
Αποτελζςματα Προςομοιώςεων:
• Ικανοποιθτικι Προβλεπτικι Ικανότθτα TFS 

MLC: Med Low Conifers, MEB: Med Evergreen Broadleaved
MMC: Med Mountainous Conifers, MDB Med Deciduous Broadleaved

ΣO ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIT: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΔΑΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Θ ΧΡΘΘ ΣΟΤ Ε ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΣΘ ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΣΟΤ. 

Φφλλασ ΝΜ1, Μιχελάκη ΧΗ2, Γαλανίδησ Α2, Χριςτοποφλου Α1, Ευαγγζλου Ε3, Σςαντήλασ Χ3, Δημητρακόπουλοσ ΠΓ2, Αριανοφτςου Μ1
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Θ παροφςα ζρευνα πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποςτήριξη ςτο ΝΜ Φφλλα για το 
πρόγραμμα  "Μεςογειακά Δάςη υπό μεταβατικζσ ςυνθήκεσ, MEDIT«, το οποίο υλοποιείται ςτο 
πλαίςιο τησ Δράςησ «Ενίςχυςη Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιοφχο 
την Γενική Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ και ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από Εθνικοφσ Πόρουσ. 

Ειςαγωγι: 
Το ερευνθτικό πρόγραμμα MEDIT (Mediterranean Forests in Transition) ςτοχεφει ςτθ ςυςτθματικι 
καταγραφι βαςικϊν λειτουργικϊν χαρακτιρων δαςικϊν ειδϊν τθσ Ελλάδασ και ςτθ χριςθ τουσ για τθν 
πρόβλεψθ τθσ δυναμικισ των δαςϊν υπό ςυνκικεσ πλανθτικισ αλλαγισ. Οι λειτουργικοί χαρακτιρεσ 
ενδιαφζροντόσ ςυμπεριλαμβάνουν: 
• Τθν ειδικι φυλλικι μάηα ( LMA leaf dry mass per area [g/m-2] )
• Τον λόγο ξθρισ προσ κορεςμζνθσ μάηασ φφλλου (LDMC leaf dry matter content [g g-1] )
• Τισ ςυγκεντρϊςεισ ςε C, N, P, Ca, Mg και K του φφλλου [mg g-1]
• Τθν πυκνότθτα του βλαςτοφ WD (wood density [g cm-3]) 
• Τον κορεςμζνο ρυκμό φωτοςφνκεςθσ και αναπνοισ ςτο ςκοτάδι (Asat & Rd  [μmol m-2 s-1] )
• Τουσ ρυκμοφσ καρβοξυλίωςθσ και μεταφοράσ θλεκτρονίων (Vmax & Jmax [μmol m-2 s-1] )

Μεκοδολογία:
Σε δειγματοληπτικζς επιφάνειες 900m2 καταγράφθκαν/μετρικθκαν:
• τα άτομα όλων των ξυλωδϊν ειδϊν (ςτθκιαία διάμετροσ D [cm] και φψοσ H [m] )
• θ πυκνότθτα αναγζννθςθσ ςε πζντε δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ 1 m2

• τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά 20 ατόμων
• τα μακροχρόνια πρότυπα αφξθςθσ 10 ενιλικων ατόμων μζςω ανάλυςθσ των ετιςιων δακτυλίων τουσ
• θ χθμικι και μθχανικι ςφςταςθ του εδάφουσ (κοκκομετρία, υδατοχωρθτικότθτα και ςυγκεντρϊςεισ ςε C, N, P, Ca, Mg & K)
• ο δείκτθσ φυλλικισ επιφάνειασ ( Leaf Area Index – LAI [m2 m-2] ) 
• ο πλοφτοσ των ειδϊν ςε εγκιβωτιςμζνεσ επιφάνειεσ ( 6.25, 25, 100 & 900 m2 )

Τα δεδομζνα πεδίου χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραμετροποίθςθ του μοντζλου TFS (Fyllas et al. 2014), το οποίο 
εφαρμόςτθκε ςε δαςικά οικοςυςτιματα του Ελλαδικοφ χϊρου για τθν εκτίμθςθ τθσ μικτισ (GPP) και τθσ κακαρισ 
πρωτογενοφσ (NPP) παραγωγικότθτασ.

Αποτελζςματα Δεδομζνων Πεδίου:
•Διαφοροποίθςθ των λειτουργικϊν χαρακτιρων μεταξφ ομάδων.   

• Ιςχυρζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ χαρακτιρων.

Συηιτθςθ:
• Σθμαντικι Πλαςτικότθτα και Διαφοροποίθςθ Λειτουργικϊν Χαρακτιρων μεταξφ Λειτουργικϊν Ομάδων. Ανάγκθ ποςοτικοποίθςθσ  και κατανόθςισ τθσ.
• Ικανοποιθτικι ςυμπεριφορά του μοντζλου προςομοίωςθσ TFS ςε Μεςογειακά Δαςικά Οικοςυςτιματα. Αναγκαία θ παραμετροποίθςθ με αξιόπιςτα τοπικά δεδομζνα.
• Οι επιλεγμζνοι λειτουργικοί χαρακτιρεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν κατανόθςθ των βιοχθμικϊν ροϊν
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MLC 1.59 1.45±0.27 0.67 0.57±0.21

MEB 1.36 1.31±0.26 0.75 0.56±0.21

MMC 1.64 1.75±0.33 0.64 0.77±0.25

MDB 1.12 1.35±0.36 0.57 0.46±0.18

Conifers
Deciduous Broadleaved
Evergreen Broadleaved


