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Σκοπός της έρευνας : η προσομοίωση των μεταβολών
χρήσεων – κάλυψης γης στη λεκάνη απορροής της Κάρλας



Κύριες χρήσεις - κάλυψης γης
Οι κύριες χρήσεις - κάλυψης γης
της περιοχής μελέτης:
• οικισμοί 1,92%.
• καλλιεργημένη έκταση 35,05%,
• χορτολιβαδική έκταση 13,95%,
• υδατικό σύστημα 9,25%
• δασική έκταση 39,83%,



• Στη διαδικασία ανίχνευσης των διαχρονικών μεταβολών χρήσεων – κάλυψης
γης, η τάση του παρελθόντος χρησιμοποιείται για να αναπαράγουμε τη τάση
του μέλλοντος. Εάν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργηθεί μια
απότομη μεταβολή, τότε η γραμμικότητα μεταξύ παρελθόντος μέλλοντος δεν
υφίσταται.

Γνώση μιας σειράς παραμέτρων

• Το εύρος των μεταβολών  χρήσεων – κάλυψης γης, με την πάροδο του χρόνου, 
προσαρμόζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
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201220001990



QGIS – MOLUSCE tool (3.0.13)
Για την ανίχνευση και τον χωρικό εντοπισμό των μεταβολών χρήσεων-κάλυψης 
γης χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά δεδομένα δύο χρονικών περιόδων 1990 και 
2012. 
Modules for Land Use Change Evaluation : αναλύει, μοντελοποιεί, προσομοιώνει 
τις μεταβολές χρήσεις – κάλυψης γης
Το γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη αποτελείται από τα παρακάτω 7 
στοιχεία :
 Inputs
 Evaluation Correlation
 Area Changes
 Transition Potential Modelling
 Cellular Automata Simulation
 Validation
 Messages
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Χάρτης μεταβολών Προσομοίωση 2034
Τα κύρια στοιχεία που παρέχουν οι χάρτες είναι η κατεύθυνση των μεταβολών χρήσεων – κάλυψης γης 
για τον έλεγχο στην τάση απερήμωσης.



Τι είναι απερήμωση; 
«Απερήμωση είναι η προοδευτική απώλεια της γονιμότητας του εδάφους, στις ξηρές,
ημι-ξηρες και ύφυγρες περιοχές, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων».
Ορισμός Ηνωμένων Εθνών (1994)

Το φαινόμενο της απερήμωσης 

δεν επιτρέπει ικανοποιητικές γεωργικές παραγωγές και οδηγεί στην απώλεια της 
βιοποικιλότητας.
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Περιβαλλοντικά Ευαίσθητες Περιοχές (κατά πρόγραμμα Medalus ΕΕ)



Ένας δείκτης ποιότητας περιβάλλοντος μπορεί να πάρει τιμή από 1 έως 2.  

Απαιτείται να εισαχθεί η μέγιστη δυνατή πληροφορία ώστε να 
μπορούν να μοντελοποιηθούν οι περισσότερες δυνατές διεργασίες.



Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση, η λεκάνη απορροής
της Κάρλας ανήκει στις
Περιβαλλοντικά Ευαίσθητες Περιοχές



Επίλογος
Η έρευνά μας μπορεί να είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη λήψη 
αποφάσεων διαχείρισης, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση της περιοχής, 
διατηρώντας παράλληλα την υψηλή φυσική και αισθητική της αξία.
Σε περίπτωση που διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, ως μέτρα 
προτείνονται:
 Έλεγχος στην αλλαγή χρήσης γης. 
 Ενθάρρυνση για δραστηριοποίηση με γεωργικές ασχολίες με τη θέσπιση 

αποτελεσματικών κινήτρων. 
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