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Το Έργο (1)

Action HERITAGE SHEEP BREEDS AGRI GEN 
RES 040

o Διεθνές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,στο πλαίσιο του κανονισμού του 
Συμβουλίου της Επιτροπής για να συντηρήσει την 
κληρονομιά των γενετικών πόρων των φυλών
προβάτων (EC) No 870/2004 AGRI GEN RES 2006 
HERITAGE SHEEP)



Το Έργο (2)
Οι Φυλές Προβάτων στο Έργο
o Ως φυλές με πολιτιστική σημασία ορίζονται οι φυλές που 
είναι γενετικά διαφοροποιημένες, γεωγραφικά 
συγκεντρωμένες και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον 
εκτροφής

o Είναι αυτόχθονες φυλές, που παραδοσιακά εκτρέφονται για 
εμπορικούς λόγους και έχουν ουσιαστικό ρόλο στην τοπική 
κοινωνία και οικονομία

Εταίροι του Έργου
o Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
o ΕΘΙΑΓΕ
o University of York
o Institut de l’Elevage
o CGN, Wageningen
o University of Ljubljana



Πακέτα Εργασίας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι πακέτα εργασίας 
(WPs)
o Πακέτο Εργασίας 5 (WP5)

• Η δημιουργία ενός ιστοχώρου, για την δυναμική 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων, www.heritagesheep.eu,
που συνδέει με και συμπληρώνει τις υπάρχουσες βάσεις 
δεδομένων

o Στόχοι του Πακέτου Εργασίας 5
• Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου για την καταγραφή 
των φυλών προβάτων με τοπική πολιτιστική σημασία

• Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όπου θα 
συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες για τον 
προσδιορισμό των κινδύνων που απειλούν τις φυλές

http://www.heritagesheep.eu/


Η βάση Δεδομένων (1)



Σχεσιακή βάση που δημιουργήθηκε με τη χρησιμοποίηση 
της Microsoft Access

Με ενδιάμεσο γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον 
χρήστη (φόρμες εισαγωγής)

Παρουσίαση πληροφοριών στον Ιστοχώρο

Συμπλήρωση πεδίων Γεωγραφικών Δεδομένων των 
περιοχών εκτροφής των φυλών (σε επίπεδο NUTS3)

Η βάση Δεδομένων (2)



Δεδομένα στη Βάση

WP1 : πληροφορίες για τους κινδύνους που 
απειλούν τις φυλές και γενική περιγραφή
o Καταγωγή / προέλευση
o Γενεαλογικά στοιχεία
o Τάσεις του πληθυσμού
o Χαρακτηριστικά με οικονομικό ενδιαφέρον
o Σύστημα εκτροφής
o Ανθεκτικότητα σε ασθένειες
o Άλλες επιδράσεις στους πληθυσμούς (ΚΑΠ, κλιματικές 
επιδράσεις κλπ)

WP3 : πληροφορίες για την κρυοδιατήρηση



Ιστοχώρος του Έργου

http://www.heritagesheep.eu
o Στατικό περιεχόμενο
o Δυναμικό περιεχόμενο

• Χρησιμοποιεί την τεχνολογία Active Server Pages (ASP)

http://www.heritagesheep.eu/


Central Web-Based Network Structure diagram
Διάγραμμα Κεντρικής Δομής του Δικτύου
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Εισαγωγή GIS (1)
Η Γεωγραφική Παρουσίαση των φυλών και των 
αποτελεσμάτων στον Ιστοχώρο με τη χρήση GIS
o Συλλογή γεωγραφικών δεδομένων για τον προσδιορισμό 
των κινδύνων που απειλούν τις φυλές 

• Περιοχές υψηλού κινδύνου
• Ασθένειες
• Οικονομικές πιέσεις
• Περιβαλλοντικές πιέσεις

o Κατάλληλη τροποποίηση της μορφής της Βάσης δεδομένων 
και μετατροπή σε Γεω-βάση (Geodatabase)

o Στατική και Δυναμική Παρουσίαση όλων των πληροφοριών 
μέσω του ArcInfo και του ArcGIS Server



Εισαγωγή GIS (2)

Στόχοι
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των GIS και ανάπτυξη 
του Ιστοχώρου σε δικτυακή πύλη για τις φυλές 
προβάτων
Η αύξηση του ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων 
φορέων, αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με 
τις αυτόχθονες φυλές προβάτων 



Γεωγραφική Παρουσίαση των Φυλών



Ταξινόμηση Πληθυσμού

Χρωματική 
διαφοροποίηση 
των περιοχών 
ανάλογα με το 
μέγεθος του 
πληθυσμού 
των φυλών



Ηλικία των Εκτροφέων

Απεικόνιση 
συγκριτικών 
ποσοστών 
ηλικίας των 
εκτροφέων της 
κάθε φυλής 



Τάσεις Πληθυσμού

Γεωγραφική 
αναπαράσταση 
της εκτιμούμενης 
τάσης του 
μεγέθους του 
πληθυσμού της 
φυλής



Σας 
ευχαριστούμε!
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