλεπίδραση µονάδων τοπίου 
-  Σηµασία της ετερογένειας χώρου 

Για να επιτύχουµε στόχους διατήρησης και διαχείρισης φυσικών 
πληθυσµών και κοινοτήτων 

Δίλληµα προστασίας ειδών: 
προστασία ενός µεγάλου κατατµήµατος ή πολλών µικρών ίσης συνολικής έκτασης; 
  
the SLOSS tradeoff; Simberloff & Abele 1976 
SLOSS: Single Large Or Several Small 



Αντικείµενα: 
 
• Χωρικά πρότυπα και κλίµακα όπου αυτά εκφράζονται  
 
• Παράγοντες σχηµατισµού προτύπων  
        (φυσικές αιτίες, βιολογικές διεργασίες και διαταραχές) 
 
•  Αλλαγές προτύπων και διεργασιών στο χώρο και το χρόνο. 
 
• Κατανόηση των οικολογικών συνεπειών των προτύπων  
        (βιολογία της διατήρησης και διαχείριση) 
 
• Διαχείριση του τοπίου  ώστε να επιτευχθούν συγκεκριµένοι στόχοι. 



Περιγραφή τοπίου 

 Κατάτµηµα (patch) - διάδροµος (corridor) – µήτρα (matrix) 

Σύνθεση: σχετική συµµετοχή µονάδων 
Διάταξη µονάδων: Χωρική ετερογένεια 

Μετρικές:  
Τοπίου:  ποικιλότητα µονάδων,  
              κατανοµή µεγεθών 
              κατακερµατισµός 
Κατατµήµατος: Μέγεθος, µορφή 



Αλλαγές σύνθεσης τοπίου  αλλαγές σύνθεσης βιοκοινοτήτων 
Αλλαγές διάταξης έχουν µικρότερη σηµασία 

Σύνθεση: σχετική συµµετοχή µονάδων 
Διάταξη µονάδων: Χωρική ετερογένεια 

Δυναµική τοπίου: µεταβολές σύνθεσης ή διάταξης στο χρόνο 
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Δυναµική 

Κύριοι παράγοντες αλλαγής: 
- Πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες 
- Κλιµατική αλλαγή 

Τι είδους πρόβλεψη µπορούµε να κάνουµε; 



Editorial 
JIANGUO (JINGLE) WU (2006). Landscape ecology, cross-disciplinarity, and sustainability science. 

Landscape Ecology 21:1–4 



Μήπως δεν αρκεί η διεπιστηµονική προσέγγιση έτσι όπως 
την ορίσαµε; 

Ευχαριστώ 


