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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΒΑΣΗΣ 
ΔΡΑΣΗ Α1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ARCPROM (LIFE18 

NAT / GR / 000768) 

"Bελτίωση των όρων συνύπαρξης της καφέ αρκούδας και του ανθρώπου σε τρία Εθνικά 
Πάρκα της Ελλάδας (Πρεσπών, Β.Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης) και σε ένα της Ιταλίας ( 

Majella)" 

Δράση :A.1 Ταυτοποίηση - οριοθέτηση τομέων υψηλού κινδύνου 
συγκρούσεων ανθρώπου – αρκούδας  

ΓΕΝΙΚΑ: 

 Η σύγκρουση με τα μεγάλα σαρκοφάγα, αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα 

ζητήματα που συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φορείς που εμπλέκονται με τη 

διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και η οποία σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάζει 

σημαντικά την αποδοχή από τον ντόπιο πληθυσμό των συνολικών προσπαθειών 

διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών αυτών. 

Ως βασική αρχή, η έκταση της ζημιάς που προκαλούν τα μεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδες και 

λύκοι) στα κτηνοτροφικά ζώα, τις σταβλικές εγκαταστάσεις, στα ζώα μετατόπισης ξυλείας 

τα μελισσοσμήνη, τις καλλιέργειες κ.ά., εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

προσβασιμότητα σε αυτά. Στην περίπτωση που η κτηνοτροφία είναι εκτατική, χωρίς 

παράλληλα να υιοθετούνται μέτρα πρόληψης, τότε ο κίνδυνος επίθεσης από μεγάλα 

σαρκοφάγα είναι πολύ υψηλός. Αυτός ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος όταν τα 

κτηνοτροφικά ζώα βρίσκονται κοντά σε υψηλής καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτήματα.  

Σε πολλές περιπτώσεις τα κοπάδια (ειδικότερα τα βοοειδή) αφήνονται ελεύθερα στα βουνά 

και μάλιστα χωρίς εποπτεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το υψηλό ποσοστό ζημιών 

συνδέεται εν μέρει με ελλιπείς μεθόδους φύλαξης, φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί 

και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η αλληλεπίδραση της αρκούδας με τον άνθρωπο αποτελεί 

φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις πληθυσμιακές πυκνότητες του είδους, σύμφωνα με 

τους Smith et al. (2005) ,όμως ,είναι περισσότερο συχνή όταν στην περιοχή διαβιούν 

μεγάλοι πληθυσμοί του είδους. Η εξοικείωση παρόλα αυτά μπορεί να συμβεί σε 

οποιοδήποτε ζώο έρχεται σε συχνή και χωρίς αρνητικά αποτελέσματα επαφή με τον 

άνθρωπο (Smith, Herrero,&DeBruyn,2005, Μερτζάνης 2021). 
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Η δράση A1 στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακών επιπέδων, στην ανάπτυξη γεωβάσης και 

συσχέτιση τους  συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους με στόχο  χαρτογράφηση και 

απεικόνιση τομέων εντός  του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Ροδόπης) στους οποίους 

παρουσιάζεται αυξημένη πιθανότητα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-αρκούδας και η οποία 

μπορεί να εξελιχθεί σε καταστάσεις σύγκρουσης επιζήμιες για το είδος-στόχο. Η 

ταυτοποίηση - οριοθέτηση τομέων υψηλού κινδύνου συγκρούσεων ανθρώπου – αρκούδας 

θα παράσχει τις απαραίτητες χωρικές πληροφορίες και στοιχεία για να προετοιμάσει το 

έδαφος για την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης. 

 Η ταυτοποίηση και η οριοθέτηση εστιών με τον υψηλότερο κίνδυνο αρνητικής 

αλληλεπίδρασης αρκούδας-ανθρώπου, θα επιτευχθεί μέσω  της δημιουργίας ψηφιακών 

επιπέδων πληροφορίας που αφορούν την ανθρώπινη δραστηριότητα, τις υποδομές και τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με την παρουσία και τη δραστηριότητα των 

αρκούδων, με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων που θα αναπτυχθούν με συνεργασία 

μεταξύ όλων των εταίρων: 

Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει σε συνεργασία με όλους τους 

εταίρους του έργου την δημιουργία ψηφιακών επίπεδων, γεωβάσης αλλά και την 

εφαρμογή χωρικών αναλυτικών εργαλείων  για την ολοκλήρωση της Δράσης Α1. Όλες οι 

παρακάτω ενότητες  αναπτύσσονται πάνω στα πεδία αλληλεπίδρασης ανθρώπου–

αρκούδας και κυρίως στο τροφικό κίνητρο που περιλαμβάνει (κτηνοτροφία, 

καλλιέργειες, μελισσοκομία, οικισμοί) (Μερτζάνης 2021). 

Η Δράση Α1 αποτελείται από  τρεις (3) ξεχωριστές ενότητες και για τα δύο εθνικά πάρκα 

Πρεσπών & Ροδόπης που περιγράφονται παρακάτω: 
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1η Ενότητα: Ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών δεδομένων (GIS) με τα ακόλουθα θεματικά 

υπόβαθρα πληροφορίας: τοπογραφία, διοικητικές ενότητες δασική βλάστηση, οικισμοί, 

οδικό δίκτυο, γεωργικές εκτάσεις κλπ. 

Για την ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν περιβαλλοντικές μεταβλητές οι οποίες 

παρουσιάζονται  ενδεικτικά παρακάτω όπως απεικονίζονται στη γεωβάση-GIS 

GeodataBase.mdb ανά Φορέα Διαχείρισης. Για τις ανάγκες του έργου και υλοποίησης της 

δράσης Α1 δημιουργήθηκαν 26 περιβαλλοντικές μεταβλητές. Επιπλέον για τις κατηγορίες 

των ενδιαιτημάτων και των τροφικών διαθέσιμων οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν είναι 

15 ενώ  για τις χρήσεις γης 44 κατηγορίες. 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

Χάρτης1: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης : ΥΨΟΜΕΤΡΟ  
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Χάρτης 2: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης :ΈΚΘΕΣΗ 

 

Χάρτης 3: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης :ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
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Χάρτης 4: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης :ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 

 

Χάρτης 5: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 
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Χάρτης 6: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Χάρτης 7: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 
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Χάρτης 8: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

 

Χάρτης 9: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ 
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Χάρτης 10: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

 

 

Χάρτης 11: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
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Χάρτης 12: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Χάρτης 13:Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

 

 

 



10 
 

 

Χάρτης 14: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης - Δείκτης βλάστησης 

κανονικοποιημένης διαφοράς (NDVI)-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 

Χάρτης 15:Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης- Δείκτης βλάστησης 

κανονικοποιημένης διαφοράς (NDVI)-ΜΑΙΟΣ 
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Χάρτης 16: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

 

Χάρτης 17: Περιβαλλοντική μεταβλητή γεωβάσης: Δείκτης βλάστησης 

κανονικοποιημένης διαφοράς (NDVI)-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
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2η Ενότητα: Συλλογή και χαρτογράφηση επιπρόσθετων δεδομένων πεδίου, μέσω 

συνεντεύξεων με τη χρήση ερωτηματολογίου για ανθρώπινες δραστηριότητες που 

σχετίζονται με ανθρωπογενείς πηγές τροφής για την αρκούδα (δηλ. Οικιακά απορρίμματα, 

χωματερές, αγροκτήματα, καλλιέργειες μικρής κλίμακας κλπ.). 

 

3η Ενότητα: Πραγματοποίηση χωρικής στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας εργαλεία 

εκτίμησης κινδύνου στα προαναφερθέντα δεδομένα. 

Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης θα είναι η παραγωγή θεματικών χαρτών που θα 

απεικονίζουν μια χωρική βαθμονόμηση και οριοθέτηση εστιών/τομέων με υψηλό κίνδυνο 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-αρκούδας. Αυτή η χωρική ταυτοποίηση θα διευκολύνει την 

εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης του έργου, που στοχεύουν στην καφέ 

αρκούδα. 

Η παρούσα γεωβάση θα αποτελέσει την βάση με την οποία θα αναλυθούν τα δεδομένα 

μόλις είναι διαθέσιμα από τους υπόλοιπους εταίρους. 

 

 

 

 

  

 

 


