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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor, πραγματοποιήθηκαν ο σχεδιασμός και η 
εγκατάσταση μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης στις τέσσερις περιοχές 
μελέτης, με σκοπό την παρακολούθηση: α) των μετεωρολογικών παραμέτρων που 
είναι ενδεικτικές της αλλαγής του κλίματος, β) των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, δηλαδή της πορείας των φαινομένων νέκρωσης ειδών κωνοφόρων και 
εισβολής κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων και γ) του βαθμού επιτυχίας των 
προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων προσαρμογής. 

Σύμφωνα με τις «Κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα του έργου LIFE+ AdaptFor» 
οριοθετήθηκαν τέσσερις επιφάνειες παρακολούθησης, έκτασης 0,2 ha, σε κάθε μία 
από τις περιοχές μελέτης. Η επιλογή των επιφανειών έγινε με βάση α) την 
αντιπροσωπευτικότητα της ποικιλότητας των περιβαλλοντικών συνθηκών σε κάθε 
περιοχή, δηλαδή των διαφορετικών ποιοτήτων τόπου (όπως αυτές προέκυψαν από την 
καταγραφή διαφορετικών μονάδων βλάστησης) και β) την ύπαρξη δεδομένων βάσης 
από προηγούμενες μελέτες. Εντός των επιφανειών, κάθε δέντρο σημάνθηκε μόνιμα με 
μοναδικό αναγνωριστικό για την ταχεία αναγνώρισή του και συσχέτιση με 
προηγούμενα δεδομένα που έχουν συλλεγεί. 

Από κάθε επιφάνεια, λαμβάνεται ένας αριθμός δασοκομικών και εδαφικών 
παραμέτρων και παραμέτρων σχετικών με τη βλάστηση, τη δομή, την αύξηση των 
δέντρων και την υγεία του δάσους, με βάση τυποποιημένες μεθόδους. Τέτοιες 
παράμετροι είναι: α) ύψος, στηθιαία διάμετρος των ιστάμενων ατόμων, β) ύψος 
έναρξης κόμης, γ) κάλυψη παρεδαφιαίας βλάστησης ή υποβλάστησης ή βλάστησης 
ορόφου ποωδών, δ) βαθμός συγκόμωσης, ε) ποσοστό γυμνού εδάφους και στ) βάθος 
χούμου και φυλλάδας. 

Ειδικότερα, σε κάθε επιφάνεια πραγματοποιείται απογραφή ιστάμενων δέντρων 
(ζωντανών και νεκρών), κατακείμενων (νεκρών) δέντρων, απογραφή ορόφου θάμνων 
και αναγέννησης. Η εκτίμηση της ζωτικότητας προκύπτει από τον βαθμό 
αποφύλλωσης στο ανώτερο 1/3 της κόμης του δέντρου, και γίνεται με οπτική 
εκτίμηση, σύμφωνα με τα κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος Συνεργασίας για τα 
Δάση (ICP Forests). Η αποσύνθεση εκτιμάται τόσο για τα κατακείμενα, όσο και για τα 
νεκρά ιστάμενα δέντρα με τη χρήση της 5-βάθμιας κλίμακας που χρησιμοποιεί ως 
διαγνωστικούς χαρακτήρες τον φλοιό, τους λεπτούς κλαδίσκους, την υφή, το σχήμα, 
το χρώμα του ξύλου και την απόσταση του κορμού από την επιφάνεια του εδάφους. 
Εκτός από τις ανωτέρω βασικές παραμέτρους, προστέθηκαν η παρακολούθηση των 
μονάδων βλάστησης του υπορόφου, καθώς και άλλων ειδικών παραμέτρων που 
αφορούν σε θέματα υγείας του δάσους, όπως των επιβλαβών εντόμων (τοποθέτηση 
φερομονικών παγίδων και προσδιορισμός δειγμάτων στο εργαστήριο), η περιοδική 
χαρτογράφηση των προσβεβλημένων και νεκρών δέντρων εξαιτίας της δράσης 
φλοιοφάγων εντόμων και μυκήτων, η αξιολόγηση της σοβαρότητας του βαθμού 
προσβολής στις δειγματοληπτικές επιφάνειες κ.ά. 

Τέλος, σε κάθε περιοχή εγκαταστάθηκε τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός, ο 
οποίος έχει τη δυνατότητα μέτρησης, καταγραφής και αυτόματης αποστολής στις 
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες συγκεκριμένων κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία 
αέρα, σχετική υγρασία αέρα, ύψος κατακρημνισμάτων, διάρκεια ηλιοφάνειας, ολική 
και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου). 

Τα δεδομένα των επιφανειών συλλέγονται μία φορά ανά έτος (κατά τον μήνα Μάιο) 
από τις τοπικές δασικές υπηρεσίες (πρωτογενή δεδομένα) και, αφού υποστούν 
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κατάλληλη επεξεργασία, αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, η οποία διατηρεί σχετική ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In the framework of the Project LIFE+ AdaptFor, a permanent monitoring program has 
been established at the four study areas, aiming at the monitoring of: a) the 
meteorological parameters which are indicative of climate change, b) the impacts of 
climate change, i.e. the course of coniferous species’ dieback and of the intrusion of 
conifers into broadleaved forests and c) the success of the proposed adaptation 
management measures.   

According to the “Specifications for the monitoring of climate change impacts at the 
four forest ecosystems of the project LIFE+ AdaptFor” drafted in the framework of 
this Action,  four monitoring plots, of 0,2 ha each, have been established in each of the 
study areas. The selection of these sampling plots was based on a) the representativity 
of the environmental conditions’ diversity in each area, i.e. the different site 
quality/productivity (as defined according to the different vegetation units found in the 
areas) and b) the existence of baseline data from previous studies. Within the 
monitoring plots, each tree was permanently marked with a unique identifier for its 
rapid identification and correlation with previous data collected. From each sampling 
plot, a number of silvicultural and soil parameters and parameters related to vegetation, 
structure, tree growth and forest health are measured, using standard methods. These 
parameters are: a) height, diameter at breast height of individual standing trees, b) 
height from the ground to tree crown, c) cover of understory vegetation or herbaceous 
vegetation, d) extent of canopy closure, e) percentage of bare soil and f) depth of 
humus and litter.  

Specifically, in each sampling plot, an inventory of standing trees (live and dead), 
decumbent (dead) trees, shrubs and regeneration is proposed. The assessment of tree 
vitality results from the degree of defoliation in the upper 1/3 of the tree crown and is 
performed through visual observation, based on the criteria of the International 
Cooperation Program for Forests (ICP Forests). The degree of decomposition is 
estimated both for decumbent and standing dead trees using a 5-degree scale which 
uses as diagnostic characteristics the tree bark, thin twigs, texture, shape, wood color 
and distance of tree trunk from the ground. Furthermore, apart from the above basic 
parameters, the monitoring of some additional monitoring parameters has been 
proposed. These additional parameters include the understory vegetation units, as well 
as other parameters regarding forest health, such as pathogens (establishment of 
pheromone traps and identification of samples in the laboratory), periodic mapping of 
affected and dead trees due to the action of bark beetles and fungi, assessment of the 
severity of infection degree in the sampling plots etc.  

Finally, in each pilot area a telemetric meteorological station has been installed for the 
measurement, record and automatic dispatch (to the competent Forest Services) of the 
certain parameters (i.e. air temperature, relative air humidity, precipitation, sunshine 
duration, total and diffused solar radiation, wind speed and direction). 

The collection of data from the sampling plots is performed once per year (in May) by 
the personnel of the local Forest Services (row data). Following their processing, the 
data are sent to the Directorate General for the Development and Protection of Forests 
and Rural Environment (Ministry for the Environment, Energy and Climate Change), 
where they are inserted/maintained into a relevant electronic database.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Τα δάση της Ελλάδας 

Η δασική έκταση της Ελλάδας (δάση και τις λοιπές δασωμένες γαίες), όπως 
αναφέρεται στην Έκθεση για την Κατάσταση των Δασών της Ευρώπης (MCPFE 
2007), καλύπτει περισσότερο από τη μισή έκταση της Ελλάδας (σύμφωνα με στοιχεία 
του 2005), εκ των οποίων τα δάση καλύπτουν το 29,1% και οι λοιπές δασωμένες γαίες 
το 21,6%. Από τα στοιχεία της εν λόγω έκθεσης προκύπτει ότι στην Ελλάδα, η δασική 
έκταση εμφανίζεται περίπου σταθερή κατά τη δεκαπενταετία 1990-2005 (6.511.000, 
6.525.000 και 6.532.000 εκτάρια για το 1990, 2000 και 2005 αντιστοίχως). Κατά την 
περίοδο αυτή, η έκταση των δασών εμφανίζει αύξηση (3.750.000 εκτάρια το 2005, σε 
σχέση με 3.299.000 εκτάρια το 1990), ωστόσο, η έκταση της λοιπής δασωμένης γης 
εμφανίζει αντίστοιχη μείωση (2.780.000 εκτάρια το 2005 σε σχέση με 3.212.000 
εκτάρια το 1990).  

Πέραν των ποσοτικών στοιχείων, επισημαίνεται ότι η χώρα εμφανίζει μεγάλη ποικιλία 
δασικών οικοσυστημάτων, από τα ημιερημικά του φοινικόδασους στο Βάι της Κρήτης 
έως τα ψυχρόβια δάση της σημύδας, της δασικής πεύκης και της ερυθρελάτης στη 
Ροδόπη. Η ποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων οφείλεται στην πλούσια 
χλωρίδα, στην ποικιλία κλιματικών τύπων (από το καθαρά μεσογειακό έως το καθαρά 
ηπειρωτικό κλίμα), στην ορεογραφική διαμόρφωση (καθώς πρόκειται για μία 
κατεξοχήν ορεινή χώρα με 42 κορυφές άνω των 2.000 m), στη μεγάλη ποικιλία 
γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων, στην ποικιλία εδαφικών τύπων, στην 
ιστορική–πολιτιστική εξέλιξη καθώς και στην οικονομική και κοινωνική δομή της 
χώρας (Ντάφης 2010). 

Για τα δάση και τις λοιπές δασωμένες γαίες της Ελλάδας υπάρχει ισχυρή νομική 
προστασία. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, περισσότεροι από το ένα τρίτο 
των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου Natura 2000 έχουν κυρίαρχο δασικό 
χαρακτήρα. Τα δάση της Ελλάδας, όπως και της υπόλοιπης Μεσογειακής λεκάνης, 
έχουν εκτεθεί σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, τα παράκτια δάση και 
τα δάση σε χαμηλό υψόμετρο έχουν υποβαθμισθεί εξαιτίας ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων (μη αειφορική διαχείριση, υπερβόσκηση, δόμηση). Πέραν αυτών, οι 
δασικές πυρκαγιές επηρεάζουν τα δασικά οικοσυστήματα και επιδρούν στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας συνολικά της Ευρώπης, ιδίως στον βαθμό που οι πληγείσες 
περιοχές φιλοξενούν σημαντικά, μοναδικά και σπάνια στοιχεία. Πρακτικές αειφορικής 
διαχείρισης των δασών της Ελλάδας έχουν εισαχθεί σταδιακά από το 1920. Η έννοια 
της αειφόρου δασικής διαχείρισης ορίστηκε στην Πανευρωπαϊκή Υπουργική 
Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993 ως εξής: «η 
διαχείριση και χρήση των δασών και της δασικής γης κατά τρόπο και με ρυθμούς που 
να διατηρείται η βιοποικιλότητα τους, η παραγωγικότητά τους, η δυνατότητα 
ανανέωσής τους, η ζωτικότητα και το δυναμικό τους για την άμεση και μελλοντική 
εξασφάλιση των σχετικών οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών, σε 
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και που δεν προκαλούν ζημιές σε άλλα 
οικοσυστήματα».  
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1.2. Η κλιματική αλλαγή 

Υπάρχει ευρύτατη επιστημονική και πολιτική συναίνεση ως προς το ότι έχουμε 
εισέλθει σε περίοδο κλιματικής αλλαγής. Οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
ολόκληρης της Ευρώπης είναι ήδη απτές και μετρήσιμες. Ωστόσο, η κατανομή των 
επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος ενδέχεται να είναι άνιση. Η νότια Ευρώπη 
και το σύνολο της λεκάνης της Μεσογείου συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες 
περιοχές λόγω, αφενός, της υψηλής αύξησης των θερμοκρασιών και αφετέρου, της 
μείωσης των βροχοπτώσεων σε περιοχές στις οποίες ήδη παρατηρείται λειψυδρία.  

Η γνώση της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών στα δασικά οικοσυστήματα είναι 
ουσιώδους σημασίας, καθώς αυτά συμβάλλουν οικονομικά και περιβαλλοντικά στην 
ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Οι Johnsen et al. (2001), (από Νάστης κ.ά. 2011) 
επισημαίνουν ότι η υγεία και η δυναμική αύξησης των δασικών ειδών εξαρτώνται 
άμεσα από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η ηλιακή 
ακτινοβολία, το διαθέσιμο νερό και τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, ενώ 
επηρεάζονται και από συνοικολογικούς παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός, οι 
επιδράσεις της ζωοκοινότητας των μικροοργανισμών και οι πυρκαγιές. 

Τον 20ό αιώνα διαπιστώθηκε μικρή αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση του ύψους 
των κατακρημνισμάτων, τάση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί τον 21ο αιώνα 
(Ζερεφός 2009, από Νάστης κ.ά. 2011). Ωστόσο, η συνολική μείωση των 
κατακρημνισμάτων το έτος 2100 δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη σε όλη την 
ελληνική επικράτεια, καθώς αναμένεται μείωσή τους στην ηπειρωτική χώρα (όπου 
βρίσκονται τα παραγωγικά δάση της Ελλάδος) και αύξηση στα νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους (εκτός της Κρήτης). Τα δασικά οικοσυστήματα θα ζημιωθούν κατά κύριο 
λόγο από τα μειωμένα κατακρημνίσματα και τις υψηλές θερμοκρασίες που θα 
επικρατήσουν κατά την ξηροθερμική περίοδο, ενώ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
καταστροφικών πυρκαγιών (Giannakopoulos κ.ά. 2009, από Νάστης κ.ά. 2011). Οι 
Νάστης κ.ά. (2011) εκτιμούν χωρική ανακατανομή των δασών (αύξηση θερμόβιων 
ειδών, ερημοποίηση, μείωση ψυχρόβιων ειδών και μείωση της βιοποικιλότητας) 
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

Η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε, σε περίοδο λίγων δεκαετιών, να ακυρώσει τις 
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση 
της βιοποικιλότητας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή αν δεν 
διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα και αντιστρόφως, η διατήρηση της βιοποικιλότητας 
είναι ασπίδα στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Συνεπώς, θα πρέπει να αναζητηθεί 
το τριπλό κέρδος: διατήρηση της βιοποικιλότητας - αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής - προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η δασική βιοποικιλότητα ιδιαίτερα 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα, επειδή τα δάση, όταν δεν είναι υποβαθμισμένα, δεσμεύουν τον 
άνθρακα. Περαιτέρω, με το να διατηρούνται τα οικοσυστήματα σε καλή κατάσταση, 
αυξάνονται οι πιθανότητες να προσαρμοστούν στις αλλαγές της θερμοκρασίας, στην 
ενδεχόμενη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και σε άλλες αλλαγές. Με τον 
τρόπο αυτό, τα λειτουργικά οικοσυστήματα βοηθούν την κοινωνία και την οικονομία 
να προσαρμοστεί  στην κλιματική αλλαγή. 
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1.3. Το έργο LIFE+AdaptFor 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Ελλάδα, ως μεσογειακή χώρα, προβλέπεται να είναι 
από τις πιο ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας, 
δύο είναι τα φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αλλαγή του 
κλίματος ή να συνδεθούν με αυτήν. 

1. Η νέκρωση δέντρων κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), ιδιαίτερα στα 
ξηροόρια της, στην Πελοπόννησο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το φαινόμενο 
πρωτοπαρουσιάσθηκε σε μαζική μορφή το 1989 έπειτα από δύο ξηρά και πολύ 
θερμά καλοκαίρια (1987 και 1988). Αρχικά το φαινόμενο αποδόθηκε σε επιδημία 
φλοιοφάγων εντόμων. Ωστόσο, τα φλοιοφάγα έντομα δρουν δευτερογενώς και η 
δράση τους ευνοείται από την εξασθένηση των δέντρων. Στον Πάρνωνα, τον 
Ταΰγετο και το Μαίναλο το ποσοστό των νεκρών δένδρων κυμαίνονταν από 20 έως 
40%. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάσθηκε και στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα σε 
μικρότερο ποσοστό (από 10 έως 20%). Στον Όλυμπο νεκρώθηκαν σχεδόν όλα τα 
άτομα ελάτης που είχαν εισβάλει στη ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων. Η 
νέκρωση αυτή συνεχίζεται έως και σήμερα με μικρότερη ωστόσο ένταση. 

2. Η εισβολή κωνοφόρων και ιδιαίτερα της υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii-regis) 
και της μαύρης πεύκης (Pinus nigra) σε δάση πλατυφύλλων ειδών και ιδιαίτερα της 
πλατύφυλλης, της ευθύφλοιου δρυός, της καστανιάς και λιγότερο της οξιάς. Στην 
περίπτωση αυτή, το φαινόμενο συσχετίζεται κυρίως με δύο παράγοντες: α) την 
υποβάθμιση, λόγω της πρεμνοφυούς διαχείρισης των δασών αυτών και συνεπώς τη 
μείωση της ανταγωνιστικής ικανότητας των πλατύφυλλων ειδών, σε σχέση με τα 
κωνοφόρα και ιδιαίτερα με τα είδη πεύκης, β) την κλιματική αλλαγή, η οποία 
καθιστά τα πλατύφυλλα είδη λιγότερο ανταγωνιστικά καθώς και με συνδυασμό των 
δύο αυτών παραγόντων. 

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, από κοινού με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, εκπονούν 
έργο με τίτλο «Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην 
Ελλάδα» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το βασικό ερώτημα με το οποίο ασχολείται το Έργο με το 
ακρωνύμιο LIFE+ AdaptFor (www.life-adaptfor.gr) είναι πώς μπορούμε να 
προσαρμόσουμε τη διαχείριση των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, το Έργο έχει ως σκοπό την επίδειξη της προσαρμογής της δασικής 
διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος σε τέσσερα επιλεγμένα δασικά οικοσυστήματα 
της χώρας. Σε αυτά τα δάση έχουν παρατηρηθεί ήδη αλλαγές στη βλάστηση οι οποίες 
αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. 

 

1.3.1. Δράσεις επίδειξης της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην 
κλιματική αλλαγή στις τέσσερις περιοχές μελέτης 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων, 
παρήχθησαν χρονοσειρές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για τις χρονικές περιόδους  
1950-2009 και 2010-2050 (Δράση 1) σε κάθε μία από τις περιοχές μελέτης.  

Στο πλαίσιο της Δράση 2, αξιολογούνται η προηγούμενη και υφιστάμενη κατάσταση 
των τεσσάρων δασικών οικοσυστημάτων, κυρίως από άποψη υγείας του δάσους 
(εμφάνιση παθογόνων οργανισμών, όπως μύκητες και έντομα) αλλά και από άποψη 
οικοφυσιολογίας, φυτοκοινωνιολογική και εδαφολογική. Η περιγραφή βασίζεται σε α) 
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εργασία πεδίου, β) έρευνα των αρχείων των τοπικών δασικών και άλλων υπηρεσιών 
και γ) υπάρχουσα βιβλιογραφία. Περαιτέρω, γίνεται προσπάθεια τεκμηρίωσης των 
αλλαγών στη βλάστηση με βάση τα κλιματικά δεδομένα για την περίοδο 1950-2009 
που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 1. Επιπλέον, οι αλλαγές στη βλάστηση των 
τεσσάρων περιοχών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών αποτυπώνονται με τη 
χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων.  

Στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις ανωτέρω δράσεις 
(Δράσεις 1 και 2), θα γίνει προσπάθεια εκτίμησης της εν δυνάμει εξάπλωσης και της 
κατάστασης των εν λόγω δασικών οικοσυστημάτων εξαιτίας της μελλοντικής αλλαγής 
του κλίματος για τη χρονική περίοδο 2010-2050 (Δράση 3).  

Στο πλαίσιο της Δράσης 4, θα διατυπωθούν προτάσεις για την προσαρμογή των 
πρακτικών δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή σε καθεμία από τις τέσσερις 
(4) περιοχές μελέτης. Τα εν λόγω μέτρα προσαρμογής των πρακτικών δασικής 
διαχείρισης θα στοχεύουν στη μείωση της ευπάθειας των δασικών οικοσυστημάτων 
και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή και θα 
περιλαμβάνουν κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, 
όπως οι επιδημίες εντόμων, ξηρασίες κ.ά.. Εξυπακούεται πως τα προτεινόμενα μέτρα 
προσαρμογής θα ανταποκρίνονται στην αξιολόγηση των επιδράσεων της 
αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής στα δάση (Δράση 3), λαμβάνοντας υπόψη την 
υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις των δασών (Δράση 2).  

Το 2014, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με άλλους 
εμπλεκόμενους, τα ανωτέρω μέτρα – στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή αναμένεται να ενσωματωθούν στα δασικά διαχειριστικά σχέδια των τεσσάρων 
περιοχών μελέτης (Δράση 5).  

Στο πλαίσιο της παρούσα δράσης (Δράση 6), προβλέπεται ο σχεδιασμός και η 
εγκατάσταση ενός προγράμματος παρακολούθησης στις τέσσερις περιοχές 
μελέτης. Στόχος είναι η παρακολούθηση α) των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και β) της επιτυχίας της εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής στα 
τέσσερα δασικά οικοσυστήματα.  

 

1.3.2. Δράσεις ενδυνάμωσης των δασικών υπηρεσιών στο να προσαρμόσουν τη 
δασική διαχείριση στις περιοχές αρμοδιότητάς τους 

Ταυτόχρονα με τις δράσεις επίδειξης της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής 
διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, το έργο προβλέπει την ενίσχυση της ικανότητας 
των ελληνικών δασικών υπηρεσιών ώστε να μπορούν να ανιχνεύουν εγκαίρως και να 
διαχειρίζονται κατάλληλα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση της 
αρμοδιότητάς τους.  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Δράσης 13 θα συνταχθούν και θα εκδοθούν 
κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών της Ελλάδας και της 
Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή. Οι κατευθύνσεις απευθύνονται στους υπεύθυνους 
άσκησης δασικής διαχείρισης, τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
δασικής διαχείρισης κ.ά. με στόχο την εξοικείωσή τους με θέματα όπως οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στα δάση, οι πιθανές διαχειριστικές προσεγγίσεις για την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, οι προσεγγίσεις, οι μέθοδοι και τα εργαλεία 
για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της άσκησης διαχείρισης κ.ά.  
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Επιπρόσθετα, πρόκειται να διεξαχθεί σεμινάριο κατάρτισης για τους υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών (Δράση 11). Η διεξαγωγή 
του θα πραγματοποιηθεί έπειτα από την ανάπτυξη των προτάσεων για τα μέτρα 
προσαρμογής (Δράση 4) και από τη σύνταξη των κατευθύνσεων για την προσαρμογή 
της ελληνικής δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή (Δράση 11) ώστε οι 
συμμετέχοντες να ενημερωθούν επί του συνόλου των αποτελεσμάτων του έργου. 

 

1.3.3. Δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 

Σκοπός των δράσεων πληροφόρησης είναι η ευρεία επικοινωνία της ανάγκης 
προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή και η διάδοση των 
αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους εμπλεκομένους αλλά και στο ευρύ κοινό. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία δικτυακού τόπου 
(Δράση 7), την κατασκευή και ανάρτηση στις τέσσερις περιοχές του έργου πινακίδων 
δημοσιοποίησης (Δράση 8), την έκδοση ενημερωτικού εντύπου (Δράση 12), τη 
διοργάνωση συναντήσεων έναρξης και λήξης του έργου (Δράση 10), την έκδοση 
εκλαϊκευμένης έκθεσης (Layman’s report) (Δράση 14), τη δημοσιοποίηση των 
δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (δελτία 
τύπου, άρθρα, παρουσιάσεις σε τοπικά και εθνικά κανάλια κ.ά.) (Δράση 9) και το 
σχέδιο επικοινωνίας μετά το τέλος του LIFE (After-LIFE Communication Plan) το 
οποίο περιλαμβάνει επισκόπηση των στόχων, της μεθόδου και των αποτελεσμάτων 
του έργου καθώς και τη στρατηγική επικοινωνίας (Δράση 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Στο πλαίσιο του έργου, επιλέχθηκαν τέσσερις περιοχές μελέτης για την επίδειξη της 
προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτές 
τις περιοχές έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στη βλάστηση οι οποίες αποδίδονται στην 
κλιματική αλλαγή.  

Οι περιοχές μελέτης βρίσκονται διάρπαρτες σε ολόκληρη την Ελλάδα (Εικ. 1) και 
αποτελούν δημόσια δάση, διαχειριζόμενα από το Ελληνικό Κράτος (αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες). Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι τέσσερις περιοχές του έργου εμφανίζουν 
αλληλεπικαλύψεις με περιοχές του Δικτύου Natura 2000.  

 

 
Εικόνα 1. Γενική τοποθεσία των τεσσάρων περιοχών μελέτης του έργου LIFE+ AdaptFor. 
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2.1. Δάσος Ρητίνης - Βρίας στα Πιέρια Όρη 

Περιγραφή της περιοχής 

Η περιοχή βρίσκεται στα Πιέρια Όρη, δυτικά της Κατερίνης. Καλύπτεται κυρίως από 
αμιγείς συστάδες δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) και μόνο στα χαμηλότερα όριά της 
εμφανίζεται ζώνη σε μίξη με μαύρη πεύκη (Pinus nigra). Στον υποόροφο απαντά 
θαμνώδης βλάστηση, κυρίως το είδος Vaccinium myrtillus. Η περιοχή αποτελεί το 
νοτιότερο άκρο εξάπλωσης της δασικής πεύκης στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, η 
διατήρησή της κρίνεται ως μέγιστης σημασίας.  

Η γενετική ποικιλότητα της δασικής πεύκης στο συγκεκριμένο δάσος είναι υψηλή.  
Διακρίνονται μορφές με μορφολογικά χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα πληθυσμών 
που αναπτύσσονται στη Σκανδιναβία, τον Καύκασο και την Κίνα, ενώ διαφορές  
έχουν βρεθεί από τους πληθυσμούς της Ισπανίας και της Σκωτίας (Πασσαγιάννης 
2000). Σύμφωνα με διάφορους μελετητές, τα Πιέρια Όρη αποτέλεσαν, κατά τον 
τελευταίο παγετώνα, περιοχή refugia για ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να 
συγκεντρωθούν εκεί όλες οι Ευρωπαϊκές μορφές δασικής πεύκης. Έπειτα από την 
επαναθέρμανση του πλανήτη και την προς βορρά μετανάστευση των ειδών, στα 
Πιέρια Όρη παρέμεινε ένας πληθυσμός που απαρτίζεται από μεγάλο ποσοστό του 
Ευρωπαϊκού γενετικού υλικού. Συνεπώς, το δάσος δασικής πεύκης των Πιερίων 
Ορέων θεωρείται ότι αποτελεί πολύτιμη τράπεζα γονιδίων δασικής πεύκης για 
ολόκληρη την Ευρώπη (Ντάφης 2010). Το δάσος αποτελείται γενικά από δέντρα 
μεγάλης ηλικίας ενώ η γενική συγκόμωση στο μεγαλύτερο τμήμα του δεν ξεπερνά το 
0,5 γεγονός που δίνει την εικόνα διάσπαρτων δέντρων και όχι δάσους. Ενώ υπάρχει 
φυσική αναγέννηση με μεγάλο αριθμό αρτιφύτρων, δεν υπάρχουν νεοφυτείες, 
πυκνοφυτείες ή κορμίδια, γεγονός που αποκαλύπτει την καταστροφή που προκαλεί 
στο δάσος η βόσκηση αιγών. Η περιοχή υπάγεται δασικά στη Διεύθυνση Δασών 
Πιερίας. 

Το φαινόμενο που παρατηρείται 

Στο δάσος Ρητίνης – Βρίας των Πιερίων Ορέων έχει παρατηρηθεί νέκρωση ατόμων ή 
ομάδων ατόμων δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) από τη δεκαετία του 1980. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών 
(Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ανησυχητικές νεκρώσεις δέντρων δασικής πεύκης άρχισαν να 
αναφέρονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες (Πιερίας και Κοζάνης) από το έτος 
1978. (Εικ. 2). Οι εκτεταμένες νεκρώσεις της δασικής πεύκης  που παρατηρούνται στο 
Δάσος Ρητίνης – Βρίας στα Πιέρια Όρη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών 
οφείλονται στη συνδυασμένη δράση α) του πρωτογενούς παθογόνου μύκητα 
Peridermium pini και β) των φλοιοφάγων εντόμων, κυρίως του είδους Ips acuminatus, 
το οποίο απαντά στην περιοχή με εξαιρετικά υψηλή συχνότητα εμφάνισης (70%) 
(Διαμαντής κ.ά. 2011). Ο μύκητας P. pini προσβάλλει τη δασική πεύκη και προκαλεί 
μία ασθένεια του φλοιού γνωστή ως «ρητινώδη σκωρίαση» (resin top disease). Ο εν 
λόγω μύκητας είναι πρωτογενές παράσιτο και προσβάλλει δέντρα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, θέσης στη συστάδα και σταθμού, όταν βέβαια οι κλιματικές συνθήκες είναι 
κατάλληλες για την εκδήλωση της προσβολής. Στη συνέχεια, τα προσβλημένα από τον 
μύκητα δέντρα, ακόμη και αν δεν νεκρωθούν αμέσως, καθίστανται εξαιρετικά 
ευάλωτα σε δευτερογενείς προσβολές φλοιοφάγων εντόμων, κυρίως εντόμων που 
ανήκουν στην υπό-οικογένεια Scolytinae, η οποία περιλαμβάνει κάποια από τα 
σημαντικότερα επιβλαβή έντομα παγκοσμίως. Τα φλοιοφάγα εντόμα που 
εγκαθίστανται πρώτα, εκλύουν σημειοχημικές ουσίες (semiochemicals) που 
προσελκύουν και άλλα άτομα του ίδιου είδους, φαινόμενο που οδηγεί σε ραγδαία 
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αύξηση του πληθυσμού των φλοιοφάγων και συνεπώς στην κατάρρευση του 
αμυντικού μηχανισμού των δέντρων (Byers 2004). 

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποστηρίζουν την αρχική υπόθεση πως οι μεταβολές των 
κλιματικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν 
συνεργήσει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα, η κατάσταση της υγείας 
του δάσους συνεχίζει να είναι ανησυχητική. Κατά τη συνολική εκτίμηση, ένα γενικό 
ποσοστό έντασης προσβολής της τάξης του 20% οφειλόμενο στην ασθένεια της 
ρητινώδους σκωρίασης αλλά και στα φλοιοφάγα έντομα βρίσκεται πολύ κοντά στην 
πραγματικότητα (Διαμαντής κ.ά. 2010). 

 

 
Εικόνα 2. Νέκρωση δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) στο Δάσος Ρητίνης – Βρίας στα Πιέρια 

Όρη. 

 

Μονάδες βλάστησης 

Στην περιοχή διακρίνονται τρεις μονάδες βλάστησης (Τσιριπίδης 2011). Η μονάδα 
βλάστησης στα χαμηλότερα υψόμετρα (1η μονάδα) βρέθηκε με αρκετά πιο θερμόφιλη 
και ξηρόφιλη χλωρίδα από τις υπόλοιπες δύο μονάδες και σε έδαφος με μεγαλύτερες 
τιμές ρΗ και φτωχότερο σε θρεπτικά στοιχεία. Αυτή η μονάδα αντιπροσωπεύει τη 
χειρότερη ποιότητα τόπου δασών δασικής πεύκης στην περιοχή των Πιερίων Ορέων. 
Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο υπολοίπων μονάδων αφορά κυρίως στη συμμετοχή 
υποαλπικών ειδών στη μονάδα που εμφανίζεται στα μεγαλύτερα υψόμετρα (3η 
μονάδα). Συγκεκριμένα, η 3η μονάδα αντιπροσωπεύει μια ελαφρώς καλύτερη 
ποιότητα τόπου από τη 2η. Η διαφοροποίηση αυτή δεν φαίνεται να οφείλεται στην 
παραγωγικότητα, αλλά στη διαφορά υψομέτρου. 

 

2.2. Δάσος Ασπροποτάμου - Καλαμπάκας  

Περιγραφή της περιοχής 

Η περιοχή βρίσκεται στην κεντρική Πίνδο, βόρεια-βορειοδυτικά της Καλαμπάκας 
(Εικ. 4). Καλύπτεται, κυρίως, από μικτά δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών, όπως 
καστανιά (Castanea sativa), ευθύφλοιη δρυς (Quercus cerris), χνοώδης δρυς (Quercus 
pubescens), ελάτη (Abies borissi regis) και μαύρη πεύκη (Pinus nigra). Η περιοχή 
υπάγεται δασικά στο Δασαρχείο Καλαμπάκας. 

Το φαινόμενο που παρατηρείται 
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα εισβολής 
κωνοφόρων σε επιφάνειες όπου κανονικά κυριαρχούν πλατύφυλλα είδη. Πιο 
συγκεκριμένα, στο δάσος καστανιάς του Δημοτικού δάσους Καστανιάς παρατηρείται 
εισβολή ελάτης και μαύρης πεύκης. Στο δάσος πλατύφυλλης δρυός του Δημοσίου 
δάσους Καστανιάς παρατηρείται εισβολή ελάτης και στο δάσος ευθύφλοιης δρυός του 
δάσους Ασπροποτάμου παρατηρείται εισβολή ελάτης (Εικ. 3). Η ανάλυση 
δορυφορικών εικόνων με τη μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης (supervised 
classification) και την εφαρμογή τεχνικών ανίχνευσης αλλαγών (change detection 
techniques) στην περιοχή έδειξε ότι πολλές εκτάσεις που καλύπτονταν από δάση 
πλατύφυλλων το 1984, καλύπτονται από δάση κωνοφόρων το 2010. Συνολικά, μέσα 
σε 25 έτη, η εξάπλωση των κωνοφόρων ειδών έχει αυξηθεί κατά 9,08%. Οι αλλαγές 
στην κάλυψη του κάθε τύπου δασών σε συνδυασμό με το ψηφιακό ομοίωμα 
αναγλύφου της περιοχής έδειξαν ότι το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως σε χαμηλότερα 
υψόμετρα (μεταξύ 700 και 1000 m). Στο Δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας, η 
εισβολή των κωνοφόρων ειδών στην επόμενη κατώτερη ζώνη όπου κανονικά 
επικρατούν πλατύφυλλα είδη δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την κλιματική 
αλλαγή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι α) η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής 
παρουσίασε μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε αντίθεση με τις άλλες τρεις 
περιοχές μελέτης και β) τα είδη κωνοφόρων μετατόπισαν την εξάπλωσή τους προς 
χαμηλότερα υψόμετρα, σε αντίθεση με τη γενική περίπτωση όπου τα είδη κινούνται 
προς την κατεύθυνση των πόλων ή προς μεγαλύτερα υψόμετρα, ως απόκριση στην 
κλιματική αλλαγή (Gian-Reto et al. 2002). Το φαινόμενο συμβαίνει θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις (προσωπική επικοινωνία με την 
τοπική Δασική Υπηρεσία και τοπικούς εμπειρογνώμονες) ότι η εντατική διαχείριση 
που εφαρμόζεται από το τοπικό Δασαρχείο στην περιοχή κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών έχει οδηγήσει τελικά στην αποδυνάμωση των δασών με πλατύφυλλα 
είδη, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητά τους. Οι αποψιλωτικές 
υλοτομίες (clear cuts) που έχουν εφαρμοσθεί στο δάσος πλατύφυλλων της περιοχής 
για πολλά έτη έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση του εδάφους, αφού μία μεγάλη 
ποσότητα των θρεπτικών συστατικών απομακρύνεται μόνιμα από το οικοσύστημα. Ως 
εκ τούτου, τα πλατύφυλλα γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικά έναντι των κωνοφόρων 
ειδών που τείνουν να καταλαμβάνουν τις διαθέσιμες οικολογικές θέσεις.  

Ωστόσο, η εισβολή των κωνοφόρων ειδών στην επόμενη κατώτερη ζώνη όπου 
κανονικά επικρατούν πλατύφυλλα είδη δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την 
κλιματική αλλαγή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι α) η μέση ετήσια θερμοκρασία της 
περιοχής παρουσίασε μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε αντίθεση με τις άλλες 
τρεις περιοχές μελέτης και β) τα είδη κωνοφόρων μετατόπισαν την εξάπλωσή τους 
προς χαμηλότερα υψόμετρα, σε αντίθεση με τη γενική περίπτωση όπου τα είδη 
κινούνται προς την κατεύθυνση των πόλων ή προς μεγαλύτερα υψόμετρα, ως 
απόκριση στην κλιματική αλλαγή (Gian-Reto et al. 2002). Ωστόσο, υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η εντατική διαχείριση (αποψιλωτικές υλοτομίες) που εφαρμόζεται από το 
τοπικό Δασαρχείο στην περιοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει 
τελικά στην αποδυνάμωση των δασών με πλατύφυλλα είδη (υποβάθμιση του εδάφους, 
απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας θρεπτικών στοιχείων), μειώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των κωνοφόρων ειδών που τείνουν να 
καταλαμβάνουν τις διαθέσιμες οικολογικές θέσεις. 
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Εικόνα 3. Εισβολή κωνοφόρων ειδών (Abies borissi regis και Pinus nigra) σε δάση 

πλατύφυλλων ειδών στο δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας. 

 

Μονάδες βλάστησης 

Στην περιοχή διακρίνονται τέσσερις μονάδες βλάστησης (Τσιριπίδης 2011). Η 
καλύτερη ποιότητα τόπου αντιπροσωπεύει δάση οξιάς (Fagus sylvatica), αμιγή ή 
μικτά με τα είδη/υποείδη Abies borisii-regis, Pinus nigra ssp. nigra και Castanea 
sativa (4η μονάδα). Η ενδιάμεση ποιότητα τόπου περιλαμβάνει δύο μονάδες 
βλάστησης (2η και 3η) που φαίνεται να διαφέρουν στο στάδιο διαδοχής τους και η μία 
αντιπροσωπεύει θαμνώνες ή χαμηλά δάση με Quercus cerris στα οποία εισέρχεται το 
Abies borisii-regis, ενώ η άλλη αντιπροσωπεύει ξηρά δάση με Abies borisii-regis, στα 
οποία υπάρχουν ακόμα «υπολείμματα» από είδη των θαμνώνων/δασών με Quercus 
cerris. Η χειρότερη ποιότητα τόπου αντιπροσωπεύεται από την πρώτη μονάδα (δάση 
του Quercus pubescens και μικτά δάση του είδους με το Q. frainetto). Πρόκειται πιο 
θερμόφιλη και με περισσότερο έντονο ηπειρωτικό χαρακτήρα στις κλιματικές 
συνθήκες, με τη μικρότερη υγρασία και περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά 
στοιχεία και τέλος αυτή με το υψηλότερο pH εδάφους. Η διαφοροποίηση των 
ανωτέρω οικολογικών παραγόντων φαίνεται να οφείλεται κυρίως στο μικρότερο 
υψόμετρο (περίπου από 700 έως 1000) της μονάδας αυτής σε σχέση με τις υπόλοιπες 
τρεις μονάδες που εμφανίζονται, κυρίως, πάνω από τα 1000 m. 

 

2.3. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 

Περιγραφή της περιοχής 

Η περιοχή βρίσκεται στο Όρος Πάρνηθα, βόρεια-βορειοδυτικά της μητροπολιτικής 
περιοχής της Αθήνας και έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικός Δρυμός. Καλύπτεται, κυρίως, 
από κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) σε αμιγείς ή μικτές συστάδες με χαλέπιο 
πεύκη (Pinus halepensis), άρκευθο (Juniperus sp.) και αείφυλλη πλατύφυλλη 
θαμνώδη βλάστηση. Περαιτέρω, στην Πάρνηθα απαντούν περί τα 1.000 είδη φυτικών 
ειδών, δηλαδή περίπου το 1/7 των ειδών που περιλαμβάνει η Ελληνική χλωρίδα. 
Δέντρα ελάτης εμφανίζονται από τα 800 μ. 

Η κεφαλληνιακή ελάτη στην Πάρνηθα, παρά την κακοποίηση που έχει υποστεί, όχι 
μόνο κατόρθωσε να διατηρηθεί επί αιώνες στην περιοχή, αλλά να παρουσιάζει και 
φυσική αναγέννηση. Μέσα από εξελικτικές διαδικασίες κατάφερε να προσαρμοσθεί 
στο δυσμενές κλιματικό και εδαφικό περιβάλλον της περιοχής, ώστε να αποτελεί 
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πλέον αναπόσπαστο τμήμα του χλωριδικού μωσαϊκού της. Το συγκεκριμένο είδος έχει 
προσαρμοσθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στο δυσμενές κλιματεδαφικό περιβάλλον της 
περιοχής, αποτελώντας την ένωση climax του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.  

Για την προστασία των διαβρωμένων και υποβαθμισμένων περιοχών στην περιοχή της 
ελάτης πραγματοποιήθηκαν, κατά τα τελευταία 40-45 έτη, αναδασώσεις, με την 
εισαγωγή μαύρης πεύκης (Pinus nigra), θαλάσσιας πεύκης (Pinus maritima), ακακίας 
(Acacia robusta) και φλαμουριάς (Tilia europaea). H πυρκαγιά που ξέσπασε στην 
Πάρνηθα τον Ιούνιο του 2007 προκάλεσε επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη 
επιβαρυμένη περιοχή. Η περιοχή υπάγεται δασικά στο Δασαρχείο Πάρνηθας. 

Το φαινόμενο που παρατηρείται 

Στην περιοχή, εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει παρατηρηθεί ξήρανση ατόμων 
κεφαληνιακής ελάτης (Εικ. 4). Στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, η νέκρωση της 
κεφαλληνιακής ελάτης οφείλεται στην επιδημική έξαρση του είδους Pityokteines 
spinidens, ενός εξαιρετικά επικίνδυνου φλοιοφάγου εντόμου. Η επικράτηση του εν 
λόγω είδους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αλλαγές των κλιματικών παραμέτρων, 
δηλαδή, στην αύξηση της θερμοκρασίας και στη μείωση των βροχοπτώσεων που 
παρατηρήθηκαν στην περιοχή μελέτης. Επιπρόσθετα, το φαινόμενο επιδεινώνεται από 
το χαμηλό ποσοστό εμφάνισης του φυσικού θηρευτή Thanasimus formicarius σε 
συνδυασμό με τη χαμηλή εντομο-βιοποικιλότητα της περιοχής, συνδυασμός που 
καταδεικνύει ένα μάλλον ευαίσθητο και ασταθές οικοσύστημα το οποίο πιθανότατα 
δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει ένα πληθυσμιακό ξέσπασμα του είδους P. spinidens. 
Τέλος, η ξυλώδης βιομάζα που παρέμεινε στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας έπειτα από 
την πυρκαγιά του 2007 σε συνδυασμό με τις δυσμενείς κλιματικές και εδαφικές 
συνθήκες στην περιοχή θεωρείται ότι ευνόησαν την αύξηση και εξάπλωση του 
πληθυσμού των επιβλαβών φλοιοφάγων εντόμων.  

 

 

Εικόνα 4. Νέκρωση κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Εθνικό Δρυμό 
Πάρνηθας. 

 

Μονάδες βλάστησης 

Στην περιοχή διακρίνονται τρεις μονάδες βλάστησης (Τσιριπίδης 2011). Η μονάδα 
βλάστησης που αντιπροσωπεύει τη χειρότερη ποιότητα τόπου (3η μονάδα) 
εμφανίζεται στους ξηρότερους, θερμότερους και με μικρότερη περιεκτικότητα 
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, σταθμούς της περιοχής. Η διαφοροποίηση αυτών 
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των οικολογικών συνθηκών φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε φυσιογραφικούς 
παράγοντες και σε διαταραχή. Η μονάδα βλάστησης στην καλύτερη ποιότητα τόπου 
(1η μονάδα) εμφανίζει σημαντικά μικρότερο δείκτη φωτός (μειωμένη ένταση φωτός 
στο ενδοσυσταδικό περιβάλλον) και μεγαλύτερο δείκτη υγρασίας και θρεπτικών 
στοιχείων από τις δύο υπόλοιπες μονάδες. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδοθεί σε 
μικροκλιματικές και μικροφυσιογραφικές συνθήκες, καθώς και στην πιο κλειστή 
κομοστέγη στις συστάδες της μονάδας αυτής (μεγαλύτερη κάλυψη δενδρώδους 
ορόφου). Τέλος, υπάρχει και μια μονάδα με ενδιάμεσες οικολογικές συνθήκες (2η 
μονάδα), που προσεγγίζει όμως περισσότερο τη μονάδα της χειρότερης ποιότητας 
τόπου και πιθανώς προήρθε από υποβάθμιση συστάδων της μονάδας βλάστησης της 
καλύτερης ποιότητας τόπου. 

 

2.4. Όρος Ταΰγετος 

Περιγραφή της περιοχής 

Η περιοχή βρίσκεται στο Όρος Ταΰγετος, δυτικά της Σπάρτης (Δάσος Ανατολικού 
Ταΰγετου) (Εικ. 8). Καλύπτεται από κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) σε 
αμιγείς ή μικτές συστάδες με μαύρη πεύκη (Pinus nigra), άρκευθο (Juniperus sp.) και 
πλατύφυλλα σκληρόφυλλα είδη. Άτομα ελάτης εμφανίζονται από το υψόμετρο των 
700. Ο Ταΰγετος αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσης του είδους στην Ελλάδα. 

Οι φυτοκοινωνίες της ελάτης και της μαύρης πεύκης παρουσιάζουν σαφή ανάκαμψη, 
βρίσκονται στο οικολογικό τους περιβάλλον, με τελική επικράτηση της ελάτης σαν 
φυτοκοινωνική ένωση climax.  

Έως τη δεκαετία του ‘80 στην ουσία δεν υπήρξε διαχείριση και η δασοπονική 
δραστηριότητα περιοριζόταν σε αναδασωτικές ενέργειες, στην κατασκευή ορεινών 
υδρονομικών έργων καθώς και στη διάνοιξη δασικών οδών. Η περίοδος αυτή 
χαρακτηρίζεται από την απόληψη μικρών ποσοτήτων ξυλείας για την κάλυψη κάποιων 
αναγκών. Τη δεκαετία του ‘90 άρχισε, σε περιορισμένη κλίμακα, η εξυγίανση των 
συστάδων και ενισχύθηκε το οδικό δίκτυο καθώς και οι αναδασώσεις. Το πιο 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι την περίοδο αυτή θεσμοθετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν 
προστατευτικές διατάξεις ιδιαίτερης σημασίας, όπως για παράδειγμα διατάξεις που 
αφορούσαν στην άσκηση βοσκής. Σε πολλές περιπτώσεις έπειτα από την απαγόρευση 
της βοσκής, ακόμα και σε οριακές θέσεις από πλευράς γονιμότητας και βάθους 
εδάφους, πχ. σε γυμνές εκτάσεις, επεκτάθηκε τόσο η ελάτη, όσο και η μαύρη πεύκη. 
Σύμφωνα με τη Δασοπονική Μελέτη, το αποτέλεσμα των διαχειριστικών αυτών 
δραστηριοτήτων στο παρελθόν ήταν η αύξηση της δασοκάλυψης, η ενίσχυση του 
βαθμού δασοκάλυψης στις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, η αναδάσωση γυμνών και 
καμένων εκτάσεων και εγκαταλελειμμένων αγρών, η εφαρμογή εξυγιαντικών 
επεμβάσεων και η ενίσχυση της αναγέννησης σε όλη την έκταση του δάσους.  

Ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε και παραμένει καταστρεπτικός για την περιοχή. 
Κλαδεύσεις, βοσκή, εμπρησμοί, εκχερσώσεις και ληστρική ξύλευση έχουν οδηγήσει 
στον, κατά θέσεις, αφανισμό του δάσους. Η περιοχή υπάγεται δασικά στο Δασαρχείο 
Σπάρτης. 

Το φαινόμενο που παρατηρείται 

Έχουν παρατηρηθεί προσβολές ατόμων ελάτης από φλοιοφάγα έντομα τα οποία 
προκαλούν τη νέκρωσή τους (Εικ. 5). Σύμφωνα με στοιχεία της τοπικής Δασικής 
Υπηρεσίας, οι προσβολές εμφανίζονται εντονότερες σε δέντρα ελάτης που 
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αναπτύσσονται σε πτωχά εδάφη όπου επικρατούν συνθήκες ξηρασίας. Στον Ταΰγετο, 
η νέκρωση της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) οφείλεται στην επιδημική 
έξαρση του είδους Pityokteines spinidens, ενός εξαιρετικά επικίνδυνου φλοιοφάγου 
εντόμου. Η επικράτηση του εν λόγω είδους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αλλαγές 
των κλιματικών παραμέτρων, δηλαδή, στην αύξηση της θερμοκρασίας και στη μείωση 
των βροχοπτώσεων που παρατηρήθηκαν στην περιοχή μελέτης. Ωστόσο, στο 
ελατόδασος του Ταΰγετου, τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης του ωφέλιμου εντόμου T. 
formicarius σε συνδυασμό με την υψηλή εντομο-βιοποικιλότητα καταδεικνύουν ένα 
μάλλον σταθερό οικοσύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και, ως εκ 
τούτου, μπορεί να αντισταθεί σε μια ενδεχόμενη πληθυσμιακή αύξηση των επιβλαβών 
φλοιοφάγων εντόμων.  

 

 
Εικόνα 5. Νέκρωση κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στο Όρος Ταΰγετος. 

 

Μονάδες βλάστησης 

Στην περιοχή διακρίνονται τρεις μονάδες βλάστησης (Τσιριπίδης 2011). Η μονάδα 
βλάστησης (1η μονάδα) στη χειρότερη ποιότητα τόπου εμφανίζεται σε χαμηλότερα 
υψόμετρα σε σχέση με τις δύο άλλες μονάδες και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο 
δείκτη θερμοκρασίας, μικρότερο δείκτη ηπειρωτικότητας, υγρασίας και οξύτητας του 
εδάφους. Οι δύο άλλες μονάδες (2η και 3η) που αντιπροσωπεύουν την καλύτερη 
ποιότητα τόπου διαφοροποιούνται κυρίως στον δείκτη του φωτός, με τη μια μονάδα 
να έχει μικρότερο ποσοστό εδαφοκάλυψης δενδρώδους ορόφου και να επιτρέπει 
περισσότερο φως στο ενδοσυσταδικό της περιβάλλον και την ανάπτυξη περισσότερο 
ηλιόφιλων ειδών (2η μονάδα). 
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η Δράση 6 περιλαμβάνει την προετοιμασία κατευθύνσεων και την εγκατάσταση ενός 
μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης. Σκοπός είναι η παρακολούθηση:  

 των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις τέσσερις περιοχές μελέτης,  

 της πορείας των φαινομένων της νέκρωσης των ειδών κωνοφόρων και της 
εισβολής των κωνοφόρων στα πλατύφυλλα δάση και  

 της επιτυχίας της εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής.  

Οι κατευθύνσεις παρακολούθησης περιγράφουν τις διαδικασίες για την εγκατάσταση 
μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης, τη συλλογή δεδομένων 
(πεδίου, τηλεπισκοπικών και μετεωρολογικών δεδομένων) και την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης στον δικτυακό τόπο του έργου. Ουσιαστικής 
σημασίας κρίνεται η εξειδίκευση ανά φαινόμενο που παρατηρείται και ανά περιοχή 
μελέτης. Η εξειδίκευση αυτή θα επιτρέψει και την ιεράρχηση και τελική επιλογή των 
παραμέτρων που θα παρακολουθούνται.  

Ο σχεδιασμός της παρακολούθησης βασίζεται στο παραδοτέο της Δράσης 2 «Έκθεση 
αξιολόγησης της προηγούμενης και υφιστάμενης κατάστασης των τεσσάρων δασικών 
οικοσυστημάτων του έργου LIFE+ AdaptFor» (Χρυσοπολίτου και Ντάφης 2012) 
καθώς και στις επιστημονικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω 
δράσης και αφορούν στους μύκητες, στα έντομα, στη βλάστηση, την οικοφυσιολογία 
και το έδαφος (Αβτζής 2010, Αλιφραγκής 2010, Διαμαντής κ.ά. 2010, Ραδόγλου και 
Σπύρογλου 2011, Τσιριπίδης 2011).  

Γενικά, προτείνεται η εγκατάσταση τεσσάρων επιφανειών παρακολούθησης σε κάθε 
περιοχή μελέτης, μέσα από τις οποίες θα λαμβάνεται ένας αριθμός κλιματικών και 
εδαφικών παραμέτρων και παραμέτρων σχετικών με τη βλάστηση, τη δομή, την 
αύξηση των δέντρων και την υγεία του δάσους. Τα δεδομένα θα συλλέγονται από τις 
τοπικές δασικές υπηρεσίες (πρωτογενή δεδομένα) και θα υφίστανται κατάλληλη 
επεξεργασία. Τα ψηφιακά πλέον δεδομένα θα αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία θα διατηρεί 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων για όλες τις περιοχές και θα έχει την υποχρέωση 
ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του έργου. Επίσης, θα δημιουργηθούν χάρτες οι 
οποίοι θα υποδεικνύουν τις θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών σε κάθε περιοχή 
μελέτης. Η συλλογή και δημοσίευση των δεδομένων θα συνεχισθεί και έπειτα από το 
τέλος του έργου, με ευθύνη των αρμοδίων αρχών.  

 

3.1. Πρόγραμμα παρακολούθησης 

3.1.1. Δειγματοληπτικές επιφάνειες 

Εγκατάσταση δειγματοληπτικών επιφανειών: Η στρατηγική δειγματοληψίας για την 
επιλογή των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών βασίζεται στην υπόθεση ότι οι 
επιφάνειες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της ποικιλότητας των περιβαλλοντικών 
συνθηκών κάθε περιοχής, δηλαδή των διαφορετικών ποιοτήτων τόπου, όπως αυτές 
προκύπτουν από τις διαφορετικές μονάδες βλάστησης (βλ. ανωτέρω Κεφ. 2 – 
Περιοχές Μελέτης) και περιγράφηκαν από Τσιριπίδης 2011 στο πλαίσιο της Δράσης 2 
του έργου.  
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Εκτός από την αντιπροσωπευτικότητα, σημαντική κρίθηκε και η ύπαρξη δεδομένων 
βάσης (προηγούμενων δεδομένων) για τις δειγματοληπτικές επιφάνειες. Για αυτόν τον 
λόγο, προτιμήθηκαν οι επιφάνειες που επέλεξαν οι ειδικοί επιστήμονες στο πλαίσιο 
της Δράσης 2 και μάλιστα εκείνες οι επιφάνειες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα 
δεδομένα (δηλαδή προτιμήθηκαν οι επιφάνειες που είχαν επιλέξει περισσότεροι των 
δύο ειδικών επιστημόνων). Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται πίνακες με τις 
συντεταγμένες όλων των δειγματοληπτικών επιφανειών που χρησιμοποίησαν οι 
ειδικοί επιστήμονες του έργου για τη συλλογή δεδομένων.  

Για την παραγωγή των γεωχωρικών δεδομένων των τελικών δειγματοληπτικών 
επιφανειών, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία του συνόλου των δειγματοληπτικών 
επιφανειών ανά περιοχή και ανά είδος μελέτης και οργανώθηκαν υπό τη μορφή πίνακα 
excel. Ειδικότερα, τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των επιφανειών, 
επεξεργάσθηκαν κατάλληλα και έγινε η εναρμόνιση και η αναγωγή τους από το 
σύστημα αναφοράς της συσκευής εντοπισμού θέσης GPS (Παγκόσμιο Σύστημα 
Αναφοράς Συντεταγμένων  - WGS 84) στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87). Στη συνέχεια, με κατάλληλη επεξεργασία σε Σύστημα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών, παρήχθησαν τα σημειακά γεωχωρικά δεδομένα των 
επιφανειών (σε αρχεία μορφοτύπου shapefile), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην 
επιλογή των 16 καταλληλότερων δειγματοληπτικών επιφανειών. 

Στην περιοχή των Πιερίων Ορέων (Εικ. 6), οι Διαμαντής κ.ά. (2010) επέλεξαν και 
εγκατέστησαν οκτώ δειγματοληπτικές επιφάνειες για τη μελέτη νέκρωσης της δασικής 
πεύκης από μύκητες και φλοιοφάγα έντομα. Οι Ραδόγλου & Σπύρογλου (2011) 
επέλεξαν τις ίδιες οκτώ επιφάνειες για τη μελέτη της οικοφυσιολογίας του δάσους. Ο 
Τσιριπίδης (2011) εγκατέστησε 25 επιφάνειες για τη φυτοκοινωνιολογική μελέτη και 
οι Αλιφραγκής και Παπαϊωάννου (2011) επέλεξαν 10 για τη μελέτη του εδάφους. 

 
Εικόνα 6. Χάρτης όλων των δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη νέκρωσης της 

δασικής πεύκης στο Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη. 



 

 21

Στο δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας (Εικ. 7), για τη μελέτη της εισβολής των 
κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων ειδών, οι Ραδόγλου & Σπύρογλου (2011) επέλεξαν 
έξι επιφάνειες (ομάδα οικοφυσιολογίας). Ο Τσιριπίδης (2011) εγκατέστησε 25 
επιφάνειες για τη φυτοκοινωνιολογική μελέτη και οι Αλιφραγκής και Παπαϊωάννου 
(2011) επέλεξαν έξι για τη μελέτη των εδαφικών συνθηκών. 

 

 

Εικόνα 7. Χάρτης όλων των δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη εισβολής 
κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων στο Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Πάρνηθα (Εικ. 8), ο Αβτζής (2010) επέλεξε και εγκατέστησε τρεις 
δειγματοληπτικές επιφάνειες για τη μελέτη νέκρωσης της κεφαλληνιακής ελάτης από 
φλοιοφάγα έντομα. Οι Ραδόγλου & Σπύρογλου (2011) επέλεξαν έξι επιφάνειες για τη 
μελέτη της οικοφυσιολογίας του δάσους. Ο Τσιριπίδης (2011) εγκατέστησε 20 
επιφάνειες για τη φυτοκοινωνιολογική μελέτη και οι Αλιφραγκής και Παπαϊωάννου 
(2011) επέλεξαν έξι για τη μελέτη των εδαφικών συνθηκών. 
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Τέλος, στον Ταΰγετο (Εικ. 9), όπως και στην Πάρνηθα, ο Αβτζής (2010) επέλεξε και 
εγκατέστησε τρεις δειγματοληπτικές επιφάνειες για τη μελέτη νέκρωσης της 
κεφαλληνιακής ελάτης από φλοιοφάγα έντομα. Οι Ραδόγλου & Σπύρογλου (2011) 
επέλεξαν έξι επιφάνειες για τη μελέτη της οικοφυσιολογίας του δάσους. Ο Τσιριπίδης 
(2011) εγκατέστησε 26 επιφάνειες για τη φυτοκοινωνιολογική μελέτη και οι 
Αλιφραγκής και Παπαϊωάννου (2011) επέλεξαν εννέα για τη μελέτη των εδαφικών 
συνθηκών. 

 

 
Εικόνα 8. Χάρτης όλων των δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη νέκρωσης της 

κεφαλληνιακής ελάτης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 
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Εικόνα 9. Χάρτης όλων των δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη νέκρωσης της 

κεφαλληνιακής ελάτης στον Ανατολικό Ταΰγετο. 
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Με βάση όλα τα ανωτέρω προτείνεται η εγκατάσταση τεσσάρων επιφανειών 
παρακολούθησης σε κάθε μία από τις περιοχές μελέτης Πιν. 1 και Εικ. 10, 11, 12 και 
13). Όπως προαναφέρθηκε, προτιμήθηκαν οι επιφάνειες που συγκεντρώνουν τα 
περισσότερα δεδομένα (δηλαδή οι επιφάνειες που είχαν επιλέξει περισσότεροι των δύο 
ειδικών επιστημόνων). Κατά την επιλογή, δόθηκε σημασία στην αντιπροσώπευση των 
διαφορετικών μονάδων βλάστησης (ποιοτήτων τόπου) ανά περιοχή μελέτης. Κάθε 
επιφάνεια θα έχει μέγεθος δύο στρ. (0,2 ha), μέγεθος που υιοθετείται από πολλούς 
ερευνητές (για παράδειγμα Curtis et al. 2005) για παρόμοια προγράμματα 
παρακολούθησης.  

 

 

 

 

Πίνακας 1. Κωδικοί ανά περιοχή μελέτης, συντεταγμένες και γνωρίσματα των 
δειγματοληπτικών επιφανειών. 

Περιοχή 
Μελέτης 

Κωδικός 
Επιφάνειας 

Ποιότητα 
τόπου 

Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) 

Π
ιέ

ρι
α 

Ό
ρη

 

01-01 ΙΙ 344507,284 4460492,587 

01-02 IΙΙ 342821,672 4459608,634 

01-03 I 346897,439 4459039,977 

01-04 I 345496,065 4455573,759 

Α
σπ

ρο
πό

τα
μο

ς-
Κ

αλ
αμ

πά
κα

 

02-01 Ι 273223,908 4398514,394 

02-02 III 279986,071 4398604,909 

02-03 ΙΙ 265310,283 4389797,441 

02-04 II 267336,806 4389019,370 

Π
άρ

νη
θα

 

03-01 ΙΙ 474693,044 4225221,641 

03-02 I 476321,740 4225679,449 

03-03 IIΙ 475929,221 4224438,985 

03-04 ΙΙΙ 477243,182 4224134,528 

Τ
αΰ

γε
το

ς 

04-01 I 344383,706 4118666,932 

04-02 Ι 352434,148 4101040,649 

04-03 ΙΙΙ 353769,108 4082253,765 

04-04 ΙΙΙ 356446,449 4078603,191 
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Εικόνα 10. Χάρτης τελικών προτεινόμενων δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη 

νέκρωσης της δασικής πεύκης στο Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη. 

 

 

Εικόνα 11. Χάρτης τελικών προτεινόμενων δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη 
εισβολής κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων στο Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας. 
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Εικόνα 8. Χάρτης τελικών προτεινόμενων δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη 

νέκρωσης της κεφαλληνιακής ελάτης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 

 

 

 

Η σήμανση κάθε επιφάνειας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διατηρηθεί για πολλά 
έτη και να μην επηρεάζεται από τυχαία περιστατικά (πυρκαγιά, χιονοριψία, 
ανεμοριψία κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό, κάθε επιφάνεια συνίσταται να οριοθετείται με 
τέσσερις σιδερένιους ή τσιμεντένιους πασσάλους. Οι επιφάνειες θα είναι τετράπλευρα, 
συνεπώς θα πρέπει να είναι μόνιμα σημασμένη κάθε κορυφή τους. Αυτό θα γίνει με 
τοποθέτηση μεταλλικού πασσάλου μήκους ≥ 0,4 m ο οποίος θα εξέχει 0,15-0,20 m 
από το έδαφος και θα είναι βαμμένος με κόκκινο χρώμα για να εντοπίζεται εύκολα. 
Επισημαίνεται, επίσης, μόνιμα με κόκκινο χρώμα, εφόσον υπάρχει, βράχος ή μεγάλος 
λίθος ώστε σε περίπτωση απώλειας του πασσάλου να είναι δυνατός ο εντοπισμός της 
κορυφής. Σε μια από τις τέσσερις κορυφές, κατά προτίμηση αυτή που απαντάται 
πρώτη κατά την προσέγγισή της επιφάνειας, τοποθετείται πρόσθετος πάσσαλος ύψους 
≥ 2 m ο οποίος είναι εμπηγμένος τουλάχιστον 0,5 m στο έδαφος, επί του οποίου 
τοποθετείται πινακίδα αλουμινίου μεγέθους Α4 κίτρινου χρώματος επί της οποίας 
αναγράφεται ο κωδικός της δειγματοληπτικής επιφάνειας (βλ. Πιν. 1). Όλοι οι 
πάσσαλοι θα είναι τύπου Γ όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στις περιφράξεις με 
πλάτος πλευράς μεγαλύτερη από 1,5 cm.  
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Εικόνα 9. Χάρτης τελικών προτεινόμενων δειγματοληπτικών επιφανειών για τη μελέτη 

νέκρωσης της κεφαλληνιακής ελάτης στον Ανατολικό Ταΰγετο. 
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Εντός των επιφανειών, κάθε δέντρο σημαίνεται με τυποποιημένο πινακιδάκι που 
αγκυρώνεται με σφύρα σήμανσης και έχει προεγγραμένο κωδικό και barcode για να 
διευκολύνεται η ταχεία αναγνώριση και συσχέτιση με τα δεδομένα που έχουν 
συγκεντρωθεί για το δέντρο. Το πινακιδάκι θα πρέπει να διατηρείται για πολλά έτη 
ευανάγνωστο και σε καλή κατάσταση και να είναι κατασκευασμένο και τοποθετημένο 
έτσι ώστε να παραμένει αγκυρωμένο με την αύξηση του δέντρου. Το πινακιδάκι έχει 
επίσης τρύπες για τυχόν στερέωση με καρφιά. Για την ορθή τοποθέτηση των 
πινακιδίων η σφύρα συνοδεύεται από τις απαραίτητες θήκες και παρελκόμενα (θήκες 
πινακιδίων, τσάντα μεταφοράς κ.λπ.). Το πινακιδάκι τοποθετείται στο χαμηλότερο 
δυνατό σημείο του δέντρου, σε θέση προστατευμένη από τυχόν διελεύσεις και σε 
στέρεο υπόβαθρο (π.χ. θέση με εμφανές ξύλο ή με μερικώς αποφλοιωμένη). Σε 
περίπτωση που χρειάζεται μερική αποφλοίωση αυτή διενεργείται με προσοχή ώστε να 
μην αποκαλυφθεί το κάμβιο και εκτεθεί το δέντρο σε προσβολές μυκήτων και 
εντόμων. Η μερική αποφλοίωση έχει μέγεθος τόσο ώστε να εγκαθίσταται με ασφάλεια 
το πινακιδάκι. Σε περίπτωση που η σήμανση στο πεδίο υποστεί βανδαλισμούς ή 
φθορές (π.χ. εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, δασικών χειρισμών στην περιοχή 
κ.ά.), κρίνεται σκόπιμη η επισήμανση επί χάρτου του γεωμετρικού κέντρου της κάθε 
επιφάνειας (με τον κωδικό της, το σχήμα και τη διάταξή της). 

Η συντήρηση των επιφανειών είναι, επίσης, κρίσιμη για τη λειτουργία του 
προγράμματος παρακολούθησης. Όλα τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη θέση της 
επιφάνειας, τα ενδεικτικά μετρήσεων κ.λπ. πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για 
φθορές και να επιδιορθώνονται ή να αντικαθίστανται. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
κατά τις επεμβάσεις υλοτομίας. 

 

Συλλογή δεδομένων πεδίου: Η παρακολούθηση των παραμέτρων πεδίου θα βασίζεται 
σε τυποποιημένες μεθοδολογίες, όπως αυτές που παρουσιάζονται από τους Savage et 
al. (2006) και Curtis et al. (2005). Κάποιες γενικές παράμετροι, κοινές και για τις 
τέσσερις περιοχές μελέτης, οι οποίες θα λαμβάνονται από τις δειγματοληπτικές 
επιφάνειες είναι οι ακόλουθες: 
- Ύψος, στηθιαία διάμετρος των ζωντανών ατόμων 
- Βαθμός συγκόμωσης 
- Ύψος έναρξης κόμης 
- Κάλυψη παρεδαφιαίας βλάστησης ή υποβλάστησης ή βλάστησης ορόφου ποωδών 
- Ποσοστό γυμνού εδάφους 
- Βάθος χούμου και φυλλάδας 

Ειδικότερα, σε κάθε επιφάνεια θα πραγματοποιείται: 

Απογραφή ιστάμενων δέντρων (ζωντανών και νεκρών). Θα καταμετρούνται και θα 
παχυμετρούνται όλα τα ζωντανά και νεκρά ιστάμενα δέντρα με έμφλοια στηθιαία 
διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση με 7 cm μέσα σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια. 
Αναλυτικά, θα καταγράφονται: 
- το δασοπονικό είδος 
- η θέση του δέντρου (πολικές συντεταγμένες) 
- η στηθιαία διάμετρος με παχύμετρο 
- το ύψος δέντρων με υψόμετρο  
- ο βαθμός αποσύνθεσης των νεκρών ιστάμενων 
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Απογραφή κατακείμενων (νεκρών) δέντρων. Θα καταμετρούνται σε όλη την έκταση 
της επιφάνειας όλα τα τυχόν κατακείμενα νεκρά δέντρα με διάμετρο 7 cm και άνω στο 
μικρότερο άκρο του δέντρου, ή στο σημείο που το δέντρο βρίσκεται στα όρια της 
επιφάνειας. Αναλυτικά, θα καταγράφονται 
- το δασοπονικό είδος (εφόσον ήταν δυνατή η αναγνώρισή του) 
- οι συντεταγμένες των δύο άκρων του κορμού (όπως ανωτέρω) 
- το μήκος του κορμού 
- η διάμετρος στο μικρό άκρο του δέντρου και στην κορυφή ή στα όρια της επιφάνειας  
- ο βαθμός αποσύνθεσης 

Απογραφή ορόφου θάμνων. Θα απογράφονται όλα τα άτομα του ορόφου των θάμνων 
στο πρώτο 1/4 της δειγματοληπτικής επιφάνειας και στην περίπτωση που τα άτομα 
είναι λιγότερα από 50, η απογραφή θα επεκτείνεται και στο τρίτο τεταρτημόριο. Ως 
άτομα ανήκοντα στον όροφο των θάμνων λαμβάνονται τα δασοπονικά είδη τα οποία 
έχουν διάμετρο μικρότερη έως 7 cm και ύψος μεγαλύτερο από 50 cm. Η κατάταξη 
γίνεται σε κλάσεις ύψους των 0,5-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m κ.ό.κ. 

Απογραφή αναγέννησης. Θα απογράφονται όλα τα άτομα της αναγέννησης (ύψος 
μικρότερο ή ίσο με 50 cm) σε δύο λωρίδες 2 x 12,5 = 25,0 m2 για επιφάνεια 1000 m2. 
Στην περίπτωση που τα άτομα είναι λιγότερα από 25 ή 50 αντίστοιχα, η απογραφή θα 
επεκτείνεται σε δύο ακόμη λωρίδες ίδιου εμβαδού στη βόρεια και ανατολική 
κατεύθυνση. Οι λωρίδες θα πρέπει να απέχουν 1,5 ή 3 m από το κέντρο της 
επιφάνειας. Η κατάταξη και αρίθμηση της αναγέννησης σε αρτιφύτα και νεόφυτα θα 
γίνεται σύμφωνα με τον ορισμό της αρτιφυτείας και νεοφυτείας (Leibundgut 1986). Η 
πυκνοφυτεία θα καταγράφεται στον όροφο των θάμνων, σύμφωνα με τον ορισμό της. 

Εκτίμηση της ζωτικότητας. Σε κάθε επιφάνεια θα επιλέγονται δέκα δέντρα του 
ανωρόφου και δέκα δενδρύλλια φυσικής αναγέννησης των ίδιων δασοπονικών ειδών 
που είναι κυρίαρχα είδη του οικοσυστήματος. Στα δέντρα και στα δενδρύλλια αυτά 
και συγκεκριμένα στο ανώτερο 1/3 τμήμα της κόμης θα γίνεται εκτίμηση της 
φυλλόπτωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (25-60% πτώση φύλλων = μέτρια 
φυλλόπτωση, >60% και <100% = ισχυρή φυλλόπτωση και 100% = νεκρό) και της 
ζωτικότητας του δέντρου ανάλογα με το χρώμα του φυλλώματος σύμφωνα με το 
ενδείκτη 2.3 του κριτηρίου C2 των Πανευρωπαϊκών κριτηρίων για αειφορική 
διαχείριση των δασών (BACKGROUND INFORMATION FOR IMPROVED PAN-
EUROPEAN INDICATORS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT / 
Υπουργική Διάσκεψη για τα Δάση της Ευρώπης, 2003). Επίσης, σύμφωνα με το 
κριτήριο 2.4 των Πανευρωπαϊκών κριτηρίων θα καταγράφονται οι ζημιές από 
βιοτικούς (έντομα, μύκητες βοσκή) και αβιοτικούς παράγοντες (φωτιά, ξηρασία, 
καταιγίδα κ.ά.) στα ιστάμενα δέντρα. 

Επιπρόσθετα, στις τέσσερις δειγματοληπτικές επιφάνειες ανά περιοχή μελέτης, εκτός 
από τις ανωτέρω οικοφυσιολογικές παραμέτρους, θα παρακολουθείται και η βλάστηση 
του υπορόφου. Συγκεκριμένα, θα επιλέγονται υπο-επιφάνειες εμβαδού 100 m2 εντός 
κάθε δειγματοληπτικής επιφάνειας (Δημόπουλος κ.ά. 2005) σε μια αντιπροσωπευτική 
θέση κατά μήκος της διατομής σύμφωνα με τις συστάσεις του Θεοδωρόπουλου 
(1996). Εντός αυτών των υπο-επιφανειών θα γίνεται καταγραφή–συλλογή όλων των 
ειδών αγγειοφύτων (πτεριδόφυτα, σπερματόφυτα) και εκτίμηση της πληθοκάλυψής 
τους με βάση την 9-βάθμια κλίμακα του Braun-Blanquet (Barkman et al. 1964). Τα 
taxa κάθε δειγματοληπτικής επιφάνειας θα ταξινομούνται στις κατωτέρω κατηγορίες 
βιοτικών μορφών: χαμαίφυτα, γεώφυτα, ημικρυπτόφυτα, φανερόφυτα και θερόφυτα. 
Επίσης, θα χρησιμοποιούνται οι δείκτες του Ellenberg (Ellenberg et al. 1992) για την 
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εκτίμηση αβιοτικών συνθηκών όπως: οξύτητα εδάφους, υγρασία εδάφους, 
περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία, θερμοκρασία ατμόσφαιρας, 
ηπειρωτικότητα/ωκεανικότητα κλίματος και συνθήκες φωτισμού. Τέλος, θα 
καταγράφονται η συνολική εδαφοκάλυψη δενδρώδους, θαμνώδους και ποώδους 
ορόφου, καθώς και το ύψος κυρίαρχων ατόμων για το δενδρώδη όροφο.  

Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις θα γίνονται κάθε έτος τον Μάιο. Τα δεδομένα για τη 
βλάστηση μπορούν να συλλέγονται και κάθε δυο έτη. 

 

3.1.2. Δεδομένα τηλεπισκόπισης 

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων που παρατηρούνται στις τέσσερις 
περιοχές μελέτης (νέκρωση ελάτης και δασικής πεύκης, εισβολή κωνοφόρων ειδών σε 
δάση πλατύφυλλων) θα γίνεται με την ίδια μέθοδο τηλεπισκόπησης (ανάλυση 
δορυφορικών εικόνων - τεχνικές εντοπισμού αλλαγών) που έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
μελέτη της διαδοχής της βλάστησης στο Δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας 
(Χρυσοπολίτου και Ντάφης 2011). Με συμπληρωματική εργασία πεδίου θα 
επαληθεύονται τα αποτελέσματα της αποτύπωσης αυτής. 

Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την πρόσβαση σε σειρά δορυφορικών εικόνων που 
απεικονίζουν τις περιοχές μελέτης, διαφορετικής χρονολογίας λήψης, με σκοπό την 
εφαρμογή τεχνικών τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση των διαχρονικών 
αλλαγών. Στην περιοχή δοκιμής (Δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας) 
χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες μέτριας ανάλυσης, και συγκεκριμένα εικόνες 
αρχείου του δορυφόρου Landsat (για τη χρονική περίοδο 1984-2010). Δορυφορικές 
εικόνες υψηλότερης διακριτικής ικανότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, 
εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε διαχρονική σειρά των εικόνων ή διαθέσιμος 
προϋπολογισμός. 

Τα βοηθητικά δεδομένα που απαιτεί η μέθοδος είναι: ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου 
(digital elevation model - DEM) καλής ανάλυσης (π.χ. 25 μέτρα), δεδομένα 
επαλήθευσης εδάφους (ground truth data), κυρίως με τη μορφή γεω-αναφερμένων 
φωτογραφιών από ενδεικτικές θέσεις της περιοχής μελέτης, θεματικοί χάρτες (π.χ. 
πρόσφατος δασικός χάρτης της περιοχής, γεωλογικοί χάρτες του ΙΓΜΕ, χάρτες 
διαχειριστικής μελέτης περιοχής κ.ά), τοπογραφικοί χάρτες (π.χ. χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 
1:50.000), διαδικτυακή υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε. κ.ά. 

Τα βήματα της μεθόδου περιλαμβάνουν: 

 Αρχική επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων (γεωαναφορά, ραδιομετρική 
διόρθωση). 

 Επιλογή περιοχών ενδιαφέροντος (Areas of Interest - AOIs) όπου θα εφαρμοστεί 
η καθοδηγούμενη ταξινόμηση της κάθε εικόνας. Η επιλογή της θέσης και της 
έκτασης των περιοχών αυτών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα βοηθητικών-
συμπληρωματικών δεδομένων και από την ομοιογενή κατανομή τους στην εικόνα 
και στην περιοχή μελέτης. 

 Εφαρμογή επιβλεπόμενης ταξινόμησης (supervised classification) στις 
δορυφορικές εικόνες (πχ. εικόνα του 2010 και εικόνα του 2020), με χρήση 
διαφορετικών τάξεων. Για την καθοδήγηση της ταξινόμησης στις περιοχές 
ενδιαφέροντος χρησιμοποιούνται τα βοηθητικά-συμπληρωματικά δεδομένα. 
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 Χαρτογράφηση των διαφορετικών τύπων εκτάσεων (π.χ. με κωνοφόρα δάση, με 
πλατύφυλλα δάση, και των μη δασικών εκτάσεων ή νεκρών και ζωντανών 
ατόμων/συστάδων δέντρων). 

 Αξιολόγηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης. 

 

3.1.3. Μετεωρολογικοί σταθμοί 

Στις τέσσερις περιοχές μελέτης είναι σκόπιμο να καταγράφονται συγκεκριμένα 
μετεωρολογικά δεδομένα που θα βοηθήσουν στη συσχέτιση των φαινομένων που 
παρατηρούνται με τις κλιματικές παραμέτρους. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε περιοχή θα 
εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης και 
καταγραφής των ακόλουθων παραμέτρων:  

α) Θερμοκρασία αέρα (οC) 
β) Υγρασία αέρα (%) 
γ) Ύψος κατακρημνισμάτων (mm) 
δ) Διάρκεια ηλιοφάνειας (min) 
ε) Ολική ηλιακή ακτινοβολία (W/m2) 
στ) Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία (W/m2) 
ζ) Ταχύτητα ανέμου (m/s) 
η) Διεύθυνση ανέμου 
 

Οι σταθμοί είναι σκόπιμο να είναι ενεργειακά αυτόνομοι, με σύστημα αδιάλειπτης 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

Η επικοινωνία με το κέντρο λήψης για την μεταφορά των μετρήσεων θα βασίζεται σε 
γραμμές κινητής τηλεφωνίας μέσω δικτύου GPRS για μεταφορά δεδομένων.  

Ο κάθε σταθμός είναι σκόπιμο να είναι επεκτάσιμος και να μπορεί να δεχθεί επιπλέον 
αισθητήρια (π.χ. αισθητήρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εδάφους).  

Θέματα λειτουργίας κάθε μετεωρολογικού σταθμού σε επιχειρησιακό επίπεδο, για την 
αποσφαλμάτωση και απρόσκοπτη λειτουργία περιλαμβάνουν εργασίες όπως:  

 Εφαρμογή τακτικού προγράμματος συντήρησης και βαθμονόμησης του σταθμού 
για τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας και ακρίβειας των αισθητήρων καθώς και 
έκτακτες εργασίες για την επίλυση/διόρθωση των τεχνικών προβλημάτων που 
πιθανώς να συμβούν ως αποτέλεσμα αστοχίας υλικού, αντίξοων καιρικών 
συνθηκών ή ακόμα και δολιοφθοράς.   

 Ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακών και υπολογιστικών υποδομών στο κέντρο 
λήψης δεδομένων και καθημερινός έλεγχος επικοινωνίας με τον σταθμό και 
έλεγχος της ορθής λειτουργίας τόσο του ηλεκτρονικού και του τηλεπικοινωνιακού 
συστήματος όσο και των αισθητήρων.  

 Διαχείριση των τηλεμετρικών δεδομένων παρακολούθησης μέσω 
αποσφαλμάτωσης, ταξινόμησης, στατιστικής επεξεργασίας σε τακτική βάση και 
καταχώρισης σε βάση δεδομένων.   
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3.1.4. Eιδικά θέματα ανά περιοχή μελέτης 

Δάσος Ρητίνης – Βρίας στα Πιέρια Όρη: 

Σκοπός στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η παρακολούθηση του φαινομένου της 
νέκρωσης ατόμων δασικής πεύκης. Συμπληρωματικά με όλα τα ανωτέρω προτείνεται:  

 η περιοδική χαρτογράφηση των προσβλημένων και νεκρών δέντρων εξαιτίας του 
μύκητα Peridermium pini και των φλοιοφάγων εντόμων 

 η παρακολούθηση του βαθμού προσβολής στις δειγματοληπτικές επιφάνειες  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω θα προκύπτει η αξιολόγηση της 
σοβαρότητας του βαθμού προσβολής και ζωνοποίηση του δάσους με βάση την ένταση 
προσβολής.  

Συγκεκριμένα, σε κάθε επιφάνεια θα καταμετράται ο συνολικός αριθμός των δέντρων 
και στη συνέχεια θα προσδιορίζεται ο αριθμός των προσβεβλημένων από την ασθένεια 
της «ρητινώδους σκωρίασης» δέντρων και θα εκτιμάται το ποσοστό προσβολής. Για 
τους μύκητες θα εξετάζεται η παρουσία ή μη καρποφοριών στον κορμό και θα 
συλλέγονται δείγματα βελονών, κώνων και κλαδίσκων καθώς και καρποφοριών 
μυκορριζικών και σαπροφυτικών μυκήτων από τη φυλλάδα και το έδαφος τα οποία θα 
μεταφέρονται στο εργαστήριο για περαιτέρω έρευνα. Για την ανίχνευση φλοιοφάγων 
και άλλων εντόμων, θα συλλέγονται δείγματα κορμών από κατακείμενα και 
προσβλημένα ιστάμενα δέντρα. Τα έντομα (προνύμφες και ενήλικα άτομα) θα 
τοποθετούνται σε φιαλίδια με καθαρή αιθανόλη και στη συνέχεια θα μεταφέρονται 
στο εργαστήριο για ταυτοποίηση και περαιτέρω έρευνα. 

Δεδομένης της έντασης και της διάρκειας του φαινομένου, προτείνεται η 
παρακολούθησή του ανά δύο έτη.  

Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, επιλέγονται προτείνονται τέσσερις επιφάνειες 
παρακολούθησης οι οποίες είναι πολύ κοντά σε αυτές που έχουν διερευνηθεί τα 
φαινόμενα της προσβολής των μυκήτων, η οικοφυσιολογία και έχει γίνει 
φυτοκοινωνιολογική έρευνα.  

 

Δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας: 

Σκοπός στη συγκεκριμένη είναι η παρακολούθηση της διαδοχής της φυσικής 
βλάστησης και ειδικότερα της εισβολής των κωνοφόρων στα δάση πλατύφυλλων. 
Συμπληρωματικά με όλα τα ανωτέρω, η παρακολούθηση της εισβολής προτείνεται να 
γίνεται μέσω: 

 ανάλυσης δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, εφαρμόζοντας τεχνικές 
εντοπισμού αλλαγών (change detection)  

 καταμέτρηση των ατόμων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών εντός των 
επιφανειών και χαρτογράφηση της περιοχής 

Η μέθοδος ανάλυσης δορυφορικών εικόνων περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω (βλ 
Κεφ. 3.1.2.).  

Δεδομένων των ρυθμών διαδοχής της δασικής βλάστησης, είναι σκόπιμη η επανάληψη 
ανά πέντε έτη.  
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Με βάση τα ανωτέρω, ορίζονται τέσσερις επιφάνειες παρακολούθησης, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν τη δυναμική διαδοχή από τα δάση των πλατύφυλλων στα δάση 
κωνοφόρων. 

 

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: 

Σκοπός στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η παρακολούθηση του φαινομένου νέκρωσης 
της κεφαλληνιακής ελάτης εξαιτίας επιδημιών φλοιοφάγων εντόμων. 
Συμπληρωματικά με όλα τα ανωτέρω προτείνεται:  

 η περιοδική χαρτογράφηση των προσβλημένων και νεκρών δέντρων εξαιτίας των 
φλοιοφάγων εντόμων 

 η παρακολούθηση του βαθμού προσβολής στις δειγματοληπτικές επιφάνειες  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω θα προκύπτει η αξιολόγηση της 
σοβαρότητας του βαθμού προσβολής και ζωνοποίηση του δάσους με βάση την ένταση 
προσβολής.  

Σε ό,τι αφορά τα έντομα, σύμφωνα με τον Αβτζή (2010), η μέθοδος παρακολούθησης 
των εντόμων περιλαμβάνει την τοποθέτηση φερομονικών παγίδων σε επιλεγμένες 
θέσεις μέσα στο δάσος και τη συγκέντρωση δειγμάτων (τμήματα προσβλημένων 
δέντρων) από τις θέσεις αυτές. Τα δείγματα μεταφέρονται σε εργαστήριο για την 
παρακολούθηση και προσδιορισμό των ειδών. 

Δεδομένων της έντασης του φαινομένου και του γεγονότος ότι η περιοχή αποτελεί 
Εθνικό Δρυμό, προτείνεται η κατ’ έτος επανάληψη των μετρήσεων.  

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνονται τέσσερις επιφάνειες παρακολούθησης οι οποίες 
είναι πολύ κοντά σε αυτές που έχουν συνδυαστικά διερευνηθεί τα φαινόμενα της 
προσβολής των εντόμων, η οικοφυσιολογία και έχει γίνει φυτοκοινωνιολογική έρευνα.   

 

Ανατολικός Ταΰγετος: 

Σκοπός στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η παρακολούθηση του φαινομένου νέκρωσης 
της κεφαλληνιακής ελάτης εξαιτίας επιδημιών φλοιοφάγων εντόμων. 
Συμπληρωματικά με όλα τα ανωτέρω προτείνεται:  

 η περιοδική χαρτογράφηση των προσβλημένων και νεκρών δέντρων εξαιτίας των 
φλοιοφάγων εντόμων 

 η παρακολούθηση του βαθμού προσβολής στις δειγματοληπτικές επιφάνειες  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω θα προκύπτει η αξιολόγηση της 
σοβαρότητας του βαθμού προσβολής και ζωνοποίηση του δάσους με βάση την ένταση 
προσβολής.  

Σε ό,τι αφορά τα έντομα, σύμφωνα με τον Αβτζή (2010), η μέθοδος παρακολούθησης 
των εντόμων περιλαμβάνει την τοποθέτηση φερομονικών παγίδων σε επιλεγμένες 
θέσεις μέσα στο δάσος και τη συγκέντρωση δειγμάτων (τμήματα προσβλημένων 
δέντρων) από τις θέσεις αυτές. Τα δείγματα μεταφέρονται σε εργαστήριο για την 
παρακολούθηση και προσδιορισμό των ειδών. 

Δεδομένης της σχετικά ήπιας εμφάνισης των συμπτωμάτων νέκρωσης και προσβολής, 
προτείνεται η επανάληψη των μετρήσεων κάθε δύο έτη.  
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Με βάση τα ανωτέρω, προτείνονται τέσσερις επιφάνειες παρακολούθησης οι οποίες 
είναι πολύ κοντά σε αυτές που έχουν συνδυαστικά διερευνηθεί τα φαινόμενα της 
προσβολής των εντόμων, η οικοφυσιολογία και έχει γίνει φυτοκοινωνιολογική έρευνα.   

 

3.2. Φωτογραφική τεκμηρίωση 

Η φωτογραφική τεκμηρίωση εδάφους αποτελεί ένα ιδιαίτερης αξίας μέσο 
παρακολούθησης καθώς με αυτή μπορεί να αποτυπωθεί η φυσιογνωμία της 
βλάστησης αλλά και ο ευρύτερος χώρος (Hall 2001, Scholz et al. 2005, Κακούρος & 
Ντάφης 2010). Επίσης αποτελεί αναντικατάστατο μέσο για την παρακολούθηση της 
εξέλιξης του τοπίου, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αεροφωτογράφηση. Η 
φωτογραφική τεκμηρίωση διακρίνεται σε αυτή που αφορά τις επιφάνειες και αυτή του 
τοπίου. 

 

3.2.1. Φωτογραφική τεκμηρίωση επιφανειών 

Η φωτογραφική αποτύπωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες, μια από 
κάθε γωνία όπου θα φαίνεται ολόκληρη ή μεγάλο μέρος της επιφάνειας και ο 
περίγυρός της καθώς και δύο φωτογραφίες από το εσωτερικό που να καλύπτουν το 
σύνολό της. Η φωτογράφηση κάθε δειγματοληπτικής επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται 
την ίδια μέρα με τη συλλογή των δεδομένων. Οι θέσεις λήψης θα επισημαίνονται σε 
χάρτη και θα υπάρχουν σε πίνακα με συντεταγμένες x, y σύμφωνα με το ΕΓΣΑ 87. Οι 
φωτογραφίες τεκμηρίωσης επιφάνειας παίρνουν τον κωδικό της επιφάνειας και την 
ημερομηνία ως εξής: 

Κωδικός επιφάνειας_Ημερομηνία (ΗμέραΜήναςΈτος)_ αύξων αριθμός 

π.χ. 02-04_05072013_αύξων αριθμός 

 

3.2.2. Φωτογραφική τεκμηρίωση τοπίου 

Η φωτογράφηση τοπίου θα γίνει με ελεύθερη επιλογή των θέσεων φωτογράφησης με 
κριτήρια την κάλυψη όσο μεγαλύτερου μέρους των δειγματοληπτικών επιφανειών και 
του παρακείμενου δάσους. Οι θέσεις λήψης θα αποτυπώνονται σε χάρτη και σε πίνακα 
με συντεταγμένες x, y σύμφωνα με το σύστημα ΕΓΣΑ 87 και θα τηρούνται με τον ίδιο 
τρόπο όπως και αυτές των επιφανειών. Οι φωτογραφίες τεκμηρίωσης τοπίου θα 
κωδικοποιούνται ως εξής: 

Κωδικός συστάδας_ Ημερομηνία (ΈτοςΜήναςΗμέρα)_ αύξων αριθμός 

π.χ. 040_20100507_αύξων αριθμός 
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3.3. Καταχώρηση, αρχειοθέτηση και δημοσιοποίηση των δεδομένων 

Τα στοιχεία κατά την εργασία πεδίου καταγράφονται σε χαρτί (δελτίο καταγραφής 
δεδομένων παρακολούθησης) ή απευθείας σε ηλεκτρονική συσκευή. Οι μετρήσεις και 
οι φωτογραφίες που θα λαμβάνονται από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες στις 
περιοχές μελέτης θα τηρούνται οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή με ιδιαίτερη 
προσοχή στην τήρηση αντιγράφων ασφαλείας αλλά και σε έντυπη κατά την κρίση της 
υπηρεσίας. Τα δεδομένα θα καταχωρούνται σε ειδικό φάκελο στις κατά τόπους 
δασικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα, έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία1 (ψηφιακά 
δεδομένα) θα αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία θα διατηρεί ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων και για τις τέσσερις περιοχές και θα έχει την υποχρέωση ανάρτησής τους 
στην ιστοσελίδα του έργου.  

Επιπρόσθετα, κάθε έτος θα συντάσσεται αναλυτική έκθεση με τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν το παρελθόν έτος όπου θα περιλαμβάνεται και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στις τέσσερις περιοχές μελέτης, η πορεία των φαινομένων της νέκρωσης των 
ειδών κωνοφόρων και της εισβολής των κωνοφόρων στα πλατύφυλλα δάση καθώς και 
η επιτυχία της εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής. Οι εκθέσεις αυτές, αφού 
εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα είναι διαθέσιμες σε ευρύ κοινό και ειδικούς 
(μέσω διαδικτύου) και θα αποτελούν τη βάση για τη διαβούλευση σχετικά με τον 
σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνεται με τη χρήση συνήθων στατιστικών μεθόδων με τη βοήθεια 
σχετικού λογισμικού, όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 
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