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Τίηλορ Επεςνηηικού Έπγος:  

Αμηνιόγεζε ησλ ρώξσλ αζηηθνύ πξαζίλνπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν 

πξόθιεζεο αιιεξγηώλ: εθαξκνγή ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο 

Ποζό Φπημαηοδόηηζηρ: 158.944,31 € 

 

Διάπκεια Φπημαηοδόηηζηρ: 36 κήλεο 

Επεςνηηική Ομάδα 

Επιζηημονική Υπεύθςνη:  

Γέζπνηλα Βώθνπ 

 

Φιλικόρ ππορ ηον αναγνώζηη ηίηλορ:  

ALLEGREEN  

 

Επιζηημονική Πεπιοσή:  

Πεξηβάιινλ θαη Δλέξγεηα 

 

Φοπέαρ Πποέλεςζηρ και Φώπα:  

ΔΛΙΓΔΚ / Διιάδα 

 

Φοπέαρ Υποδοσήρ:  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

ΕΥ 

Ε. Φανλίδος Κ. Λεονηίδος  

Α.Φαπαλαμπόποςλορ 

Σςμμεηέσει εθελονηικά και η Δ. Παζσαλίδος 

Μ. Λαζαπίνα  
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Σύνοτη Επεςνηηικού Έπγος 

 

Οη ρώξνη αζηηθνύ πξαζίλνπ απνηεινύλ απαξαίηεην ζπζηαηηθό ησλ θηιηθώλ, βηώζηκσλ πόιεσλ. Οη αζηηθέο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη 

από ην θαηλόκελν ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο πνπ ζε αδξέο γξακκέο ηζνδπλακεί κε πεξηζζόηεξν μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο από απηέο ζηνλ 

αγξνηηθό ή θπζηθό ηνπο πεξίγπξν. Η ξύζκηζε ηνπ θιίκαηνο είλαη κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ηνπ αζηηθνύ 

πξαζίλνπ. Η δήηεζε γηα απηό αλακέλεηαη λα γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε όζν εληνλόηεξε ε θιηκαηηθή αιιαγή, αθνύ κπνξεί λα 

κεηξηάζεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Πνιινί παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρώξσλ 

πξαζίλνπ ώζηε λα παξέρνπλ ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο ηνπο. Έλαο πνιύ ζεκαληηθόο πνπ δελ είρε κέρξη πξόζθαηα αλαγλσξηζηεί σο 

ηέηνηνο είλαη νη αιιεξγηνγόλεο ηδηόηεηεο ηεο γύξεο νξηζκέλσλ θπηώλ. Παξόηη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο, ε 

αεξνκεηαθεξόκελε γύξε ηέηνησλ θπηώλ κπνξεί λα ζεσξεζεί βηνινγηθόο ξύπνο. Oη αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο, όπσο απηέο πνπ 

πξνμελνύληαη από ηε γύξε θπξίσο αλεκνεπηθνληαδόκελσλ θπηώλ, επεξεάδνπλ πνιύ πςειό πνζνζηό ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ, 

κε ζπλεπαθόινπζν κεγάιν θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό θόζηνο. Δθηηκάηαη όηη ζα έρεη πιεγεί ν κηζόο πιεζπζκόο ηεο ΔΔ κέρξη ην 2025. 

Με απηό δεδνκέλν, είλαη αλαγθαίεο ελέξγεηεο πνπ ζα κεηώλνπλ ηελ έθζεζε ησλ αλζξώπσλ ζε αιιεξγηνγόλν γύξε, πξσηίζησο ζηηο 

πόιεηο όπνπ δεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ θαη όπνπ όιν ή ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ είλαη 

αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο. Σην πιαίζην απηνύ ηνπ έξγνπ, ζα γίλεη απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 

σο πξνο ην αιιεξγηνγόλν δπλακηθό ηνπο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο απνηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πόιε. Παξάιιεια, 

εθηόο από ηελ ιεπηνκεξή πιεξνθνξία γηα ηε δνκή θύξησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο, ζα ππάξμεη λέα γλώζε ζηα πεδία ηεο 

αεξνβηνινγίαο, θαηλνινγίαο άλζεζεο θαη γπξενπαξαγσγήο. Τν έξγν ζα νινθιεξσζεί κε ηελ παξαγσγή εγρεηξηδίνπ, κε γεληθέο 

νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ, εηδηθέο πξνηάζεηο γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη νδεγό θπηώλ πξνο απνθπγή ή επηινγή. 
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Ππυηοηςπία ηος Επεςνηηικού Έπγος 

 

Τν αζηηθό πξάζηλν είλαη θπξίσο αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο, γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη λα αιιάμνπκε, εάλ ρξεηαζηεί, κεξηθά από 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σρεδηαζκόο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ρώξσλ αζηηθνύ πξαζίλνπ πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηελ 

αιιεξγηνγόλν επίδξαζε ησλ θπηώλ θαη επηδηώθνπλ ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηεο έρνπλ ηζρπξό ζεηηθό αληίθηππν ζηελ αλζξώπηλε πγεία. 

Δάλ δελ ππάξρεη όιε ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη γλώζε γηα λα γίλεη απηό, ζα πξέπεη λα απνθηεζεί. Σε απηό απνβιέπεη ην παξόλ 

έξγν πνπ ζηνρεύεη ζε ζηνηρεία ηα νπνία ππνβαζκίδνπλ ηηο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ θαη πξαθηηθέο πνπ 

κπνξνύλ λα ηηο επαλνξζώζνπλ. Θα γίλνπλ έξεπλεο ζε επίπεδν αεξνβηνινγίαο, δνκήο βιάζηεζεο, θαηλνινγίαο άλζεζεο θαη 

γπξενπαξαγσγήο. Απηή ε παξάιιειε, ζπλδπαζκέλε έξεπλα ζε πνιιαπιά πεδία κε έλα ηειηθό ζηόρν απνηειεί κία από ηηο 

πξσηνηππίεο ηνπ παξόληνο έξγνπ. Άιιεο ζεκαληηθέο είλαη ε απνηύπσζε ρσξηθώλ θαη επνρηθώλ πξνηύπσλ θπθινθνξίαο 

αεξνκεηαθεξόκελεο γύξεο, νη πνζνηηθνπνηήζεηο ηεο ζρέζεο βιάζηεζεο θαη γύξεο ζε ηνπηθή θιίκαθα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα 

δώζνπλ εηθόλα γηα ηνλ ηύπν θαη ην κέγεζνο ησλ επεξρόκελσλ αιιαγώλ ζηε βιάζηεζε ή ζηε γύξε, όηαλ είλαη γλσζηό ην κέγεζνο 

ηεο κηαο από ηηο δύν κεηαβιεηέο, ε αλίρλεπζε ησλ πεγώλ αεξνκεηαθεξόκελεο γύξεο θ.α. Οη έξεπλεο απηέο ζα ζπκπιεξσζνύλ κε 

ζπιινγή βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ γηα θπηά κε αιιεξγηνγόλν δξάζε ηεο γύξεο ηνπο θαη ζα νινθιεξσζνύλ κε ηελ εθαξκνγή ελόο 

δείθηε (Cariñanos et al. 2014) πνπ ζα απνηππώλεη ην αιιεξγηνγόλν δπλακηθό θάζε κειεηνύκελνπ ρώξνπ πξαζίλνπ θαη εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο επξύηεξα ζηελ πόιε. Τέηνηα απνηίκεζε δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ κέρξη ζήκεξα ζηε ρώξα καο. Τα απνηειέζκαηα 

ζα νδεγήζνπλ ζε πξνηάζεηο γηα ιήςε κέηξσλ, όπνπ είλαη αλαγθαίν, γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πόιε γεληθά θαη ζε 

επηκέξνπο πεξηνρέο ηεο εηδηθόηεξα. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ζα ζπκβάιεη θαη εγρεηξίδην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε πιεξνθνξίεο 

γηα ζσζηή επηινγή θπηώλ θαη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ. 
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Αναμενόμενα αποηελέζμαηα & Ανηίκηςπορ ηος 

Επεςνηηικού Έπγος 
 

H λέα γλώζε γηα ην αιιεξγηνγόλν δπλακηθό ρώξσλ πξαζίλνπ ζηε Θεζζαινλίθε, όπσο πάξθα, ιεσθόξνη, εγθαηαιεηκκέλα 

ζηξαηόπεδα θαη ε παλεπηζηεκηνύπνιε ηνπ ΑΠΘ, ζα ζπκπιεξώζεη ηελ ππεξηξηαθνληαεηή ζεηξά δεδνκέλσλ αλεκνκεηαθεξόκελεο 

γύξεο πνπ ππάξρεη γηα ηελ πόιε, ελώ ζα πξνζθέξεη απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη εξγαιεία ζην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Παξάπιεπξα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα είλαη: α) ε πξνζζήθε λέαο πιεξνθνξίαο 

ζε παγθόζκην επίπεδν γηα ηε γπξενπαξαγσγή θαη ηε θαηλνινγία άλζεζεο μπισδώλ θπηώλ, β) ν έιεγρνο ππνζέζεσλ πνπ 

ζπλδένπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο βιάζηεζεο κε ζπγθέληξσζε γύξεο ζηνλ αέξα, κε αλακελόκελν επαθόινπζν ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ησλ πνζνηηθώλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πξνηαζεί, γ) ε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο 

γηα θπηά κε αιιεξγηνγόλεο ηδηόηεηεο ηεο γύξεο ηνπο, δ) ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξάο πνηόηεηαο αέξα θνληά ζην έδαθνο θαη πνιύ πην 

πάλσ από απηό, ε) ε απνηύπσζε ησλ ρσξνρξνληθώλ πξνηύπσλ ζύλζεζεο θαη ζπγθέληξσζεο γύξεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο 

πόιεο, ζη) ε αλίρλεπζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο θαηλνινγίαο άλζεζεο επηιεγκέλσλ μπισδώλ εηδώλ θαη ηεο πεξηόδνπ θπθινθνξίαο 

γύξεο ηνπο, όπσο θαη άιισλ ζρέζεσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ σο αλαδπόκελα εξσηήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

δ) ε δπλαηόηεηα λα απνηειέζεη νδεγό γηα αλάινγεο έξεπλεο ζε άιιεο αζηηθέο πεξηνρέο. Τν έξγν αλακέλεηαη λα έρεη πςειή 

θνηλσληθή απήρεζε θαζώο ηα απνηειέζκαηά ηνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελόο αζθαιέζηεξνπ θαη πεξηζζόηεξν 

πγηνύο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, κε πνιύ ζεηηθό αληίθηππν θαη ζηελ νηθνλνκία, εθόζνλ πηνζεηεζνύλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

Υπελζπκίδεηαη όηη απηή ε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο ξύπαλζε επεξεάδεη αξλεηηθά κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ θαη έρεη 

πςειό άκεζν θαη έκκεζν θόζηνο ζπλδεόκελν κε ηε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ αιιεξγηώλ, απώιεηεο εξγάζηκσλ εκεξώλ, 

θ.ά., ελώ θαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία κπνξεί λα πιεγεί, θαζώο ηνπξίζηεο κε επαηζζεζία ζηε γύξε απνθεύγνπλ ηόπνπο ή 

πεξηόδνπο κε πςειό θίλδπλν πξόθιεζεο αιιεξγηώλ. 
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Η ζημαζία ηηρ σπημαηοδόηηζηρ 

 

Η ρξεκαηνδόηεζε από ην Διιεληθό Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ πνπ αλακέλεηαη 

λα δώζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη εξγαιεία γηα ηε 

βειηίσζή ηνπ, ελώ κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγό γηα κεηαγελέζηεξε αλάινγε έξεπλα αιινύ. Με ηηο  πξνβιεπόκελεο δξάζεηο 

δεκνζηόηεηαο αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί κηα λέα δηάζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηε δηακόξθσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ, πνπ είλαη νη αιιεξγηνγόληεο ηδηόηεηεο ησλ θπηώλ. Σε 

επξύηεξν πιαίζην, έρνληαο δηάξθεηα 36 κελώλ, ην έξγν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε λένπο εξεπλεηέο (postdoc) λα ζπλερίζνπλ λα 

θάλνπλ επ’ ακνηβή απηό πνπ επηδεηνύλ, δειαδή, δεκηνπξγηθή θαη απνδνηηθή έξεπλα, θαη λα παξακείλνπλ ζηε ρώξα, έηζη 

ώζηε λα κεησζεί ε έληαζε ηνπ ‘brain drain’. Τέινο, κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ αλαβαζκίδεηαη ν εξγαζηεξηαθόο 

εμνπιηζκόο ηεο ππεύζπλεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αθαδεκατθήο κνλάδαο, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ππό θαιύηεξνπο ηερληθά όξνπο θαη κεγαιύηεξε αληαγσληζηηθή ηθαλόηεηα ζε κειινληηθέο πξνζθιήζεηο.   
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