
                                                                                  

 

 

 

 Ακρωνύμιο •             FORCLIMADAPT 
 Τίτλος Έργοσ 

 

• Adaptation of Mediterranean woodlands to climate change effects 
(Πποζαπμογή ηυν Μεζογειακών Γαζών ζηιρ Δπιπηώζειρ ηηρ Κλιμαηικήρ 

Αλλαγήρ) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  MED 

 Πποςπολογιζμόρ 

Έπγος 

• 1.674.500,00 € 

 Πποςπολογιζμόρ 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•    230.000,00 € 

 Έναπξη / Λήξη • 6/2010 - 5/2013 
 Εηαιπικό Σσήμα 

 

•    National Park of Vesuvius (Δπικεθαλήρ Δηαίπορ) (Ιηαλία)  

•    Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 
•    International Association for Mediterranean Forests (Γαλλία) 

•    Umbria Region (Ιηαλία) 
•    Andalucía Region (Ιζπανία) 

•    National Forestry  (Γαλλία) 

•    Association for Preservation of the Heritage of Mertola (Ποπηογαλία) 
•    Forêt Méditerranéenne (Γαλλία) 

Ανηικείμενο       • Environment 

  Σςνοπηική 

Πεπιγπαθή 
 Σηόσορ ηος έπγος FORCLIMADAPT είναι η ανηιμεηώπιζη αλλά και η πποζηαζία 

από ηοςρ θςζικούρ κινδύνοςρ οι οποίοι είναι αποηέλεζμα / απόπια ηυν 
κλιμαηικών αλλαγών. Πιο ζςγκεκπιμένα, ηο έπγο αζσολείηαι με ηην πποζαπμογή 

ηηρ διασείπιζηρ ηυν μεζογειακών δαζών ζηιρ κλιμαηικέρ αλλαγέρ, με άμεζο 
ενδιαθέπον ζηη μεγιζηοποίηζη ηυν ικανοηήηυν πποζαπμογήρ ηυν δαζών 

αςηών, βεληιζηοποιώνηαρ έηζι ηιρ ζςνθήκερ διαβίυζηρ ηυν καηοίκυν αλλά και 

ηυν ειδών. 
Το έπγο έσει υρ ζκοπό να παπάζσει λύζειρ ζηη διασείπιζη ηυν δαζών 

πποζαπμοζμένερ ζηα νέα δεδομένα ηυν κλιμαηικών αλλαγών. Θα επικενηπυθεί 
ζηοςρ κινδύνοςρ διάβπυζηρ, πςπκαγιών, κλπ. 

Το ζσέδιο ςλοποίηζηρ ηος έπγος αποβλέπει: 

 ζηην αξιολόγηζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν κλιμαηικών αλλαγών ζε ζσέζη με 

ηο πίζκο ηυν δαζικών πςπκαγιών ζηη Μεζόγειο.  
 Σηην πεπιοσή μελέηηρ, θα ππέπει να εθαπμοζηεί μία καλή ππακηική από 

ηην πλεςπά ηηρ ΠΒΑ ζε ζσέζη πάνηα με ηην επίδπαζη ηυν κλιμαηικών 

αλλαγών, αλλά πάνηα με γνώμονα ηην πποζηαζία ηυν δαζών από ηιρ 
πςπκαγιέρ. (Ένα ανηίζηοισο παπάδειγμα - καλή ππακηική - αποηελεί 

αςηό ηηρ Πεπιθέπειαρ ηηρ Μαζζαλίαρ ζηην οποία είσαν θςηέτει 
κέδποςρ, αθού ηο είδορ αςηό θευπείηαι από ηα πιο ανθεκηικά ζηιρ 

κλιμαηικέρ αλλαγέρ) 

 ζηην ανάπηςξη - ζε διακπαηικό επίπεδο - μεθόδυν διασείπιζηρ πίζκος, 

ζηην ανάπηςξη νέυν ζηπαηηγικών και ηεσνικών για ηη σπήζη γηρ και 
ζηη βεληιζηοποίηζη ηοςρ εν' αναμονή ηυν κλιμαηικών αλλαγών. 

Γπάζειρ πος θα ςλοποιηθούν ζηο πλαίζιο ηος έπγος: 
 ππόλητη κινδύνυν (ζςμπεπιλαμβάνονηαρ ηη δημιοςπγία και ηην 

ςλοποίηζη ηυν πλάνυν και ηυν δπάζευν για ηην διασείπιζη ηυν 

θςζικών και ηεσνολογικών κινδύνυν) 

 πποζαπμογή ζηιρ κλιμαηικέρ αλλαγέρ και εκηίμηζη ηηρ επίδπαζηρ ηοςρ 

 



                                                                                  
 

Παπαδοηέα 

• Video παποςζίαρ μεθόδος "Φςζικήρ Καλλιέπγειαρ " 

• Υλοποίηζη μεθόδος "Φςζικήρ Καλλιέπγειαρ" 

• Final Capitalization Book 

• Μελέηη ηηρ παπελθούζαρ και μελλονηικήρ δςναμικήρ ηηρ βλάζηηζηρ 

ζηην πεπιοσή μελέηηρ  

• Μονηελοποίηζη ζςμπεπιθοπάρ δαζικών πςπκαγιών ζηην πεπιοσή 

μελέηηρ με ηη σπήζη καηάλληλυν λογιζμικών 

• Ππόηαζη μεθοδολογίαρ για μείυζη ηος κινδύνος δαζικών πςπκαγιών 

• Οδηγόρ ζςζηάζευν για ηην πποζαπμογή ηηρ βλάζηηζηρ ζηιρ 

κλιμαηικέρ αλλαγέρ ζε πεπιθεπειακό επίπεδο 

• Πιλοηική αναδάζυζη δύο πεπιοσών ζηο νηζί ηηρ Λέζβος (Αμαλή και 

Ν. Κςδυνιέρ) με επιζηημονική μέθοδο και με ηη μέθοδο ηηρ "Φςζικήρ 

Καλλιέπγειαρ" 

• Αγοπά και εγκαηάζηαζη μεηευπολογικού ζηαθμού ζηον οικιζμό ηηρ 

Λέζβος Μόλςβο (με επίβλετη και σπήζη ηος ζηαθμού από ηο 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίος). 

• Ππομήθεια δοπςθοπικών εικόνυν 

•Δπικαιποποίηζη και επανεκηύπυζη  σαπηών οι οποίοι απσικά είσαν 

παπασθεί ζηο πλαίζιο ηος έπγος INCENDI και αποζηολή ηοςρ ζε 

εθελονηικέρ πςποζβεζηικέρ ομάδερ ζηη Σάμο, ζηη Γαζική Υπηπεζία ηηρ 

Λήμνος και ζηη Γαζική Υπηπεζία ηηρ Φίος 

•Σεμινάπια για ηην Κλιμαηική Αλλαγή και ηιρ δαζικέρ πςπκαγίερ ζηη 

Σάμο (η Σάμορ διαθέηει ηιρ πεπιζζόηεπερ - ζσεηικέρ με ηο ανηικείμενο 

ηος έπγος - εθελονηικέρ ομάδερ ζηο Βόπειο Αιγαίο) 

•Σεμινάπια ζε πςποζβέζηερ και εθελονηικέρ πςποζβεζηικέρ ομάδερ ζε 

Σάμο και Φίο (ανηαλλαγή καλών ππακηικών και ηεσνογνυζίαρ) 

•Σςνάνηηζη - Σςνέδπιο ζηη Μςηιλήνη 

•VIDEO από ημεπίδερ ζε Φίο & Μςηιλήνη 

 


