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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Για την καλύτερη κατανόηση του πρώτου αυτού παραδοτέου της δράσης Α4 είναι σκόπιµο να 
αναφερθούµε αρχικά εν συντοµία σε κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη 
µεθοδολογία που παρουσιάζεται στη συνέχεια.    

Ο οικολογικός θώκος (Ecological niche) ενός είδους είναι ένας υπερχώρος (χώρος µε πάνω 
από 3 διαστάσεις που δεν µπορούµε δηλαδή να απεικονίσουµε στο χαρτί) συνθηκών εντός 
του οποίου ένα είδος µπορεί να υπάρχει. Για παράδειγµα ένα είδος που µπορεί να αντέξει σε 
θερµοκρασίες από -5ο C έως 50ο C, να φωλιάζει σε υψόµετρα από 0m έως 1200m, να 
κινείται και τρέφεται µόνο κάτω από πυκνή βλάστηση κ.ο.κ.. 

Το οικολογικό τοπίο ενός είδους είναι ένα «µωσαϊκό» οικοσυστηµάτων που αποτελείται από 
τουλάχιστον τρία γενικά δοµικά στοιχεία (1) τα κατατµήµατα ενδιαιτήµατος (habitat patches) 
(2) το υπόβαθρο (matrix) και (3) τους διαδρόµους (corridors). Όπου τα κατατµήµατα 
αποτελούν «νησιά» κατάλληλου ενδιαιτήµατος σε «θάλασσες» ακατάλληλου [π.χ. υγροτοπικά 
«νησιά» σε «θάλασσες» ηµι-ερηµικών ξερικών οικοσυστηµάτων του καλοκαιρινού τοπίου της 
Κύπρου]. Το υπόβαθρό συνήθως είναι το ποιο εκτεταµένο (και πιο συνδεδεµένο χωρικά) από 
τα οικοσυστήµατα του τοπίου. Τέλος οι διάδροµοι είναι λωρίδες ή ακόµα και σειρές µικρών 
νησίδων που λειτουργούν ως ενδιάµεσοι σταθµοί (stepping stones) κατάλληλου ενδιαιτήµατος 
και βοηθούν στη µετακίνηση και διασπορά των ειδών στο τοπίο. Τα παραπάνω αυτά 
συστατικά των πραγµατικών τοπίων δεν είναι πάντα τόσο ευδιάκριτα, η «καταλληλότητα» 
εµφανίζει πολλές διαβαθµίσεις εφόσον ο κόσµος µας είναι περισσότερο συνεχής παρά 
διακριτός.          

Το οικολογικά τοπία δεν είναι στατικά στο χρόνο αλλά δυναµικά, δηλαδή µεταβάλλονται 
(µετασχηµατίζονται) ως προς τη δοµή, τη διαµόρφωσή ή την «ποιότητά» τους. Σηµαντικό 
ρόλο σε αυτές τις αλλαγές παίζουν και οι µεταβαλλόµενες συνθήκες (π.χ. θερµοκρασία, 
υγρασία, βροχόπτωση). Εποµένως οι µεγάλες συστηµατικές κλιµατικές αλλαγές µπορεί να 
επιφέρουν σαρωτικές αλλαγές στα οικολογικά τοπία και κατ’ επέκταση στα είδη που τα 
χρησιµοποιούν.  

Στα πλαίσια του ICOSTACY µεταξύ άλλων θα εξετασθούν πιθανές αλλαγές που ενδέχεται να 
επιφέρει η κλιµατική αλλαγή µέσα στα επόµενα 80-100 χρόνια στα οικολογικά τοπία των 
ειδών µε βάση τα υπάρχοντα σενάρια για την κλιµατική αλλαγή και θα δώσει διαχειριστικές 
κατευθύνσεις. Ένα µεγάλο φιλοσοφικό ερώτηµα είναι αν θα µπορούσε κανείς (ή αν θα είχε 
νόηµα) να πάει «κόντρα» σε τέτοιας κλίµακας κλιµατικές µεταβολές ώστε να διατηρήσει τα 
είδη άγριας πανίδας που υπάρχουν σήµερα; Η απάντηση µπορεί να είναι σχετικά απλή, 
αλλαγές συνέβαιναν πάντα (από τις απαρχές τις ζωής στον πλανήτη µας σχεδόν τίποτα δεν 
παρέµεινε σταθερό και αµετάβλητο) το πρόβληµα για την παγκόσµια Βιοποικιλότητα σήµερα 
είναι η ταχύτητα µε την οποία συµβαίνουν. Με αυτού του τύπου τις προσπάθειες 
προσπαθούµε να «δώσουµε» χρόνο στα είδη να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες.                      

Στα πλαίσια της δράσης Α4 χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα πεδίου και βιβλιογραφία ώστε: 

 Να προσδιορίσουµε την προτίµηση των επιλεγµένων ειδών ως προς το ενδιαίτηµα 
αλλά και τη δοµή και διαµόρφωση του τοπίου (τον τρόπο δηλαδή που εµφανίζονται 
συνδυασµοί ενδιαιτηµάτων στην Κύπρο). 

 Να περιγράψουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει 
να έχει το τοπίο (καταλληλότητα) στην περιοχή µελέτης ώστε να συντηρεί 
µακροπρόθεσµα βιώσιµους πληθυσµούς των επιλεγµένων ειδών.    
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Ειδικότεροι στόχοι της δράσης είναι: 

 Να θέσει το απαραίτητο µεθοδολογικό πλαίσιο για τη µακροπρόθεσµη 
παρακολούθηση των επιλεγµένων ειδών στην Κύπρο . Με αυτό τον τρόπο η 
παρούσα µελέτη θα προσφέρει σηµαντική βοήθεια στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της 
χώρας (Reporting) µέσω του προσδιορισµού της κατάστασης διατήρησης ειδών σε 
συνέργια µε τη δράση Α1 του προγράµµατος ειδικότερα στον υπολογισµό της 
παραµέτρου των προοπτικών διατήρησης των ειδών. 

 Να προσδιορίσει τις ειδικότερες χωρικές ενότητες όπου θα εστιασθούν οι µελλοντικές 
διαχειριστικές προσπάθειες (λαµβάνοντας υπόψη τις προβλεπόµενες κλιµατικές 
αλλαγές) για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών. 

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΩΝ 
Για τη δηµιουργία των χαρτών καταλληλότητας ενδιαιτήµατος (που είναι και το αντικείµενο του 
πρώτου παραδοτέου) ακολουθήθηκαν τα παρακάτω επιµέρους µεθοδολογικά βήµατα: 

• Συγκέντρωση & οργάνωση δεδοµένων = Υπόβαθρα - παρουσία / απουσία ειδών   

• Εξαγωγή δεικτών τοπίου σε διάφορες κλίµακες (1000 έως 6000) 

• Ελάττωση περιβαλλοντικών µεταβλητών / PCA  

• Επιλογή σηµαντικών µεταβλητών για τα είδη και τις οµάδες ειδών / CCA 

• Ανάλυση δεδοµένων δοκιµή µοντέλων (Mod Eco) 

• Εξαγωγή και παρουσίαση Χαρτών 

 

Περιβαλλοντικές µεταβλητές: 

Η ανάλυση του οικολογικού θώκου  των επιλεγµένων ειδών από δεδοµένα πεδίου 
(βιβλιογραφία, αδηµοσίευτα δεδοµένα και τρέχουσες εργασίες πεδίου) απαιτεί τη χρήση 
πολλαπλών γεωγραφικών υποβάθρων. Η επιλογή των υποβάθρων αυτών θα πρέπει να 
γίνεται µε βιολογικά κριτήρια. Θα πρέπει δηλαδή να χρησιµοποιούνται υπόβαθρα που 
συνδέονται µε τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών.  

Κλιµατικά δεδοµένα:  

Οι µετεωρολογικές συνθήκες σε µία δεδοµένη περιοχή είναι συνήθως σηµαντικοί παράγοντες 
στον καθορισµό της παρουσίας ή απουσίας ειδών. Εντούτοις παρότι για οργανισµούς µε 
περιορισµένη κινητικότητα όπως τα φυτά οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί για άλλους 
πιο κινητικούς, οργανισµούς όπως για παράδειγµα τα σπονδυλωτά είναι λιγότερο σηµαντικοί. 
Παρόλα αυτά µπορεί να επηρεάσει έµµεσα την κατανοµή των ειδών µέσω της βλάστησης και 
της διαθεσιµότητας πόρων γενικά. Τα κλιµατικά δεδοµένα για την Κύπρο που 
χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανάλυση προέρχονται από την ιστοσελίδα 
http://www.worldclim.org (µέγεθος κελιού ~1km). 

Γεωµορφολογία:  

Το υψόµετρο συσχετίζεται άµεσα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες (και τη διακύµανση τους) και 
εποµένως µπορεί να επηρεάσει τη γεωγραφική κατανοµή (παρουσία / απουσία ενός είδους) 
ενός είδους. Οι κλίσεις και ο προσανατολισµός είναι παράγοντες που επηρεάζουν έντονα τις 
τοπικές συνθήκες ακόµα και µεταξύ τοποθεσιών µε το ίδιο υψόµετρο. Για παράδειγµα κάποια 
θηλαστικά µπορεί να επιλέγουν ως καταφύγια θερµότερες πλαγιές ενός βουνού εφόσον σε 
αυτές περιορίζονται οι ενεργειακές ανάγκες θερµορύθµισης. Τέλος η παρουσία φυσικών ή 
τεχνιτών καταφυγίων π.χ. σπηλαία ή γαλαρίες ορυχείων όπως στην Κύπρο.    

Υδρογραφικό δίκτυο (ποτάµια, λεκάνες απορροής, επιφανειακά νερά υδατοσυλλογές): 

Η απόσταση από επιφανειακό νερό είναι πολλές φορές καθοριστική για την κατανοµή ενός 
είδους. Η τάση αυτή εντείνεται σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονες διακυµάνσεις στη 
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διαθεσιµότητα του νερού όπως οι Μεσογειακές περιοχές µε τα θερµά και ξηρά καλοκαίρια. Για 
το λόγο αυτό µε βάση τα υδρογραφικά δεδοµένα δηµιουργήθηκαν διαδοχικές ζώνες 
«επιρροής» (buffer zones) ώστε να «βαθµολογήσουµε» τη σηµασία της εγγύτητας στο νερό 
για τα επιλεγµένα είδη.   

α.  β.  

Εικόνα 1. (α) Η απόσταση από το υδρογραφικό και τα διαθέσιµα επιφανειακά νερά ως παράγοντας 
«καταλληλότητας» ενδιαιτήµατος. (β) Κατακερµατισµός του τοπίου από το οδικό δίκτυο 

Βλάστηση / κάλυψη γης:  

Η κατανοµή και το είδος της βλάστης είναι καθοριστικό για την παρουσία πολλών ειδών 
πανίδας τόσο ώστε πολλά από αυτά να χαρακτηρίζονται π.χ. δασόβια. Για άλλα είδη όπως 
κάποια είδη χειροπτέρων η κατανοµή και οι τύποι της βλάστησης µπορεί να είναι εντελώς 
αδιάφορα εφόσον τρέφονται σε µεγάλο ύψος και φωλιάζουν σε σπήλαια.   

Τέλος η δοµή και διαµόρφωση του τοπίου είναι σύµφωνα µε τη σύγχρονη βιβλιογραφία 
πολύ σηµαντική για τη παρουσία / απουσία ή την ένταση της χρήσης µίας περιοχής από ένα 
ζώο. Τα σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία µας δίνουν τη δυνατότητα να υπολογίσουµε ποσοτικά 
τα χαρακτηριστικά του τοπίου και να δηµιουργήσουµε πολλαπλά σηµαντικά υπόβαθρα για τη 
ανάλυση του οικολογικού θώκου των ειδών. Η κλίµακα ενός οικολογικού τοπίου δεν είναι 
αυθαίρετη, αλλά ορίζεται κάθε φόρα από τον οργανισµό που µελετάµε και από τον τρόπο που 
αυτός αντιλαµβάνεται το χώρο και κατ’ επέκταση τους διαθέσιµους σε αυτόν «πόρους» (π.χ. 
τροφή, θέσεις για φώλιασµα, κοινωνική οργάνωση, προστασία από τους θηρευτές κτλ.).  

Στοιχεία για την χωρική αντίληψη του οργανισµού µελέτης µπορούµε να αντλήσουµε από τη 
βιβλιογραφία (π.χ. εκτιµήσεις Home Range) αλλά και από της παρατηρήσεις των ειδικών 
επιστηµόνων σε κάθε περιοχή, εφόσον η χωρική συµπεριφορά ενός είδους µπορεί να 
διαφοροποιείται αρκετά ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες.      
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Εικόνα 2. Ετερογένεια του τοπίου της Κύπρου υπολογισµένη σε 6 διαφορετικές κλίµακες (ακτίνα 
υπολογισµού από 1000m έως 6000m) ο υπολογισµός έγινε µε βάση την κατηγοριοποίηση χρήσεων γης 
του CORINE LC (2006) µε τη χρήση του δείκτη ετερογένειας τοπίου του Shannon (SHDI) µε το 
πρόγραµµα Fragstats.  

Ανάλυση χαρακτηριστικών των δεδοµένων: 

Πριν περάσουµε στη πρόβλεψη της κατανοµής θα πρέπει πρώτα να εξετάσουµε τα δεδοµένα 
(για τις περιβαλλοντικές µεταβλητές και τα είδη αντίστοιχα). Αυτό γίνεται µε ιστογράµµατα, 
διαγράµµατα διασποράς (scatter-plots). Σε αυτή τη φάση συγκρίνουµε την κατανοµή 
συχνοτήτων µεταξύ των σηµείων παρατήρησης των ειδών και του συνόλου της περιοχής 
µελέτης. Εάν η κατανοµή µίας περιβαλλοντικής µεταβλητής σε όλη τη περιοχή συµπίπτει µε 
αυτή των σηµείων που παρατηρήθηκε ένα είδος τότε είναι πιθανό αυτό να δείχνει ότι η 
µεταβλητή µπορεί να µην καθορίζει την κατανοµή του είδους στην γεωγραφική κλίµακα που 
µελετάµε (το µέγεθος της περιοχής µελέτης). 

Μοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των δεδοµένων: 

BioClim: Η µέθοδος BioClim αναγνωρίζει περιοχές όπου όλες οι περιβαλλοντικές παράµετροι 
εµπίπτουν σε συγκεκριµένη ποσόστωση (π.χ. 95%) των δεδοµένων παρατήρησης (Busby 
1986). Με αυτό τον τρόπο η µέθοδος BioClim ορίζει περιβαλλοντικούς φακέλους 
(environmental envelope) για τα επιλεγµένα είδη-στόχους. Η βασική ιδέα της µεθόδου 
BioClim είναι ανάλογή µε αυτή παλαιότερων µεθόδων ταξινόµησης εικόνων (π.χ. “paralleled 
piped” or “boxcar” των Carpenter et al. 1993). Παρά το γεγονός του ότι η περιγραφή των 
περιβαλλοντικών φακέλων είναι αδρή, το µοντέλο BioClim χρησιµοποιείται συχνά για την 
µοντελοποίηση του οικολογικού θώκου ειδών εφόσον η βασική αρχή του είναι πολύ απλή και 
συχνά προσφέρει αρκετά καλά αποτελέσµατα (Rissler et al. 2006). Ένα άλλο πλεονέκτηµα 
της BioClim είναι ότι απαιτεί µόνο µια ελεύθερη παράµετρο (π.χ. ένα ποσοστό), και µπορεί 
εύκολα να εφαρµοστεί σε γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών. Έτσι, τα αποτελέσµατα του 
BioClim χρησιµοποιούνται συχνά ως βάση σύγκρισης µε άλλα, πιο προχωρηµένα µοντέλα 
οικολογικού θώκου (Elith et al. 2006). 

Domain: Το µοντέλο Domain θεωρείται µια βελτίωση του BioClim (Carpenter et al. 1993). Η 
διαδικασία DOMAIN καθορίζει µία τιµή ταξινόµησης σε µια άγνωστη τοποθεσία µε γνώµονα 
την απόσταση της, από τις πλησιέστερες παρόµοιες τοποθεσίες του περιβαλλοντικού χώρου. 
Το µέτρο της οµοιότητας (similarity metric) είναι και η µοναδική ελεύθερη παράµετρος που 
απαιτείται από το µοντέλο DOMAIN. Ουσιαστικά, το µοντέλο DOMAIN, είναι ανάλογο µε αυτό 
της µεθόδου ταξινόµησης του πλησιέστερου γείτονα (classification of the nearest neighbour) η 
οποία χρησιµοποιείται συνήθως για την χωρική παρεµβολή ή την ταξινόµηση της εικόνων. Σε 
µια πρόσφατη σύγκριση µεθόδων (βλέπε Rissler et al. 2006), το µοντέλο DOMAIN 
αποδείχθηκε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική µέθοδος (έναντι άλλων) λόγω της απόδοσης του 
και της σχετικά εύκολης εφαρµογή του. 

Generalized Linear Model (GLM): Το µοντέλο GLM είναι µια γενίκευση των γενικών 
γραµµικών µοντέλων που µπορούν να βασιστούν παραδοχές κανονικότητας και σταθερών 
διακυµάνσεων που συνήθως απαιτούνται από το παραδοσιακά γραµµικά µοντέλα, όπως η 
γραµµική παλινδρόµηση. Το GLM χρησιµοποιείται συνήθως για να προβλέψει εξαρτηµένες 
µεταβλητές έχουν διακριτές κατανοµές και είναι µη-γραµµικά συσχετισµένες µε ανεξάρτητες 
µεταβλητές µέσω µίας συνδετικής συνάρτησης [link function] (Guisan et al. 2002). Κατά 
συνέπεια, το µοντέλο είναι GLM ιδιαίτερα κατάλληλο για την πρόβλεψη της γεωγραφικής 
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κατανοµής των ειδών, και έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσµατικό σε διάφορες οικολογικές 
εφαρµογές (Guisan et al 2002, Latimer et al 2006). Τρεις συνδετικές συναρτήσεις 
εφαρµόζονται στο ModEco είναι: (1) link logit, (2) log-log link, και (3) η συµπληρωµατική log-
log link. 

Maximum Likelihood Classification (MLC): H (MLC) είναι µία από τις δηµοφιλέστερες 
µεθόδους ταξινόµησης στη τηλεπισκόπιση (Richards & Jia 1999). Η ιδέα του MLC είναι να 
εντάξουµε µια άγνωστη τοποθεσία σε µία τάξη (π.χ. παρουσία ή απουσία) χρησιµοποιώντας 
την µέγιστη πιθανοφάνεια. Η πιθανοφάνεια (likelihood) ορίζεται ως η εκ των υστέρων  
πιθανότητα µιας άγνωστης τοποθεσίας να ανήκει στις παρουσίες ή τις απουσίες αντίστοιχα. Η 
µέθοδος MLC στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην κανονικότητα της κατανοµής των 
περιβαλλοντικών µεταβλητών, και να λαµβάνει υπόψη τη διακύµανση (variance) και 
συνδιακύµανση (covariance) των περιβαλλοντικών µεταβλητών των δεδοµένων παρουσίας / 
απουσίας µε τη χρήση ενός πίνακα συνδιακύµανσης (covariance matrix). Η µέθοδος MLC 
θεωρείται µία από τις πιο ακριβείς µεθόδους ταξινόµησης εφόσον τα δεδοµένα πληρούν τις 
προϋποθέσεις / παραδοχές της (Richards & Jia 1999, Duda et al. 2001). 

Classification and regression tree (CART): Η µέθοδος CART επιδιώκει την περιοδική 
διαίρεση της µεταβλητής απόκρισης (εξαρτηµένης µεταβλητής) σε όλο και πιο καθαρά 
δυαδικά υποσύνολα (binary sunsets) µε τη βοήθεια κριτηρίων διαχωρισµού και τερµατισµού 
(Venables & Ripley 2002). Το «δέντρο» µπορεί να µεγαλώσει τόσο ώστε να ταιριάξει ακριβώς 
µε τα δεδοµένα (training data). Η µέθοδος έχει αρκετά πλεονεκτήµατα: 1) µπορεί να χειριστεί 
οποιουσδήποτε συνδυασµούς κατηγορικών και συνεχών δεδοµένων για την ταξινόµηση και 
παλινδρόµηση. Για παράδειγµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα 
προσανατολισµού (aspect) απευθείας στο δέντρο της ταξινόµησης 2) Τα αποτελέσµατα από 
της CART  προκύπτουν από µια σειρά λογικών εκφράσεων «if … then…» για τον διαχωρισµό 
γεγονός που επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη και ταξινόµηση των περιπτώσεων, και κατά 
συνέπεια, τα αποτελέσµατα µπορούν εύκολα να ερµηνευτούν και τέλος 3) έχει την ικανότητα 
να λαµβάνει υπόψη ιεραρχικές και µη γραµµικές σχέσεις µεταξύ των προβλεπτικών 
µεταβλητών (De’ath & Fabricius 2000). 

Artificial Neural Networks (ANN): Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα ΤΝ∆ εµπνεύστηκαν αρχικά 
από τον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος και έχουν χρησιµοποιηθεί 
πολύ για τη διερεύνηση περίπλοκων σχέσεων µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξαρτήτων 
µεταβλητών, αλλά και για τη διερεύνηση µηχανισµών / ανάλυση φαινοµένων από πραγµατικά 
δεδοµένα (παρατηρήσεις). Η ιδέα των ΤΝ∆ είναι η εξαγωγή γραµµικών συνδυασµών των 
µεταβλητών εισόδου ως τελολογικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν, και η προτυποποίηση 
του αποτελέσµατος (υπολοίπου) ως µη γραµµική συνάρτηση αυτών των χαρακτηριστικών 
(Hastie et al. 2001). ΤΝ∆ έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς για την πρόβλεψη κατανοµής των 
ειδών (Manel et al. 1999a, Maravelias et al. 2003). Στο ModEco εφαρµόζεται ένα 4ων 
υποβάθρων τροφοδοτούµενο προς τα εµπρός µοντέλο ΑΝΝ (1 υπόβαθρο εισόδου, 1 
υπόβαθρο εξόδου και δύο κρυφά υπόβαθρα) που µπορούν να εκπαιδευθούν 
χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο backpropagation (Werbos 1994) και ο αλγόριθµος Particle 
Swarm Optimization (PSO) (Eberhart & Kennedy 1995). 

Maximum Entropy (Maxent): Η µέθοδος της Μέγιστης Εντροπίας (MAXENT), προτάθηκε για 
πρώτη φορά από τον Jaynes (1957). Η εντροπία είναι µία θεµελιώδης έννοια στη θεωρία 
πληροφορικής, και µετρά το κατά πόσο η επιλογή εµπλέκεται στην πραγµάτωση ενός 
γεγονότος (Shannon 1948). Η αρχή της µέγιστης εντροπίας υποθέτει ότι όλα τα µοντέλα 
κατανοµής που ικανοποιούν κάποιους περιορισµούς θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
οµοιόµορφα. Η παραπάνω λογική διατύπωση συµφωνεί µε όλα όσα είναι γνωστά, αλλά 
αποφεύγει την διατύπωση παραδοχών σε οτιδήποτε δεν είναι γνωστό. Η µέθοδος MAXENT 
φαίνεται ότι είναι µια πολλά υποσχόµενη προσέγγιση για την µοντελοποίηση της κατανοµής 
των ειδών (Philllips et al. 2006, Elith et al. 2006). 

Support vector machine (SVM): Τα µοντέλα SVMs, αναπτύχθηκε αρχικά από Vapnik 
(Vapnik 1995) και θεωρούνται σχετικά νέοι «εκπαιδευόµενοι» αλγόριθµοι (learning 
algorithms), η µεγάλη τους αξία έγκειται στο γεγονός ότι βασίζονται σε στατιστικά µοντέλα και 
όχι σε απλές αναλογίες µε «φυσικά» συστήµατα µάθησης, και έτσι εξασφαλίζεται η αξιοπιστία 
τους (Cristianini & Scholkopf 2002). Τα SVMs έχουν σχεδιαστεί για προβλήµατα δύο κλάσεων 
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(π.χ. δεδοµένα παρουσίας / απουσίας) και η βασική τους αρχή είναι ότι επιχειρούν (να βρουν) 
να ορίσουν ένα χαρακτηριστικό υπερεπίπεδο στον υπερχώρο των µεταβλητών που να 
χωρίζει τις δύο αυτές κλάσεις των δεδοµένων. Αργότερα οι Scholkopf et al. (Scholkopf et al. 
1999) ανέπτυξαν µοντέλα SVMs  για την αντιµετώπιση προβληµάτων µίας τάξης  (one class / 
π.χ. δεδοµένα απλής παρουσίας ενός είδους). 

Rough sets (Pawlak 1991): Η ιδέα των «Rough sets» προτάθηκε από Pawlak (1991) ως ένα 
νέο µαθηµατικό εργαλείο που για την διαχείριση αόριστων εννοιών. Η ελάττωση αδρών 
συνόλων (rough stets based reduction) είναι ιδιαίτερα χρήσιµη ως παραγωγός κανόνων και 
επιλογή χαρακτηριστικών στη διερεύνηση δεδοµένων. Προς το παρόν, τα αδρά σύνολα 
αποτελούν τη θεωρητική βάση για την επίλυση κάποιων προβληµάτων στη µηχανική µάθηση. 
Έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως στην αναγνώριση προτύπων (patterns), την ταξινόµηση και  
άλλους σχετικούς τοµείς. 

Για την ανάλυση συγκεντρώθηκαν συνολικά τα παρακάτω γεωγραφικά υπόβαθρα: 

Υπόβαθρο  Μέγεθος κελιού  Πηγή  Τύπος αρχείου  
Γεωµορφολογία 

Υψόµετρα  ~1000m x 1000m http://www.worldclim.org Raster  
Κλίσεις  ~1000m x 1000m Παράχθηκε από τα 

υψόµετρα  
Raster 

Προσανατολισµός ~1000m x 1000m Παράχθηκε από τα 
υψόµετρα 

Raster 

Γεωλογικός  - Τµήµα Περιβάλλοντος geoTIFF 
Υδρογραφικό  - Τµήµα Περιβάλλοντος Vector 
Απόσταση - 
Υδρογραφικό 

~1000m x 1000m Παράχθηκε από το 
υδρογραφικό  

Raster 

Κλιµατικοί 
Βροχόπτωση 
(ετήσια)  

~1000m x1000m http://www.worldclim.org Raster 

Θερµοκρασία 
(µέση, Μέγιστη, 
Ελάχιστη)   

~1000m x1000m http://www.worldclim.org Raster 

Υγρασία  ~1000m x1000m http://www.worldclim.org Raster 
Κάλυψη Γης 

Βλάστηση  - Τµήµα Περιβάλλοντος  Vector  
Corine-LC (2006) - Τµήµα Περιβάλλοντος Vector  
Reclassify / Corine 
Land Cover  

- Από Corine-LC (2006) Vector - Raster 

∆είκτες Τοπίου – Παράχθηκαν στα πλαίσια της Α4 
SHDI (1 έως 6 km) 1000m x1000m Corine-LC & FRAGSTATS Raster 
PRD (1 έως 6 km) 1000m x1000m Corine-LC & FRAGSTATS Raster 
COHESION (1 έως 
6 km) 

1000m x1000m Corine-LC & FRAGSTATS Raster 

CONTAG (1 έως 6 
km) 

1000m x1000m Corine-LC & FRAGSTATS Raster 

LSI (1 έως 6 km) 1000m x1000m Corine-LC & FRAGSTATS Raster 
ED (1 έως 6 km) 1000m x1000m Corine-LC & FRAGSTATS Raster 
* µέχρι τώρα παράχθηκαν και δοκιµάστηκαν πάνω από 30 διαφορετικοί δείκτες τοπίου   
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Ζητήθηκαν και συµπληρώθηκαν από τους ειδικούς συνεργάτες του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης (∆ράση Α1) στοιχεία για την ανάλυση του οικολογικού τοπίου των επιµέρους 
ειδών. Συγκεκριµένα στους ερευνητές δόθηκαν πίνακες προς συµπλήρωση ώστε να 
συγκεντρωθούν στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την δυνατότητα µετακίνησης των 
επιλεγµένων ειδών (π.χ. εκτιµήσεις Home range, µέγιστη και ελάχιστη ηµερήσια απόσταση 
µετακίνησης από τη φωλιά) αλλά και τις γνωστές προτιµήσεις τους ως προς το ενδιαίτηµα. 
Τέλος ζητήθηκαν στοιχεία για την χρήση µεταβατικών ζωνών µεταξύ διαφορετικών 
ενδιαιτηµάτων από τα ζώα.    

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία: (1) ορίζονται οι ακτίνες υπολογισµού (κλίµακες) των δεικτών 
τοπίου, (2) βαθµολογείται η «οµοιότητα» µεταξύ διαφορετικών ενδιαιτηµάτων για το κάθε 
είδος (similarity table / µε βάση αυτόν τον πίνακα το FRAGSTATS δίνει διαφορετική βαρύτητα 
στα αντίστοιχα ενδιαιτήµατα κατά την εξαγωγή δεικτών τοπίου), (3) λαµβάνεται υπόψη το 
σχήµα (π.χ. η απλή περίπτωση επιφάνειας / περιφέρειας) των κατατµηµάτων (4) η πυκνότητα 
των άκρων (edge density) στο τοπίο που µπορεί να είναι πολύ χρήσιµοι παράµετροι για είδη 
που χρησιµοποιούν µεταβατικές ζώνες.  

Βήµα 2: µέσα από την παραπάνω διαδικασία εντοπίζονται οι αδυναµίες και ασυνέχειες στα 
διαθέσιµα δεδοµένα µε βάση τις στατιστικές ανάγκες για την εκτίµηση του οικολογικού θώκου 
των επιλεγµένων ειδών και τον εντοπισµό των σηµαντικότερων ενδιαιτηµάτων τους. Με την 
ολοκλήρωση του βήµατος αυτού θα προταθούν συγκεκριµένες τοποθεσίες για το δεύτερο 
στάδιο των εργασιών πεδίου της δράσης Α1 έτσι ώστε να συλλεχθούν πλέον εστιασµένες 
πληροφορίες µε βάση τις ανάγκες επιβεβαίωσης της παρουσίας ή απουσίας των ειδών όπως 
αυτές προκύπτουν από τα στατιστικά µοντέλα µε σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας των 
προβλέψεων τους.  

Στα πλαίσια του ICOSTACY χρησιµοποιούµε το ελεύθερο λογισµικό ModEco (Guo & Liu 
2010) που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά µοντέλα1 για την προτυποποίηση του 
οικολογικού θώκου (ecological niche modelling) ειδών από δεδοµένα παρουσίας ή παρουσίας 
απουσίας. Τα διαφορετικά αυτά µοντέλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τη φύση 
και το πλήθος και τη φύση των δεδοµένων που έχουµε για κάθε είδος, για παράδειγµα κάποια 
µοντέλα ανταποκρίνονται καλύτερα σε περιπτώσεις που τα δεδοµένα είναι λίγα. Για 
παράδειγµα τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ΤΝ∆ (Artificial Neural Networks - ANN) 
χρησιµοποιούνται στην οικολογία από τη δεκαετία του 1990 και παρουσιάζουν 
πλεονεκτήµατα όταν τα δεδοµένα συµφωνούν µε τις παραδοχές της παραµετρικής 
στατιστικής και όταν οι σχέσεις µεταξύ µεταβλητών είναι µη-γραµµικές.  

                                                 
1 (1) Support vector machine (SVM), (2) BioClim, (3) Domain Generalized Linear Model (GLM), (4) Maximum 
likelihood classification, (5) Artificial Neutral Network (ANN) trained using back-propagation algorithm, (6) Artificial 
Neutral Network (ANN) trained using particle swarm optimization (PSO) algorithm, (7) Classification tree and 
regression (CART), (8) Maximum Entropy (Maxent), (9) Support vector machine (SVM), (10) Naïve Bayes (Duda et 
al. 2001), (11) Rough set (Pawlak 1991). 
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Εικόνα 2. Στιγµιότυπο από την ανάλυση του οικολογικού θώκου των ειδών στα πλαίσια της 
δράσης Α4. 

(α)   (β)  

Εικόνα 3. Στιγµιότυπο από την ανάλυση στο ModEco (α) παρουσία / απουσία [BioClim] και 
(β) διαβάθµιση της πιθανότητα παρατήρησης του είδους στην Κύπρο [Maximum Entropy] µε 
βάση την ανάλυση στο ModEco.     

Από τα δεδοµένα των ειδών προκύπτουν τα παρακάτω: Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται 
στη παρούσα ανάλυση είναι συνδυασµός παλαιότερων δηµοσιευµένων δεδοµένων, 
αδηµοσίευτων δεδοµένων των µελών της οµάδας µελέτης και δεδοµένα που συλλέχθηκαν 
στα πλαίσια της δράσης Α1 µέχρι σήµερα.  
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
Για τις ανάγκες της δράσης Α4 χρησιµοποιούµε το ελεύθερο λογισµικό ModEco (Guo and Liu 
2010) που περιλαµβάνει µια σειρά από µεθόδους δίνοντας τη δυνατότητα να χειριστούµε 
πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδοµένων (π.χ. δεδοµένα: παρουσίας, παρουσίας / 
απουσίας και σχετικής αφθονίας [συνεχείς µεταβλητές]. Για δεδοµένα µόνο παρουσίας που 
είναι και η συνηθέστερη περίπτωση το ModEco περιλαµβάνει: (1) Μοντέλα µόνο παρουσίας, 
(2) Μοντέλα ψευδόαπουσίας (pseudo-absence), (3) Μοντέλα δεδοµένων παρουσίας – 
υποβάθρου (background vs presence data models). Επιπλέον το πρόγραµµα δίνει τη 
δυνατότητα να διερευνήσουµε τα δεδοµένα των ειδών αλλά και των περιβαλλοντικών 
µεταβλητών αλλά και τη σχέση µεταξύ τους. 

Η αποτελεσµατικότητα των µοντέλων ελέγχεται µε τους παρακάτω τρόπους: 

• Τον συντελεστή k (kappa)  

• Error matrix (EM) 

• Receiver Operating Characteristics (ROC)   

• Area Under Curve (AUC)  

• True positive rate vs factorial predicted area  

Τα διαγράµµατα ROC (Receiver Operated Characteristics) ελέγχουν τα αποτελέσµατα των 
µοντέλων ως προς την προβλεπτική τους ισχύ (predictive ability). Η περιοχή κάτω από την 
καµπύλη (AUC / Area Under Curve) της ανάλυσης ROC αποτελεί ένα µέτρο της 
αποτελεσµατικότητας του µοντέλου (π.χ. Liu et al. 2005; Robelo et al. 2010) και κυµαίνεται 
από 0.5 (αποτελεί την περίπτωση της τυχαίας κατανοµής / randomness) έως 1 στην 
περίπτωση της τέλειας διάκρισης (perfect discrimination). Οι Robelo et al. (2010) 
χρησιµοποίησαν το 75% των δεδοµένων (τυχαία επιλεγµένο) τους για να πραγµατώσουν τα 
µοντέλα και το υπόλοιπο 25% για να δοκιµάσουν την αποτελεσµατικότητα τους. 

3.1 Χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτηµάτων 
Γενικά έχουµε δύο περιπτώσεις χαρτών που προκύπτουν από το πρόγραµµα διακριτούς 
(παρουσία / απουσία ή 0-1) και συνεχείς (όπου εµφανίζουµε τη γεωγραφική διαβάθµιση της 
πιθανότητας παρουσίας ενός είδους από 0 έως 1). Στη δεύτερη περίπτωση προκύπτει πάλι 
ένα αρχείο .bip το οποίο προκειµένου να το δούµε σωστά στο Arc_Map θα πρέπει να το 
αποθηκεύσουµε ως ASCII και στη συνέχεια στο header του αρχείου θα πρέπει να επέµβουµε 
και να αλλάξουµε το no-data value που είναι λάθος µε το σωστό (συνήθως κάτι τέτοιο -
9999...).      
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3.2 Εκτιµητής πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator): 

Για να έχουµε µία εικόνα της πιθανότητας παρουσίας ενός είδους από τα δεδοµένα 
παρουσίας του και µόνο, χρησιµοποιούµε τον Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα. Ο εκτιµητής 
Kernel µπορεί να περιγραφεί ως µία κλιµακούµενη προς τα κάτω (µειούµενη) συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας (Probability Density Function), που καλείται Kernel, η οποία 
τοποθετείται πάνω σε κάθε σηµείο των δεδοµένων µας ενώ η εκτίµηση προκύπτει 
προσθέτοντας τα n στοιχεία των δεδοµένων. Έτσι, όπου υπάρχει συσσώρευση πολλών 
σηµείων, η εκτίµηση του kernel έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από όσο εκεί που υπάρχουν λίγα 
στοιχεία. Επειδή το κάθε kernel είναι µια πυκνότητα (density), η τελική εκτίµηση είναι και αυτή 
καθεαυτή µια πραγµατική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.). Για να υπολογίσουµε 
και να απεικονίσουµε τον εκτιµητή σε χάρτες πρέπει να ορίσουµε δύο συντελεστές: (α) τον 
συντελεστή εξοµάλυνσης (Smoothing factor) και (β) τον συντελεστή κλίµακας  (Scaling factor).  

 

Smoothing factor:  

Ο συντελεστής εξοµάλυνσης (smoothing factor - που αναφέρεται επίσης και ως εύρος ζώνης ή 
h - στατιστικό) είναι αυτός που ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο προσαρµόζεται η εκτίµηση της 
πυκνότητας πυρήνα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καταλάβουµε τι συντελεστή 
εξοµάλυνσης θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε. ∆ύο  αντικειµενικές προσεγγίσεις 
περιλαµβάνουν την εκτίµηση h - ref, και την διασταύρωση ελαχίστων τετραγώνων (LSCV – 
least-squares cross validation). Η καταλληλότητα των εκτιµήσεων αυτών εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τη φύση των δεδοµένων. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ούτε αυτές οι εκτιµήσεις 
ανταποκρίνονται ιδιαίτερα καλά. Στις περισσότερες από τις εφαρµογές η εκτίµηση του 
συντελεστή εξοµάλυνσης βάσει ειδικών βιολογικών γνώσεων και προσεκτική επιθεώρηση της 
προκύπτουσας εκτίµηση πυκνότητα του πυρήνα είναι συχνά η καλύτερη προσέγγιση. 

 

Scaling factor:  

Συχνά οι εκτιµήσεις πυκνότητας πυρήνα παράγουν πολύ µικρούς αριθµούς, π.χ. 
0,000000147. Ο συντελεστής κλίµακας (scaling factor) πολλαπλασιάζει απλά αυτές τις τιµές µε 
µία σταθερά (π.χ. 1.000.000). Εφόσον τα περισσότερα προγράµµατα επιτρέπουν την 
αποθήκευση µόνο ενός µικρού αριθµού ακρίβειας µετά την υποδιαστολή είναι καλό να 
χρησιµοποιούµε ένα τέτοιο συντελεστή ώστε να µην χάνεται η ακρίβεια της εκτίµησης. Οι 
σχετικές τιµές στα κελιά εξόδου είναι ίδιες, το µόνο που αλλάζει είναι οι µονάδες της εκτίµησης 
πυκνότητας πυρήνα (KDE). Εποµένως, η χρήση του  συντελεστή προσαύξησης συνιστάται για 
την καλύτερη απεικόνιση της εκτίµησης. 
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3.3 Κανονική Ανάλυση Αντιστοιχιών (Canonical Correspondence Analysis): 
 
Ερπετά: Για τα επιλεγµένα ερπετά προέκυψαν 5 σηµαντικές µεταβλητές που εξηγούν το 
75,25% της διακύµανσης των δεδοµένων παρουσίας των τριών ειδών. Στην Ανάλυση δεν 
συµπεριλάβαµε την προφανή µεταβλητή που είναι η εξάρτηση των δύο ειδών από τα 
επιφανειακά νερά.  
 
 

 
∆ιάγραµµα 1. ∆ιάγραµµα ταξιθέτησης των τριών επιλεγµένων ειδών ερπετών σε σχέση µε 
τις 5 σηµαντικές για αυτά περιβαλλοντικές µεταβλητές (Ετερογένεια τοπίου στα 6km, 
θερµοκρασία, Υψόµετρο, συνεκτικότητα του τοπίου, πυκνότητα πλούτου κατατµηµάτων.  
 
Άξονες  1 2 3 4 Συνολική Αδράνεια 
Ιδιοτιµές 0,867 0,638 0,362 0,133 2,000 
Συσχετίσεις ειδών περιβάλλοντος 0,931 0,799 0,000 0,000  
Συνολική ποσοστιαία διακύµανση (%) 
Tων δεδοµένων των ειδών  43,4 75,3 93,4 100,0  
Της σχέσης ειδών-περιβάλλοντος 57,6 100,0 0 0  
Σύνολο απεριόριστων ιδιοτιµών 2,000 
Σύνολο όλων των κανονικών ιδιοτιµών 1,505 
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∆οκιµή σηµαντικότητας  Monte Carlo  
 
- ∆οκιµή σηµαντικότητας του πρώτου άξονα (Ιδιοτιµή = 0,867): 
F = 45,177 και p = 0,005 (στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα)  
 
- ∆οκιµή σηµαντικότητας όλων των κανονικών αξόνων (σύνολο ιδιοτιµών = 1,505): 
F = 35.885 και p = 0,005 (στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα) 
 
(Αριθµός επαναλήψεων / αντιµεταθέσεων στο πλήρες µοντέλο = 200) 
 

Από το διάγραµµα ταξιθέτησης παρατηρούµε: 

• Και για τα τρία επιλεγµένα είδη η δραστική κλίµακα που φαίνεται να ερµηνεύει 
καλύτερα τα δεδοµένα είναι και η µεγαλύτερη που δοκιµάστηκε (ακτίνα υπολογισµού 
δεικτών 6000m). 

• Τη συσχέτιση της νεροχελώνας και του νερόφιδου µε  τις γεωγραφικές περιοχές που 
εµφανίζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

o Έχουν σχετικά υψηλές µέσες ετήσιες θερµοκρασίες – Θετική   

o Εµφανίζουν µεγάλη ετερογένεια στην κλίµακα των 6.000 km – Θετική  

o Εµφανίζουν µεγάλη πυκνότητα πλούτου κατατµηµάτων στη κλίµακα των 
6.000 km – Θετική 

o Αρνητική συσχέτιση µε την αύξηση του υψοµέτρου 

o Αρνητική συσχέτιση µε την αύξηση της οµοιογένειας του τοπίου (λίγους ή 1 
τύπο κάλυψης Γης).  

• Αντίθετα η Κυπριακή ∆ενδρογαλιά  

o Συσχετίζεται θετικά µε το υψόµετρο  

o Συσχετίζεται θετικά µε τις εκτεταµένες, συνεχείς δασικές περιοχές στην 
κλίµακα των 6 km (τουλάχιστον). Γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητο είδος στον κατακερµατισµό των βιοτόπων του.       

Θα πρέπει να δοκιµαστούν µεγαλύτερες κλίµακες τοπίου για τα επιλεγµένα ερπετά που 
ενδέχεται να δώσουν καλύτερη ερµηνεία στα δεδοµένα των ειδών.  

 

 
(!) Για τα επιλεγµένα αρθρόποδα αλλά και τα θηλαστικά δεν έχουν προκύψει µέχρι τώρα 
στατιστικά σηµαντικές ταξιθετήσεις. Οι στατιστικές δοκιµές συνεχίζονται καθώς νέα δεδοµένα 
προστίθενται από τις εργασίες πεδίου. Επιπλέον νέες περιβαλλοντικές µεταβλητές 
(γεωγραφικά υπόβαθρα και µετασχηµατισµοί τους ελέγχονται). 
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3.4 Χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτηµάτων για τα είδη του προγράµµατος: 
 
Η αρχική ιδέα χειρισµού των δεδοµένων ήταν να χρησιµοποιηθούν όλα τα δεδοµένα 
βιβλιογραφικά, δεδοµένα πεδίου (παλαιότερα και νέα), απευθείας παρατηρήσεις και 
ηχογραφήσεις σταθµίζοντας την αξιοπιστία τους µε την εισαγωγή ενός πεδίου βαθµολόγησης.  
Τελικά αποφασίσθηκε µετά από διάφορες δοκιµές να χρησιµοποιηθούν µόνο οι 
επιβεβαιωµένες παρουσίες των ειδών (1 κλάση αξιοπιστίας) εφόσον ο παραπάνω χειρισµός 
εισήγαγε µεγάλα σφάλµατα (θόρυβο στη διακύµανση των δεδοµένων) καλύπτοντας σε 
πολλές περιπτώσεις τη σηµασία σηµαντικών µεταβλητών για τα είδη.   
 
Στην περίπτωση των χειροπτέρων λόγω κοινής δειγµατοληπτικής µεθοδολογίας δοκιµάσθηκε 
η χρήση όλων των σταθµών δειγµατοληψίας για όλα τα είδη και να θεωρούµε τους µη 
εντοπισµούς ως απουσίες ειδών. Στην παρούσα µελέτη δεν υπήρχαν αξιόπιστα σηµεία 
απουσίας για τα είδη στόχους και εποµένως χρησιµοποιούµε µόνο δεδοµένα παρουσίας 
(presence only). Τα διαθέσιµα µοντέλα στην περίπτωση της απλής παρουσίας είναι: BioClim, 
Domain και one-class SVM.  
 
Μεθοδολογία: 
 
Χρησιµοποιήσαµε αρχικά τα τρία διαθέσιµα µοντέλα µίας κλάσης BioClim, Domain και one-
class SVM, ώστε να πάρουµε µία πρώτη ταξινόµηση της παρουσίας / απουσίας των ειδών 
στη Κύπρο. Στη συνέχεια και µε βάση το καλύτερο αποτέλεσµα δηµιουργούµε δεδοµένα 
ψευδο-απουσίας (create pseudo-absence points from result map) και έτσι έχουµε πλέον 
δεδοµένα δύο κλάσεων και στη συνέχεια επαναλαµβάνουµε τις δοκιµές για την καλύτερη 
δυνατή ταξινόµηση (0/1) και καλύτερο πιθανολογικό µοντέλο (0 έως 1).  
 
Τα αποτελέσµατα που ακολουθούν είναι αποτέλεσµα πρόβλεψης πιθανολογικών 
µαθηµατικών µοντέλων και εποµένως η αξιοπιστία τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από: (α) 
τον αριθµό των παρατηρήσεων που εισάγονται (παρουσίες / απουσίες),(β) από την επιλογή 
των ανεξαρτήτων µεταβλητών που θα εισαχθούν στα µοντέλα και (γ) από τη βιολογική 
σηµασία των µεταβλητών αυτών για τον καθορισµό της παρουσίας ενός είδους σε µία 
δεδοµένη περιοχή.  
 
Η παραπάνω διαδικασία έχει πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των µέχρι τώρα διαισθητικών 
αποτυπώσεων (σε σχέση µε τη διαχείριση ειδών και οικοτόπων) της κατανοµής του 
κατάλληλου ενδιαιτήµατος των ειδών: 
 

• Είναι βασισµένη σε ποσοτικά δεδοµένα  

• Βελτιώνεται σηµαντικά µε την προσθήκη νέων δεδοµένων και µεταβλητών  

• Προσθέτει σηµαντική βιολογική πληροφορία για τα είδη και τη διαχείριση τους 

• Οι χάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων για την ουσιαστική 
διαχείριση των ειδών. 

• Μπορούν να αποτελούν τη βάση 6-ετών αναφορών (Reporting) της Κύπρου για τα 
είδη και τα ενδιαιτήµατά τους. 

• Πρόβλεψη των αλλαγών και των κινδύνων (απειλών) για τα είδη βάση της µεταβολής 
κρίσιµων για αυτό παραµέτρων. 

Τα φυσικά συστήµατα είναι περίπλοκα και δύσκολα στη διερεύνηση τους και ακόµα και 
ενδεικτικές κατανοµές µπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµες στη διερεύνησης και κατανόηση 
της σχέσης ειδών – περιβάλλοντος. 
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4. ΑΡΘΡΟΠΟ∆Α 

4.1 Euplagia quadripunctaria (Poda 1761) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  



 18

 
Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)  
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 17  
 
Μεταβλητές:  

• Απόσταση από ποταµό  
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 4 km 
• Υψόµετρο, Προσανατολισµός  
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)  
• Μέση µέγιστη θερµοκρασία  
• Ετήσια βροχόπτωση  

 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων της  Euplagia quadripunctaria προέκυψαν από το µοντέλο ANN (Artificial 
Neural Network). Η πρόβλεψη της κατανοµής από το µοντέλο είναι ικανοποιητική βλέπε 
σχετικό Πίνακα 1.   
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: SVM (Support Vector Machine), ενώ η αξιοπιστία 
της εκτίµησης είναι σχετικά καλή [AUC: 0,8431].   

Απαιτούνται περισσότερα δεδοµένα και νέες περιβαλλοντικές µεταβλητές ώστε να βελτιωθεί 
το αποτέλεσµα και η προβλεπτική ισχύς των µοντέλων.  

 

* τα δεδοµένα δεν επαρκούν για να διερευνηθούν επαρκώς συσχετίσεις µε περιβαλλοντικές 
µεταβλητές και εποµένως τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά. 
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4.2 Propomacrus cypriacus (Alexis and Makris 2003) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
 
 



 21

 
Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)  



 22

Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 10  
 
Μεταβλητές:  

• Υψόµετρο, κλίσεις εδάφους 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 2 km (π.χ. shdi2000, ed2000 …) 
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)  
• Ετήσια βροχόπτωση  
• Απόσταση από ποταµό  

 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων της Propomacrus cypriacus προέκυψαν από το µοντέλο CT (Classification 
tree). Η πρόβλεψη της κατανοµής από το µοντέλο είναι σχετικά καλή (βλέπε σχετικό Πίνακα 
1) αλλά η ασφάλεια της πρόβλεψης είναι πολύ µικρή λόγω έλλειψης δεδοµένων.   
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
ανταπόκριση του µοντέλου στα δεδοµένα είναι αρκετά καλή [AUC: 0,900] τα δεδοµένα είναι 
πολύ λίγα για να εξαχθεί οποιοδήποτε συµπέρασµα.   

Απαιτούνται περισσότερα δεδοµένα και διερεύνηση νέων περιβαλλοντικών µεταβλητών ώστε 
να βελτιωθεί το αποτέλεσµα και η προβλεπτική ισχύς του.  

 

* τα δεδοµένα δεν επαρκούν για να διερευνηθούν επαρκώς συσχετίσεις µε περιβαλλοντικές 
µεταβλητές και εποµένως τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά. 
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5. ΕΡΠΕΤΑ 

5.1 Hierophis cypriacus 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. Μοντέλο: BP_ANN, [AUC: 0,882 / Αξιοπιστία: Καλή]  
 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)  
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 30  
 
Μεταβλητές:  

• Υψόµετρο 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km (π.χ. Οµοιογένεια τοπίου)  
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)  
• Ετήσια βροχόπτωση  
• Κλιµατικές παράµετροι  

 
Συσχετίζεται θετικά µε τις εκτεταµένες, συνεχείς δασικές περιοχές στην κλίµακα των 6 km 
(τουλάχιστον). Γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο είδος στον 
κατακερµατισµό των βιοτόπων του.       
 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων της Hierophis cypriacus προέκυψαν από το µοντέλο ΑΝΝ. Η πρόβλεψη της 
κατανοµής από το µοντέλο είναι σχετικά καλή (βλέπε σχετικό Πίνακα 1) αλλά η ασφάλεια της 
πρόβλεψης περιορίζεται από τον αριθµό των δεδοµένων.   
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
ανταπόκριση του µοντέλου στα δεδοµένα είναι καλή [AUC: 0,882].  Απαιτούνται περισσότερα 
δεδοµένα και διερεύνηση νέων περιβαλλοντικών µεταβλητών ή µετασχηµατισµό υφιστάµενων 
ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσµα και η προβλεπτική ισχύς.  
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5.2 Natrix natrix cypriaca (Hecht 1930) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve, AUC=0,9724) 
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 11 
 
Μεταβλητές:  

• Απόσταση από το νερό 
• Υψόµετρο (αρνητική συσχέτιση) 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km – Ετερογένεια τοπίου (SHDI6000)  
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)  
• Κλιµατικές παράµετροι  

 
Συσχετίζεται θετικά µε περιοχές που χαρακτηρίζονται από παρουσία επιφανειακού νερού 
αλλά και αυξηµένη ετερογένεια τοπίου στην κλίµακα των 6km (τουλάχιστον θα πρέπει να 
διερευνηθούν και µεγαλύτερες).  
 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων της Natrix natrix cypriaca προέκυψαν από το µοντέλο ΑΝΝ. Η πρόβλεψη της 
κατανοµής από το µοντέλο είναι σχετικά καλή (βλέπε σχετικό Πίνακα 1) αλλά η ασφάλεια της 
πρόβλεψης είναι πολύ περιορισµένη από τον αριθµό των δεδοµένων (11 παρουσίες).   
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
ανταπόκριση του µοντέλου στα δεδοµένα είναι καλή [AUC: 0,9724].  
 
Απαιτούνται περισσότερα δεδοµένα και διερεύνηση νέων περιβαλλοντικών µεταβλητών ή 
µετασχηµατισµό υφιστάµενων ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσµα και η προβλεπτική ισχύς των 
µοντέλων.  
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5.3 Mauremys rivulata (Valenciennes 1833) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 

 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)   
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Σχολιασµός: 

 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 24 (*επιλέχθηκαν από τις 3 γνωστές περιοχές παρουσίας του 
είδους) 
 
Μεταβλητές:  

• Απόσταση από το νερό (river proximity) 
• Υψόµετρο (αρνητική συσχέτιση) 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km – Ετερογένεια τοπίου (shdi6000)  
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)  
• Κλιµατικές παράµετροι  

 
Συσχετίζεται θετικά όπως και το Κυπριακό νερόφιδο µε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
παρουσία επιφανειακού νερού αλλά και αυξηµένη ετερογένεια τοπίου στην κλίµακα των 6km.  
 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων της Mauremys rivulata προέκυψαν από το µοντέλο DOMAIN, η πρόβλεψη της 
κατανοµής από το µοντέλο είναι µέτριας αξιοπιστίας (βλέπε σχετικό Πίνακα 1).   
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
ανταπόκριση του µοντέλου στα δεδοµένα είναι καλή [AUC: 0,9412].  
 
Απαιτούνται περισσότερα δεδοµένα (ενδεχοµένως δεδοµένα σχετικής αφθονίας του είδους 
στις περιοχές που υπάρχει) όπως και η διερεύνηση νέων περιβαλλοντικών µεταβλητών ή 
µετασχηµατισµό υφιστάµενων ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσµα και η προβλεπτική ισχύς των 
µοντέλων. Εξετάζεται το ενδεχόµενο να εισαχθεί η παρουσία (ή απόσταση παρουσίας) του 
ανταγωνιστικού εισβολέα Trachemys scripta elegance ως παράγοντας στον επόµενο έλεγχο 
µετά τις εργασίες πεδίου του 2012 αλλά και τα στοιχεία της δράσης C7.   
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6. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

6.1 Rousettus aegyptiacus (Geoffroy 1810) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
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Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
 

 
Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 108 
 
Μεταβλητές:  

• Υψόµετρο (αρνητική συσχέτιση) 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km 
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)   
• Κλιµατικές παραµέτρους  

 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Rousettus aegyptiacus προέκυψαν από το µοντέλο CT (Classification 
Tree) η επαλήθευση του µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια (~καλή) [k=0,6574; 
tpr=0,7500]. Η πρόβλεψη της κατανοµής από το µοντέλο είναι ικανοποιητική βλέπε σχετικό 
Πίνακα 1.  Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου χρησιµοποιήθηκαν οι µεταβλητές στη 
µεγαλύτερη κλίµακα (6000m). 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι σχετικά καλή [AUC: 0,8731]. Ο αριθµός των δεδοµένων είναι 
ικανοποιητικός, µπορεί να συµπληρωθεί µόνο από σχετικές αφθονίες σε γνωστές αποικίες 
του είδους. Επιπλέον είναι σηµαντικό να διερευνηθούν συσχετίσεις µε άλλες περιβαλλοντικές 
µεταβλητές ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία της πρόβλεψης.  
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6.2 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber 1774) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  

 



 36

 
Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 
 

 
 

∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 67 
 
Μεταβλητές:  

• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover) – Κωνοφόρα   
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 5 km 
• Κλιµατικές παράµετροι  
• Υψόµετρο (θετική συσχέτιση) 

 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Rhinolophus ferrumequinum προέκυψαν από το µοντέλο CT 
(Classification Tree) η επαλήθευση του µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια (~καλή) 
[k=0,7612; tpr=0,8209]. Η πρόβλεψη της κατανοµής από το µοντέλο είναι αρκετά 
ικανοποιητική βλέπε σχετικό Πίνακα1.  Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου έδωσαν καλύτερο 
αποτέλεσµα οι µεταβλητές στη κλίµακα των 5000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι καλή [AUC: 0,9208]. Ο αριθµός των δεδοµένων είναι 
ικανοποιητικός, µπορεί να συµπληρωθεί µόνο από σχετικές αφθονίες. Επιπλέον είναι 
σηµαντικό να διερευνηθούν συσχετίσεις µε άλλες περιβαλλοντικές µεταβλητές οι 
µετασχηµατισµούς των υφιστάµενων ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία της πρόβλεψης.  
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6.3 Rhinolophus hipposideros (Borkhausen 1797) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 114 
 
Μεταβλητές:  

• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 4 km 
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)   
• Κλιµατικές παράµετροι  
• Υψόµετρο (θετική συσχέτιση) 

 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Rhinolophus hipposideros προέκυψαν από το µοντέλο ANN (Artificial 
Neural Network) η επαλήθευση του µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια [k=0,6404; 
tpr=0,8509]. Η πρόβλεψη της κατανοµής από το µοντέλο είναι ικανοποιητική βλέπε σχετικό 
Πίνακα1.  Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου έδωσαν καλύτερο αποτέλεσµα οι µεταβλητές 
στη κλίµακα των 4000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι σχετικά καλή [AUC: 0,8397]. Ο αριθµός των δεδοµένων είναι 
πολύ καλός και µπορεί να συµπληρωθεί µόνο από σχετικές αφθονίες ή από επιβεβαιωµένες 
απουσίες.  
 
Επιπλέον είναι σηµαντικό να διερευνηθούν συσχετίσεις µε άλλες περιβαλλοντικές µεταβλητές 
οι µετασχηµατισµούς των υφιστάµενων ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία της πρόβλεψης.  
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6.4 Rhinolophus blasii (Peters 1866) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve)   
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Σχολιασµός: 

 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 29 
 
Μεταβλητές:  

• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 4 km 
• Κάλυψη Γης (Corrine Land Cover)   
• Κλιµατικές παράµετροι  
• Υψόµετρο (θετική συσχέτιση) 

 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Rhinolophus blasii προέκυψαν από το µοντέλο DOMAIN η επαλήθευση 
του οπίου από τα δεδοµένα είναι µέτρια (~ σχετικά κακή) [k=0,5517, TPR=0,6897]. Η 
πρόβλεψη της κατανοµής από το µοντέλο δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική βλέπε σχετικό 
Πίνακα1.  Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου έδωσαν καλύτερο αποτέλεσµα οι µεταβλητές 
στη κλίµακα των 4000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι σχετικά καλή [AUC: 0,8421].  
 
Απαιτούνται περισσότερα δεδοµένα (ενδεχοµένως δεδοµένα σχετικής αφθονίας του είδους 
στις περιοχές που υπάρχει) όπως και η διερεύνηση νέων περιβαλλοντικών µεταβλητών ή 
µετασχηµατισµό υφιστάµενων ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσµα και η προβλεπτική ισχύς των 
µοντέλων. 
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6.5 Myotis blythii (Tomes, 1857) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 16 
 
Μεταβλητές:  

• Χρησιµοποιήθηκαν όλες οι µεταβλητές 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km 

 
Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Myotis blythii προέκυψαν από το µοντέλο DOMAIN η επαλήθευση του 
οπίου από τα δεδοµένα είναι κακή [k=0,3125; TPV=0,4375]. Η πρόβλεψη της κατανοµής από 
το µοντέλο δεν είναι ικανοποιητική.   
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: ANN (Artificial Neural Network) [AUC=0,9144] αν και 
πρόβλεψη επιβεβαιώνεται από τα δεδοµένα (και είναι πολύ καλή) η αξιοπιστία του µοντέλου 
είναι σχετικά χαµηλή λόγω του µικρού αριθµού δεδοµένων από τα οποία προκύπτει  
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6.6 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 29 
 
Μεταβλητές:  

• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km 
• Όλες οι παράµετροι  
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Myotis nattereri προέκυψαν από το µοντέλο DOMAIN η επαλήθευση του 
µοντέλου από τα δεδοµένα είναι καλή [k=0,8966; TPV=0,9310]. Η πρόβλεψη της κατανοµής 
από το µοντέλο είναι ικανοποιητική.  Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου έδωσαν καλύτερο 
αποτέλεσµα οι µεταβλητές στη κλίµακα των 6000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι καλή [AUC: 0, 0,8354]. Απαιτείται συγκέντρωση επιπλέον 
δεδοµένων για την βελτίωσης της ισχύος των προβλέψεων. Το γεγονός ότι η προβλεπτική 
Ισχύς του µοντέλου είναι καλή δεδοµένου ότι τα δεδοµένα είναι λίγα, αποτελεί ένδειξη καλής 
συσχέτισης των δοµένων µε τις χρησιµοποιούµενες µεταβλητές.   
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6.7 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
Back propagation ANN (k=0,6842; TPR=0,8421) 

 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 19 
 
Μεταβλητές:  

• Όλες οι µεταβλητές  
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Eptesicus serotinus προέκυψαν από το µοντέλο ANN η επαλήθευση του 
µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια [k=0,6842; TPV=0,8421]. Η πρόβλεψη της κατανοµής 
από το µοντέλο είναι ικανοποιητική.  Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου καλύτερο 
αποτέλεσµα έδωσαν οι µεταβλητές στη κλίµακα των 6000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι σχετικά καλή [AUC: 0, 0,8354]. Απαιτείται συγκέντρωση 
επιπλέον δεδοµένων για την βελτίωσης της αξιοπιστίας και των προβλέψεων.  
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6.8 Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 

 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 84 
 
Μεταβλητές:  

• Όλες οι µεταβλητές  
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Hypsugo savii προέκυψαν από το µοντέλο ANN η επαλήθευση του 
µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια [k=0,500; TPV=0,7976]. Η πρόβλεψη της κατανοµής 
από το µοντέλο είναι ικανοποιητική. Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου καλύτερο αποτέλεσµα 
έδωσαν οι µεταβλητές στη κλίµακα των 6000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι µέτρια [AUC: 0,7401], παρόλα αυτά η πρόβλεψη είναι σχετικά 
καλά. Απαιτείται αναζήτηση σηµαντικών για το είδος µεταβλητών, για τη βελτίωση της 
αξιοπιστίας και των µοντέλων.  
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6.9 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 62 
 
Μεταβλητές:  

• Βροχόπτωση 
• Υψόµετρο 
• Κάλυψη γης (Κωνοφόρα) 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Pipistrellus pipistrellus προέκυψαν από το µοντέλο ANN η επαλήθευση του 
µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια [k=0,7581, tpr=0,8387]. Η πρόβλεψη της κατανοµής 
από το µοντέλο είναι ικανοποιητική. Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου καλύτερο αποτέλεσµα 
έδωσαν οι µεταβλητές στη κλίµακα των 6000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι µέτρια [AUC:0,8377], παρόλα αυτά η πρόβλεψη είναι σχετικά 
καλά.  
 
Απαιτείται αναζήτηση νέων σηµαντικών για το είδος µεταβλητών, για τη βελτίωση της 
αξιοπιστίας και των µοντέλων.  
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6.10 Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator)  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 21 
 
Μεταβλητές:  

• Βροχόπτωση 
• Υψόµετρο 
• Προσανατολισµός 
• Κάλυψη γης (Κωνοφόρα) 
• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 4 km 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Pipistrellus pygmaeus προέκυψαν από το µοντέλο SVM η επαλήθευση του 
µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια (~κακή) [k=0,5714; TPR=0,7143]. Ως προς τις 
µεταβλητές του τοπίου καλύτερο αποτέλεσµα έδωσαν οι µεταβλητές στη κλίµακα των 4000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι σχετικά καλή [AUC: 0,8289], αλλά η έλλειψη δεδοµένων µειώνει 
την αξιοπιστία της.  
 
Απαιτείται η προσθήκη νέων δεδοµένων παρουσίας / απουσίας αλλά και η αναζήτηση νέων 
σηµαντικών για το είδος µεταβλητών, για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των µοντέλων.  
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6.11 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

 
 

∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 

 
Αριθµός σηµείων παρουσίας:139  
 
Μεταβλητές:  

• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 5 km (SHDI5000) 
• Βροχόπτωση 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Pipistrellus kuhlii προέκυψαν από το µοντέλο ΑΝΝ η επαλήθευση του 
µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια (~κακή) [k=0,4748; TPR=0,6259]. Ως προς τις 
µεταβλητές του τοπίου καλύτερο αποτέλεσµα έδωσαν οι µεταβλητές στη κλίµακα των 5000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability SVM (Support Vector Machine), ενώ η 
αξιοπιστία της εκτίµησης είναι σχετικά καλή [AUC: 0,7967], αλλά ο σχετικά µεγάλος όγκος 
δεδοµένων αυξάνει την αξιοπιστία της.  
 
Απαιτείται η αναζήτηση νέων σηµαντικών για το είδος µεταβλητών, για τη βελτίωση της 
προσαρµογής των µοντέλων στα δεδοµένα.  
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6.12 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   

 
 



 67

 
 

Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 22 
 
Μεταβλητές:  

• ∆είκτες τοπίου κλίµακας 6 km 
• Υψόµετρο 
• Κλίσεις εδάφους 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Nyctalus leisleri προέκυψαν από το µοντέλο SVM η επαλήθευση του 
µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια (~καλή) [k=0,7273, tpr=0,7273]. Η πρόβλεψη της 
κατανοµής από το µοντέλο είναι ικανοποιητική σε σχέση µε τον µικρό αριθµό δεδοµένων. Ως 
προς τις µεταβλητές του τοπίου καλύτερο αποτέλεσµα έδωσαν οι µεταβλητές στη κλίµακα των 
6000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: MAXENT (Maximum Entropy), ενώ η αξιοπιστία της 
εκτίµησης είναι πολύ καλή [AUC: 0,9214]. Απαιτείται προσθήκη νέων δεδοµένων.  
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6.13 Plecotus kolombatovici (Đulić, 1980) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 

 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   

 
 
 
 



 70

 
Σχολιασµός: 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 34 
 
Μεταβλητές:  

• ∆είκτες τοπίου (κλίµακας 6 km) 
• Απόσταση από το υδρογραφικό 
• Μέση ελάχιστη θερµοκρασία 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Plecotus kolombatovici προέκυψαν από το µοντέλο Classification tree  η 
επαλήθευση του µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια (~καλή) [k=0,7059, tpr=0,8235]. Η 
πρόβλεψη της κατανοµής από το µοντέλο είναι ικανοποιητική σε σχέση µε τον αριθµό 
δεδοµένων. Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου καλύτερο αποτέλεσµα έδωσαν οι µεταβλητές 
στη κλίµακα των 6000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability ANN, ενώ η αξιοπιστία της εκτίµησης 
είναι σχετικά καλή [AUC: 0,8699]. Απαιτείται προσθήκη νέων δεδοµένων.  
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6.14 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 

 
Χάρτης 1. Απεικόνιση του Εκτιµητή Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel Density Estimator  από τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα. 
 

 
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θεωρητικής κατανοµής των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (Παρουσία 
/ Απουσία).  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου του παραπάνω χάρτη 

 
 

 
Χάρτης 3. Προβλεπόµενη από το µοντέλο διαβάθµιση καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή 
πιθανότητας παρουσίας από 0 έως 1]. 
 

 
∆ιάγραµµα 1. Εκτίµηση της αξιοπιστίας του µοντέλου µε βάση τα δεδοµένα (True positive vr 
prediction area curve).   
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Σχολιασµός: 
 
Αριθµός σηµείων παρουσίας: 61 
 
Μεταβλητές:  

• ∆είκτες τοπίου (κλίµακας 6 km) 
• Χρησιµοποιήθηκαν όλες οι µεταβλητές 
 

Η προβλεπόµενη θεωρητική κατανοµή [παρουσίας / απουσίας] των κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων του Miniopterus schreibersii προέκυψαν από το µοντέλο BP ANN  η 
επαλήθευση του µοντέλου από τα δεδοµένα είναι µέτρια [k=0,6557, tpr=0,6721]. Η πρόβλεψη 
της κατανοµής από το µοντέλο δεν είναι ικανοποιητική σε σχέση µε τον αριθµό δεδοµένων. 
Ως προς τις µεταβλητές του τοπίου καλύτερο αποτέλεσµα έδωσαν οι µεταβλητές στη κλίµακα 
των 6000m. 
 
Η προβλεπόµενη διαβάθµιση της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος  [ή πιθανότητας παρουσίας 
από 0 έως 1] προέκυψε από το µοντέλο: Probability BP ANN, ενώ η αξιοπιστία της εκτίµησης 
είναι σχετικά καλή [AUC: 0,7834]. Απαιτείται προσθήκη νέων δεδοµένων αλλά και η δοκιµή 
νέων µεταβλητών.  
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(!) Τέλος για τα παρακάτω είδη δεν ήταν εφικτό να υπολογισθούν θεωρητικές κατανοµές 
λόγω: έλλειψης επαρκών δεδοµένων σε συνδυασµό µε τις ασθενείς συσχετίσεις µε τις 
διαθέσιµες περιβαλλοντικές µεταβλητές.   
 
Tadarida teniotis (Rafinesque,1814) / [26 παρουσίες] 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) / [10 παρουσίες] 
Rhinolophus mehelyi (Matschie 1901) / [9 παρουσίες] 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) / [7 παρουσίες] 
Rhinolophus euryale (Blasius 1853) / [6 παρουσίες] 
 

 

7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  
 
Οι παραπάνω χάρτες αποτελούν την πρώτη προσέγγιση της κατανοµής και της διαβάθµισης 
της καταλληλότητας των ενδιαιτηµάτων για τα επιλεγµένα είδη από τα µέχρι τώρα δεδοµένα 
που συλλέχθηκαν από τη δράση Α1 αλλά και τις αξιόπιστες βιβλιογραφικές αναφορές των 
τελευταίων ετών.    
 
Τα δεδοµένα κάλυψης γης (χάρτης βλάστησης) µπορεί να µην εκφράζουν ικανοποιητικά την 
πραγµατικότητα ή τουλάχιστον σε ότι αφορά τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τα επιλεγµένα 
είδη το περιβάλλον τους.   
 
Προτάσεις για περαιτέρω επεξεργασία: 
 

• ∆οκιµές οµαδοποιηµένων κατηγοριών κάλυψης γης (Βλάστησης) 
• Προσθήκη χάρτη εγγύτητας όλων των γνωστών πιθανών καταφυγίων χειροπτέρων 

(όπου κάθε κελί  θα λαµβάνει ένα δείκτη εγγύτητας από γνωστά καταφύγια.   
• Ανάλυση του τοπίου σε µεγαλύτερες κλίµακες (6000m, 90000m, 12000m, 15000m). 
• Εισαγωγή συ-µεταβλητών (π.χ. απόσταση από οδικό δίκτυο). 
• Επιβεβαίωση απουσίας από τις δειγµατοληψίες της Άνοιξης σε συνδυασµό µε την Α1. 
• Χρήση των KDE για τη διερεύνηση ισχυρών συσχετίσεων µε µεταβλητές εντός των 

περιοχών των πυρήνων (π.χ. 50% PVC KDE) και σύγκριση µε το συνολικό 
υπόβαθρο.    

  
(!): Επισυνάπτεται DVD µε όλα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σε αρχεία τύπου Raster (για 
την ταξινόµηση [0 ή 1] και διαβάθµιση [από 0 έως 1] της καταλληλότητας ενδιαιτήµατος κάθε 
είδους) και διανυσµατικά αρχεία τύπου Vector για τις Εκτιµήσεις Πυκνότητας Πυρήνα (Kernel 
Density Estimators) των επιλεγµένων ειδών.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΠΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι περιγραφές των διάφορων δεικτών τοπίου που υπολογίζονται από το 

Λογισµικό FRAGSTATS (McGarigal et al. 2002). Η µετάφραση της περιγραφής των δεικτών τοπίου που 

παρουσιάζονται εδώ επεξηγηµατικά, έγινε από τις Γρηγορίου & Μπατσακούτσα (2004) στα πλαίσια της 

πτυχιακής εργασίας τους για το Π.Σ.Ε. του Πανεπιστήµιου Αιγαίου.   

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΤΜΗΜΑΤΩΝ (PATCH INDICES)  

  (P1)  Επιφάνεια (Area)  

Vector/Raster: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
10000

1
ijaAREA  

Μονάδες: Εκτάρια  

Εύρος: Area > 0, χωρίς όριο. Το εύρος της επιφάνειας περιορίζεται από το ίχνος 

και την έκταση της εικόνας και σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή, µπορεί να 

περιορίζεται επιπλέον από τον καθορισµό του ελάχιστου µεγέθους 

κατατµήµατος που είναι µεγαλύτερο από το ίχνος.  

Περιγραφή: Η επιφάνεια ισοδυναµεί µε την επιφάνεια (m2) του κατατµήµατος 

διαιρούµενη µε 10.000 (για να µετατρέψουµε σε εκτάρια)  

(P2) Περίµετρος (Perimeter)  

Vector/Raster: ijpPERIM =  

Μονάδες: Μέτρα 

Εύρος: PERIM > 0, χωρίς όριο 

Περιγραφή: Περιλαµβάνει την περίµετρο (m) του κατατµήµατος, µαζί µε τις 

εσωτερικές ¨τρύπες¨ του κατατµήµατος.  

 

 (P3) ∆είκτης Οµοιότητας Τοπίου (Landscape Similarity Index)  

Vector/Raster: )100(1

A

a
PLSIM

n

j
ij

i

∑
===  

Μονάδες: Ποσοστό 

Εύρος: 0 < LSIM ≤ 100. Ο δείκτης οµοιότητας τοπίου πλησιάζει το 0 όσο το 

κατάτµηµα είναι σπάνιο. Ο δείκτης οµοιότητας τοπίου ισούται µε 100 όταν 

όλο το τοπίο αποτελεί ένα τύπο κατατµήµατος, δηλαδή όταν όλο το τοπίο 

είναι ένα κατάτµηµα. 

 

 (P4) ∆είκτης Αντίθεσης Άκρων (Edge Contrast Index)  
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Vector/Raster: 

( )
)100(

*
1

ij

m

k
ikijk

p

dp
EDGECON

∑
′

==  

Μονάδες: Ποσοστό 

Εύρος: 0 ≤ EDGECON ≤ 100. Ο δείκτης αντίθεσης άκρων ισούται µε το 0 εάν το 

τοπίο αποτελείται από ένα µόνο κατάτµηµα και είτε τα όρια του τοπίου δεν 

περιέχουν καθόλου άκρα ή περιέχουν. Επίσης ο δείκτης αντίθεσης άκρων 

ισούται µε το 0 όταν όλοι οι τοµείς της περιµέτρου του κατατµήµατος 

έχουν µηδενική αντίθεση. Ο δείκτης αντίθεσης άκρων ισούται µε το 100 

όταν ολόκληρο το κατάτµηµα έχει τη µέγιστη αντίθεση των άκρων (d =1). 

Ο δείκτης αντίθεσης άκρων είναι µικρότερος από το 0 όταν η αναλογία της 

περιµέτρου του κατατµήµατος είναι µικρότερη από τη µέγιστη αντίθεση (d 

< 1). Αναφέρεται ως (NA) στο αρχείο ονοµάτων και ως ¨.¨ (τελεία) εάν 

το αρχείο αντίθεσης δεν καθορίζεται από τον χρήστη.  

Περιγραφή: Ο δείκτης αντίθεσης άκρων είναι ίσος µε το άθροισµα του µήκους της 

περιµέτρου του τοµέα, πολλαπλασιαζόµενος µε την αντίθεση που 

αντιστοιχεί, διαιρούµενος µε τη συνολική περίµετρο (m) και 

πολλαπλασιαζόµενος µε το 100 (µετατροπή σε ποσοστό).  

 

 (P5) ∆είκτης Σχήµατος (Shape Index)  

Vector: 

ij

ij

a

p
SHAPE

°
=

π2
  

Raster: 

ij

ij

a

p
SHAPE

25
=  

Μονάδες: Καµία 

Εύρος: SHAPE ≥ 1, χωρίς όρια. Ο δείκτης σχήµατος ισούται µε 1 όταν το 

κατάτµηµα είναι κυκλικό (vector) ή τετραγωνικό (raster) και αυξάνεται 

χωρίς όριο καθώς το σχήµα του κατατµήµατος γίνεται όλο και πιο 

ακανόνιστο.  

Περιγραφή: Ο δείκτης σχήµατος ισοδυναµεί µε την περίµετρο διαιρούµενη µαζί µε µια 

σταθερά για να προσαρµοστεί ανάλογα µε το αν είναι µορφής vector ή 

raster τα δεδοµένα.  

 

 (P6) Επιφάνεια Πυρήνα (Core Area)  

 Vector/Raster: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
10000

1c
ijaCORE  

Μονάδες: Εκτάρια 

Εύρος: CORE ≥ 0, χωρίς όρια. Ο δείκτης επιφάνειας πυρήνα ισούται µε 0 όταν 

κάθε θέση µέσα στο κατάτµηµα είναι µέσα σε µια συγκεκριµένη απόσταση 

των άκρων από την περίµετρο του κατατµήµατος. Ο δείκτης επιφάνειας 
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πυρήνα πλησιάζει την επιφάνεια καθώς η απόσταση των άκρων µειώνεται 

και το σχήµα του κατατµήµατος απλοποιείται.  

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε την επιφάνεια (m) µέσα στο κατάτµηµα που είναι πιο 

µεγάλη από την καθορισµένη απόσταση των άκρων από την περίµετρο 

του κατατµήµατος διαιρούµενος µε 10.000 (µετατροπή σε εκτάρια). Στην 

έκδοση raster του FRAGSTATS χρησιµοποιούνται τέσσερις γείτονες (κελιά) 

ως πυρήνες.  

 

 (P7) ∆είκτης Εγγύτητας (Proximity Index)  

Raster: ∑
=

=
n

s ijs

ijs

h
a

PROXIM
1

2  

Μονάδες: Καµία  

Εύρος: PROXIM ≥ 0. Ο δείκτης εγγύτητας ισούται µε 0 εάν το κατάτµηµα δεν έχει 

γείτονες του ίδιου τύπου κατατµήµατος µέσα στη συγκεκριµένη ακτίνα. Ο 

δείκτης εγγύτητας αυξάνει καθώς η γειτνίαση αναπτύσσεται από 

κατατµήµατα του ίδιου τύπου και αυτά γίνονται όλο και πιο κοντινά και 

συνεχή. Το ανώτερο όριο του δείκτη εγγύτητας επηρεάζεται από την 

ακτίνα και την ελάχιστη απόσταση ανάµεσα στα κατατµήµατα.  

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα της επιφάνειας του κατατµήµατος (m2), 

διαιρούµενο µε το τετράγωνο της απόστασης του πλησιέστερου γείτονα 

ανάµεσα στα κατατµήµατα και το συγκεκριµένο κατάτµηµα µελέτης.  

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΗΣ (CLASS INDICES)  

 

 (C1) Ποσοστό Τοπίου (Percent of Landscape)  

Vector/Raster: ( )100% 1

A

a
PiLAND

n

j
ij∑

===  

Μονάδες: Ποσοστό 

Εύρος: 0 < LPI ≤ 100. Ο δείκτης που δίνει ποσοστό τοπίου πλησιάζει το µηδέν 

όταν το µεγαλύτερο κατάτµηµα του συγκεκριµένου τύπου κατατµήµατος 

είναι σχετικά µικρό. Ενώ, όταν πλησιάζει το 100 όλο το τοπίο αποτελείται 

από ένα µοναδικό κατάτµηµα, δηλαδή το µεγαλύτερο τοπίο αποτελεί το 

100% του τοπίου. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε την επιφάνεια (m2) του µεγαλύτερου κατατµήµατος του 

αντίστοιχου τύπου κατατµήµατος, διαιρούµενο µε τη συνολική επιφάνεια 

τοπίου (m2), πολλαπλασιασµένο µε 100 (µετατροπή σε ποσοστό). Με άλλα 

λόγια ο δείκτης που δίνει ποσοστό τοπίου ισοδυναµεί µε το ποσοστό του 

τοπίου που αποτελείται από το µεγαλύτερο κατάτµηµα.  

 

 (C2) Αριθµός Κατατµηµάτων (Number of Patches)  
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Vector/Raster: inNP =  

Μονάδες: Καµία 

Εύρος: NP ≥ 1, χωρίς όρια. Ο δείκτης που δίνει τον αριθµό των κατατµηµάτων 

ισούται µε 1, όταν το τοπίο περιέχει µόνο 1 κατάτµηµα από το 

συγκεκριµένο τύπο κατατµήµατος. 

Περιγραφή: Ο δείκτης που δίνει τον αριθµό των κατατµηµάτων ισοδυναµεί µε τον 

αριθµό των κατατµηµάτων του συγκεκριµένου τύπου κατατµήµατος 

(τάξης).  

 

 (C3) Πυκνότητα Κατατµήµατος (Patch Density)  

Vector/Raster: ( ) ( )10010000
A
n

PD i=  

Μονάδες: Αριθµός ανά 100 εκτάρια 

Εύρος: PD > 0, χωρίς όρια 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε τον αριθµό των κατατµηµάτων του αντίστοιχου τύπου 

κατατµήµατος (NP), διαιρούµενος µε τη συνολική επιφάνεια τοπίου, 

πολλαπλασιασµένος µε 10.000 και το 100 (για µετατροπή σε 100 

εκτάρια). 

 

 (C4) Μέσο Μέγεθος Κατατµήµατος (Mean Patch Size)  

Vector/Raster: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

∑
=
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n

j
ij
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a
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Μονάδες: Εκτάρια  

Εύρος: MPS > 0, χωρίς όρια. Το εύρος του δείκτη µέσου µεγέθους κατατµήµατος 

περιορίζεται από το ίχνος και την έκταση της εικόνας και το ελάχιστο 

µέγεθος κατατµήµατος, όπως και η επιφάνεια του κατατµήµατος (AREA). 

Περιγραφή: Ο δείκτης µέσου µεγέθους κατατµήµατος ισοδυναµεί µε το άθροισµα των 

περιοχών (m2) όλων των κατατµηµάτων που αντιστοιχούν στον 

συγκεκριµένο τύπο κατατµήµατος, διαιρούµενο από τον αριθµό των 

κατατµηµάτων του ίδιου τύπου, διαιρούµενο µε 10.000 (µετατροπή σε 

εκτάρια). 

 

 (C5) Ολική Περίµετρος των Άκρων (Total Edge)  

Vector/Raster: ∑
′

=

=
m

k
ikeTE

1
 

Μονάδες: Μέτρα 

Εύρος: TE ≥ 0, χωρίς όρια. Ο δείκτης συνόλου άκρων ισούται µε 0, εάν δεν 

υπάρχει άκρο τάξης στο τοπίο. ∆ηλαδή όταν όλο το τοπίο και τα όρια του 



 83

τοπίου, εάν υπάρχουν αποτελούνται από το αντίστοιχο τύπο 

κατατµήµατος. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα των µηκών (m) των τοµέων των άκρων που 

αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο τύπο κατατµήµατος. Εάν υπάρχουν όρια ο 

δείκτης συνόλου άκρων περιλαµβάνει και τα όρια που ανήκουν στο 

συγκεκριµένο τύπο κατατµήµατος.  

 

 (C6) Πυκνότητα Αντίθεσης Άκρων (Contrast – Weighted Edge Density)  

Vector/Raster: 

( )
( )100001

A

de
CWED

m

k
ikik∑

′

=

°
=  

Μονάδες: Μέτρα ανά εκτάριο 

Εύρος: CWED ≥ 0, χωρίς όρια. Ο δείκτης πυκνότητας αντίθεσης των άκρων 

ισούται µε 0, όταν δεν υπάρχει τάξη άκρου στο τοπίο. ∆ηλαδή όταν όλο το 

τοπίο και τα όρια του τοπίου, εάν υπάρχουν αποτελούνται από τον 

αντίστοιχο τύπο κατατµήµατος. Και αυξάνει καθώς αυξάνει και η ποσότητα 

της τάξης άκρου και/ή καθώς αυξάνει και η αντίθεση των άκρων.  

Περιγραφή: O δείκτης πυκνότητας αντίθεσης των άκρων ισοδυναµεί µε το άθροισµα 

των µηκών (m) κάθε τοµέα άκρου του συγκεκριµένου τύπου 

κατατµήµατος, πολλαπλασιαζόµενο µε την αντίστοιχη αντίθεση, 

διαιρούµενο µε τη συνολική επιφάνεια (m2), πολλαπλασιασµένο µε 10.000 

(µετατροπή σε εκτάρια). Εάν υπάρχουν όρια ο δείκτης πυκνότητας 

αντίθεσης των άκρων περιλαµβάνει και τα όρια του τοπίου. Εάν όχι τότε 

τα όρια του τοπίου καθορίζονται από τον χρήστη.  

 

(C7) ∆είκτης Μέσου Σχήµατος (Mean Shape Index)  

 Vector: 
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Raster: 
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 Μονάδες: Καµία 

Εύρος: MSI ≥ 1, χωρίς όρια. Ο δείκτης µέσου σχήµατος ισούται µε 1, όταν όλα τα 

κατατµήµατα που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο τύπο είναι κυκλικά 

(vector) ή τετραγωνικά (raster). Ο δείκτης µέσου σχήµατος αυξάνει 

καθώς τα σχήµα των κατατµηµάτων γίνονται περισσότερο ακανόνιστα. 
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Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα της περιµέτρου του κατατµήµατος (m), 

διαιρούµενος µε την τετραγωνική ρίζα της επιφάνειας του κατατµήµατος 

(m2) για κάθε κατάτµηµα του αντίστοιχου τύπου κατατµήµατος, µε µια 

σταθερά προσαρµοσµένη ανάλογα µε το αν είναι η µορφή raster 

(τετράγωνο) ή vector (κύκλος), υποδιαιρούµενος µε τον αριθµό των 

κατατµηµάτων του ίδιου τύπου. Με λίγα λόγια ο δείκτης µέσου σχήµατος 

ισοδυναµεί µε τον δείκτη σχήµατος του αντίστοιχου τύπου κατατµήµατος.  

 

(C8) Ποσοστό Επιφάνειας Πυρήνα του Τοπίου (Core Area Percent of Landscape)  

Vector/Raster: ( )100% 1

A

a
LANDC

n

j

c
ij∑

==  

Μονάδες: Ποσοστό 

Εύρος: 0 ≤ C%LAND < 100. Ο δείκτης ποσοστού επιφάνειας πυρήνα του τοπίου 

πλησιάζει το µηδέν όταν η επιφάνεια πυρήνα του συγκεκριµένου τύπου 

κατατµήµατος (τάξης) γίνεται αυξητικά σπάνιος, εξαιτίας της αύξησης 

µικρών κατατµηµάτων και/ ή περισσότερων πολύπλοκων σχηµάτων. Ενώ, 

ο δείκτης ποσοστού επιφάνειας πυρήνα του τοπίου πλησιάζει το 100 όταν 

ολόκληρο το τοπίο αποτελεί ένα κατάτµηµα και το συγκεκριµένο άκρο 

βάθους πλησιάζει το µηδέν.  

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα των επιφανειών του πυρήνα (m2) κάθε 

επιφάνειας κατατµήµατος του συγκεκριµένου τύπου κατατµήµατος, 

διαιρούµενο µε τη συνολική επιφάνεια τοπίου (m2), πολλαπλασιασµένο µε 

το 100 (µετατροπή σε ποσοστό). Με λίγα λόγια ο δείκτης ποσοστού 

επιφάνειας πυρήνα του τοπίου ισοδυναµεί µε το ποσοστό του τοπίου που 

αποτελείται από περιοχή πυρήνα του συγκεκριµένου τύπου κατατµήµατος.  

 

 (C9) Μέση Απόσταση Πλησιέστερου Γείτονα (Mean Nearest – Neighbor Distance)  

Raster: 
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n
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h
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Μονάδες: Μέτρα 

Εύρος: ΜΜΝ > 0, χωρίς όρια. O δείκτης µέσης απόστασης πλησιέστερου γείτονα 

αναφέρεται ως ¨none¨ στο αρχείο προγράµµατος και ως ¨.¨ εάν υπάρχει 

µόνο ένα κατάτµηµα του συγκεκριµένου τύπου κατατµήµατος. Επίσης 

αναφέρεται το ίδιο εάν ο χρήστης επιλέξει να µην υπολογιστεί η απόσταση 

του πλησιέστερου γείτονα.  

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα της απόστασης στο πλησιέστερο γειτονικό 

κατάτµηµα του ίδιου τύπο, βασισµένο στην πλησιέστερη από άκρο σε 

άκρο απόσταση για κάθε κατάτµηµα του αντίστοιχου τύπου κατατµήµατος, 

διαιρούµενο µε τον αριθµό των κατατµηµάτων του ίδιου τύπου.  
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΠΙΟΥ (LANDSCAPE INDICES)  

 

 (L1) Ταυτότητα Τοπίου (Landscape ID) (LID)  

Το πρώτο πεδίο του αρχείου εξόδου του τοπίου (LID). Καθορίζεται όπως το αρχείο τάξης. 

 

 (L2) Συνολική Επιφάνεια (Total Area)  

Vector/Raster: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
10000

1ATA  

Μονάδες: Εκτάρια  

Εύρος: ΤΑ > 0, χωρίς όρια 

Περιγραφή: O δείκτης συνολικής επιφάνειας ισοδυναµεί µε τη συνολική επιφάνεια του 

τοπίου, διαιρούµενο µε 10.000 (µετατροπή σε εκτάρια). Ο δείκτης 

συνολικής επιφάνειας εξαιρεί την επιφάνεια κάθε κατατµήµατος φόντου 

µέσα στο τοπίο.  

 

 (L3) ∆είκτης Μεγαλύτερου Κατατµήµατος (Largest Patch Index)  

Vector/Raster: 

( )
( )100

max
1

A

a
LPI

ij

n

j==  

Μονάδες: Ποσοστό 

Εύρος: 0 < LPI ≤ 100. Ο δείκτης µεγαλύτερου κατατµήµατος πλησιάζει το 0 όταν 

το µεγαλύτερο κατάτµηµα στο τοπίο είναι αυξητικά µικρό. Ο δείκτης 

µεγαλύτερου κατατµήµατος ισούται µε 100 όταν ολόκληρο το τοπίο 

αποτελεί ένα κατάτµηµα.  

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε την επιφάνεια του µεγαλύτερου κατατµήµατος στο τοπίο, 

διαιρούµενο µε την συνολική επιφάνεια τοπίου, πολλαπλασιασµένο µε 100 

(µετατροπή σε ποσοστό). Με άλλα λόγια ο δείκτης µεγαλύτερου 

κατατµήµατος ισοδυναµεί µε το ποσοστό του τοπίου που αποτελεί το 

µεγαλύτερο κατάτµηµα. 

 

 (L4) Πυκνότητα Κατατµήµατος (Patch Density)  

Vector/Raster: ( ) ( )10010000
A
NPD =  

Μονάδες: Αριθµός ανά 100 εκτάρια 

Εύρος: PD > 0, χωρίς όρια 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε τον αριθµό των κατατµηµάτων του τοπίου, διαιρούµενο µε 

τη συνολική επιφάνεια τοπίου, πολλαπλασιασµένο µε 10.000 και 100 

(µετατροπή ανά 100 εκτάρια). 
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 (L5) Μέσο Μέγεθος Κατατµήµατος (Mean Patch Size)  

Vector/Raster: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
10000

1
N
AMPS  

Μονάδες: Εκτάρια 

Εύρος: MPS > 0, χωρίς όρια. Το εύρος του δείκτη µέσου µεγέθους κατατµήµατος 

περιορίζεται από το ίχνος και την έκταση της εικόνας και το ελάχιστο 

µέγεθος κατατµήµατος όπως και στον δείκτη επιφάνειας.  

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε τη συνολική επιφάνεια τοπίου, διαιρούµενο µε το συνολικό 

αριθµό κατατµηµάτων, διαιρούµενο µε 10.000 (µετατροπή σε εκτάρια). 

 

 (L6) Ολική Περίµετρος των Άκρων (Total Edge)  

Vector/Raster: ETE =  

Μονάδες: Μέτρα 

Εύρος: TE ≥ 0, χωρίς όρια. Ο δείκτης ολικής περιµέτρου των άκρων ισούται µε 0, 

όταν δεν υπάρχει άκρο σε ολόκληρο το τοπίο. Αυτό συµβαίνει όταν όλο το 

τοπίο και τα όρια του τοπίου αποτελούν ένα µοναδικό κατάτµηµα, και ο 

χρήστης καθορίζει ότι κανένα από τα όρια του τοπίου και του φόντου δεν 

χρησιµοποιούνται ως άκρο. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα των µηκών όλων των άκρων του τοπίου. Εάν 

υπάρχουν όρια στο τοπίο, contrast weight>0. Εάν απουσιάζουν τα όρια 

στο τοπίο, ο δείκτης ολικής περιµέτρου των άκρων περιλαµβάνει µια 

αναλογία των ορίων του τοπίου που καθορίζεται από το χρήστη.  

 

 (L7) Πυκνότητα Άκρων (Edge Density)  

Vector/Raster: ( )10000
A
EED =  

Μονάδες: Μέτρα ανά εκτάριο 

Εύρος: ED ≥ 0, χωρίς όρια. Ο δείκτης πυκνότητας των άκρων ισούται µε 0, όταν 

δεν υπάρχουν άκρα στο τοπίο. ∆ηλαδή όταν ολόκληρο το τοπίο αποτελεί 

ένα µοναδικό κατάτµηµα. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα των µηκών όλων των τµηµάτων των άκρων 

στο τοπίο, διαιρούµενο µε τη συνολική επιφάνεια τοπίου, 

πολλαπλασιασµένο µε 10.000 (µετατροπή σε εκτάρια). Εάν δεν υπάρχουν, 

ο δείκτης πυκνότητας των άκρων περιλαµβάνει µια αναλογία των ορίων 

του τοπίου, που καθορίζεται από το χρήστη. 

 

 (L8) ∆είκτης Μέσου Σχήµατος (Mean Shape Index)  
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Μονάδες: Καµία 

Εύρος: MSI ≥ 1, χωρίς όρια. Ο δείκτης µέσου σχήµατος ισούται µε 1, όταν όλα τα 

κατατµήµατα του τοπίου είναι κυκλικά (vector) ή τετραγωνικά (raster). Ο 

δείκτης µέσου σχήµατος αυξάνει χωρίς όριο καθώς τα σχήµατα των 

κατατµηµάτων γίνονται πιο ακανόνιστα. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα της περιµέτρου των κατατµηµάτων, 

διαιρούµενο µε την τετραγωνική ρίζα της επιφάνειας του κατατµήµατος 

κάθε κατατµήµατος τοπίου, µε µια σταθερά προσαρµοσµένη στα κυκλικά 

(vector) δεδοµένα ή τετραγωνικά (raster), διαιρεµένο µε τον αριθµό των 

κατατµηµάτων (NP). Mε λίγα λόγια ισοδυναµεί µε το µέσο δείκτη 

σχήµατος (SHAPE) των κατατµηµάτων στο τοπίο. 

 

 (L9) Αριθµός Επιφανειών Πυρήνα (Number of Core Areas)  

Vector/Raster: ∑∑
= =

=
m

i

n

j

c
ijnNCA

1 1
  

Μονάδες: Καµία 

Εύρος: ΝCA ≥ 0, χωρίς όρια. Ο δείκτης που δίνει τον αριθµό επιφανειών πυρήνα 

ισούται µε 0, όταν ο δείκτης συνολικής επιφάνειας πυρήνα ισούται µε 0. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα του αριθµού των διαζευκτικών περιοχών 

πυρήνα που περιέχονται σε κάθε κατάτµηµα στο τοπίο. ∆ηλαδή είναι ο 

αριθµός των διαζευκτικών περιοχών  

 

 (L24) Μέση Επιφάνεια Πυρήνα ανά Κατάτµηµα (Mean Core Area Per Patch)  

Vector/Raster: ⎟
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Μονάδες: Αριθµός ανά 100 εκτάρια 

Εύρος: ΜCA1 ≥ 0, χωρίς όρια. Το εύρος του δείκτη µέσης επιφάνειας πυρήνα ανά 

κατάτµηµα περιορίζεται από το ίχνος και την έκταση της εικόνας και το 

ελάχιστο µέγεθος κατατµήµατος όπως και ο δείκτης µέσου µεγέθους 

κατατµήµατος. Αλλά ο δείκτης µέσης επιφάνειας πυρήνα ανά κατάτµηµα 

επηρεάζεται επίσης και από το βάθος του άκρου. Ο δείκτης µέσης 
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επιφάνειας πυρήνα ανά κατάτµηµα ισούται µε 0 όταν ο δείκτης συνολικής 

επιφάνειας πυρήνα ισούται µε 0, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν περιοχές 

πυρήνα. Ο δείκτης µέσης επιφάνειας πυρήνα ανά κατάτµηµα πλησιάζει τον 

δείκτη µέσου µεγέθους κατατµήµατος καθώς το βάθος των άκρων 

µειώνεται και τα σχήµατα απλοποιούνται. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα των περιοχών πυρήνα για κάθε κατάτµηµα, 

διαιρεµένο µε τον αριθµό των κατατµηµάτων, διαιρεµένο µε 10.000 

(µετατροπή σε εκτάρια). Ισοδυναµεί µε τη µέση επιφάνεια πυρήνα ανά 

κατάτµηµα και όχι µε το µέσο µέγεθος των διαζευκτικών περιοχών 

πυρήνα, όπως ο ΜCA2. 

 

 (L10) ∆είκτης Μέσης Επιφάνεια Πυρήνα (Mean Core Area Index)  

Vector/Raster: ( )100
1 1
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Μονάδες: Ποσοστό 

Εύρος: 0 ≤ MCAI < 100. Ο δείκτης µέσης επιφάνεια πυρήνα ισούται µε 0, όταν 

όλα τα κατατµήµατα του τοπίου έχουν την ίδια επιφάνεια πυρήνα ή όταν 

υπάρχει µόνο ένα κατάτµηµα. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε τη αναλογία κάθε κατατµήµατος που είναι πυρήνας, 

διαιρεµένο µε τον αριθµό των κατατµηµάτων, πολλαπλασιασµένο µε 100, 

µε άλλα λόγια ισοδυναµεί µε το µέσο όρο του ποσοστού για το κατάτµηµα 

στο τοπίο που είναι περιοχή πυρήνα. 

 

 (L11) Μέση Απόσταση Πλησιέστερου Γείτονα (Mean Nearest Neighbor Distance)  

Raster: 
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Μονάδες: Μέτρα 

Εύρος: MNN > 0, χωρίς όρια. Αναφέρεται ως ¨None¨ εάν δεν υπάρχουν 

κατατµήµατα µε πλησιέστερο γείτονα. Αναφέρεται ως ¨NA¨ στο αρχείο 

εξόδου ή ως ¨.¨ εάν δεν ορίζεται από το χρήστη αρχείο. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα της απόστασης στο πλησιέστερο κατάτµηµα 

του ίδιου τύπου βασιζόµενο στην απόσταση από άκρο σε άκρο, για κάθε 

κατάτµηµα στο τοπίο µε γείτονα, διαιρεµένο µε τον αριθµό των 

κατατµηµάτων µε γείτονα. 

 

 (L12) ∆είκτης Μέσης Εγγύτητας (Mean Proximity Index)  
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Raster: 
N

h
a

MPI

m

i

n

j

n

s ijs

ijs∑∑∑
= = =

=
1 1 1

2

 

Μονάδες: Καµία 

Εύρος: MPI ≥ 0. Ο δείκτης µέσης εγγύτητας ισούται µε 0, εάν κανένα κατάτµηµα 

δεν έχει γείτονα του ίδιου τύπου κατατµήµατος µέσα στην καθορισµένη 

ακτίνα. Ο δείκτης µέσης εγγύτητας αυξάνει καθώς τα κατατµήµατα 

γίνονται λιγότερο αποµονωµένα και οι τύποι κατατµήµατος λιγότερο 

κατατµήσιµοι στην κατανοµή. Το ανώτερο όριο του δείκτη µέσης 

εγγύτητας καθορίζεται από την ακτίνα και την ελάχιστη απόσταση µεταξύ 

των κατατµηµάτων. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το άθροισµα της επιφάνειας του κατατµήµατος διαιρεµένο 

µε το τετράγωνο της πλησιέστερης απόστασης από άκρο σε άκρο µεταξύ 

ενός κατατµήµατος και του κατατµήµατος µελέτης, ανάµεσα σ’ όλα τα 

κατατµήµατα του αντίστοιχου τύπου των οποίων τα άκρα βρίσκονται µέσα 

σε µια καθορισµένη απόσταση από το κατάτµηµα µελέτης, αθροισµένο 

κατά µήκος όλων των κατατµηµάτων του τοπίου και διαιρεµένο µε το 

συνολικό αριθµό των κατατµηµάτων. ∆ηλαδή ο δείκτης µέσης εγγύτητας 

ισοδυναµεί µε το µέσο όρο του δείκτη εγγύτητας για τα κατατµήµατα του 

τοπίου. Όταν η ζώνη έρευνας εκτείνεται πέρα από τα όρια του τοπίου για 

τα κατατµήµατα που µελετάµε κοντά στα όρια, στους υπολογισµούς 

περιέχονται στο τοπίο.  

 

 (L13) ∆είκτης Ποικιλότητας του Shannon (Shannon’s Diversity Index)  
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Μονάδες: Καµία 

Εύρος: SHDI ≥ 0 όταν το τοπίο περιέχει µόνο ένα κατάτµηµα. Ο δείκτης 

ποικιλότητας του Shannon αυξάνει καθώς ο αριθµός των διαφορετικών 

τύπων κατατµήµατος αυξάνει και η αναλογική κατανοµή της επιφάνειας 

ανάµεσα στα κατατµήµατα γίνεται πιο δίκαιη. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το αρνητικό άθροισµα όλων των τύπων κατατµηµάτων, της 

αναλογικής αφθονίας κάθε κατατµήµατος πολλαπλασιασµένο µε την 

αναλογία. 

 

 (L14) ∆είκτης Ποικιλότητας του Simpson (Simpson’s Diversity Index)  
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Μονάδες: Καµία 

Εύρος: 0 ≤ SIDI < 1. Ο δείκτης ποικιλότητας του Simpson ισούται µε 0, όταν το 

τοπίο περιέχει µόνο ένα κατάτµηµα. 0 δείκτης ποικιλότητας του Simpson 

πλησιάζει το 1 καθώς ο αριθµός των διαφορετικών τύπων κατατµήµατος 
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αυξάνει και η αναλογική κατανοµή της επιφάνειας ανάµεσα στα 

κατατµήµατα γίνεται πιο δίκαιη. 

Περιγραφή: Ισοδυναµεί µε το αρνητικό άθροισµα όλων των τύπων κατατµηµάτων, της 

αναλογικής αφθονίας κάθε κατατµήµατος πολλαπλασιασµένο µε την 

αναλογία στο τετράγωνο. 

 

(L15)     ∆είκτης Εγγύτητας 

Vector/Raster:
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Μονάδες: Ποσοστό 

Εύρος:         0 < CONTAG ≤ 100. O δείκτης γειτνίασης πλησιάζει το 0 καθώς η κατανοµή των 

παρακείµενων κελιών (σε επίπεδο ανεξάρτητων κελιών) µεταξύ των 

µοναδικών τύπων κατατµηµάτων γίνεται αυξητικά άνιση. Ο δείκτης γειτνίασης 

ισούται µε 100 καθώς όλοι οι τύποι κατατµηµάτων είναι ίσα παρακείµενοι σε 

όλους τους άλλους τύπους κατατµήµατος (µέγιστη διασπορά και 

αντιπαράθεση). Ο δείκτης γειτνίασης είναι ακαθόριστος και αναφέρεται ως 

¨ΝΑ¨ ή ¨.¨, εάν ο αριθµός των τύπων κατατµηµάτων είναι µικρότερος από 2. 

Περιγραφή: Ο δείκτης γειτνίασης ισοδυναµεί µε το αρνητικό άθροισµα της αναλογικής 

αφθονίας κάθε τύπου κατατµήµατος, πολλαπλασιασµένο µε τον αριθµό των 

παρακείµενων κελιών του συγκεκριµένου τύπου κατατµήµατος και όλων των 

τύπων κατατµηµάτων, πολλαπλασιασµένο µε το λογάριθµο της ίδιας 

ποσότητας, αθροισµένο µε κάθε τύπο κατατµήµατος, διαιρεµένο µε το διπλό 

λογάριθµο του αριθµού των τύπων κατατµηµάτων, πολλαπλασιασµένο µε 100 

(µετατροπή σε ποσοστό). Είναι δηλαδή η παρατηρούµενη γειτνίαση, σε σχέση 

µε τη µέγιστη πιθανή γειτνίαση για ένα δεδοµένο αριθµό τύπου κατατµηµάτων. 

Ο δείκτης γειτνίασης θεωρεί όλους τους τύπους κατατµήµατος παρόντες σε µια 

εικόνα, περιλαµβάνοντας οποιαδήποτε παρουσία στα όρια του τοπίου, εάν 

υπάρχουν και τους θεωρεί ως παρακείµενους (τα κελιά ενός τύπου 

κατατµήµατος παρακείµενα στα κελιά του ίδιου τύπου). Όλοι οι τοµείς του 

φόντου αγνοούνται, εάν δεν αναφέρονται, επειδή η πληροφορία για τους 

τοµείς των άκρων δεν είναι διαθέσιµη. 
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