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Τα δάση δρυός
Τα δάση δρυός περιλαμβάνονται στον 
τύπο οικοτόπου «Δάση με Quercus 
frainetto» του Παραρτήματος I της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (κωδικός 9280).
Στο Άγιο Όρος καταλαμβάνουν έκταση 
1.014 εκταρίων περίπου και εξαπλώνονται 
από υψόμετρο 100 έως 1400, ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος τους απαντά στο νστιο- 
νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονήσου.

Τα δάση αριάς
Τα δάση αριάς συγκροτούν τον τύπο 
οικοτόπου «Δάση με Quercus ile»> του 
Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
(κωδικός 9340). Στην περιοχή του Αγίου 
Όρους καταλαμβάνουν έκταση 5.621 
περίπου εκτάρια και εμφανίζονται από 
υψόμετρο 0 έως 1100. Το μεγαλύτερο 
μέρος τους εντοπίζεται στο ανατολικό 
τμήμα της χερσονήσου.
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Το Αγι
Για την επίτευξη της ανόρθωσης των πρεμνοφυών 
δασών δρυός και αριάς επιλέχθηκε η μέθοδος 
των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών οι οποίες, 
κατά την πρώτη τους εφαρμογή που είναι η τριετής 
διάρκεια του έργου LIFE-ΦΥΣΗ, θα διενεργηθούν 
σε έκταση 500 εκταρίων.

Εκτός από την κύρια δράση, που είναι οι αναγωγικές 
υλοτομίες, το έργο περιλαμβάνει επίσης:

■  Προκαταρκτικές δράσεις που αφορούν
την χαρτογράφηση των δασών δρυός και αριάς.

■  Προδιαγραφές εφαρμογής των αναγωγικών 
καλλιεργητικών υλοτομιών.

■  Κατάρτιση των υλοτόμων και των μοναχών
που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δασών.

■  Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης 
των δασικών τμημάτων που τέθηκαν σε αναγωγή.

■  Δράσεις πληροφόρησης και διάδοσης
των αποτελεσμάτων του έργου, όπως ανάπτυξη 
ιστοσελίδας, δημιουργία βιντεοταινίας, έκδοση οδηγού 
για την αποκατάσταση των δασών δρυός και αριάς 
και διοργάνωση συνάντησης για την παρουσίαση 
του έργου και των αποτελεσμάτων του.

ιΟρος
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Το Άγιο Όρος στέκει αγέρωχο 
στον χρόνο, ορθώνεται εμβληματικά 

στην χερσόνησο, για να σηματοδοτήσει 
την κιβωτό της Ορθοδοξίας και της πίστης, 

τον θεματοφύλακα της ιστορίας 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

του τόπου μας, τη γη που διαφυλάττει 
με ιερή ευλάβεια ένα ανεκτίμητο 

κομμάτι του φυσικού μας πλούτου.

Το γαλάζιο της θάλασσας και το ήμερο 
τοπίο των ακτών, η άγρια ομορφιά των 

φαραγγιών και των απόκρημνων βράχων 
και η πυκνή βαθυπράσινη βλάστηση σε 

συνδυασμό με τις Ιερές Μονές και Σκήτες 
που μοιάζουν μετέωρες στο κενό, 

συνθέτουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 
της μακραίωνης και αλληλένδετης σχέσης 

του ανθρώπου με τη φύση.

Έναν τόπο σπάνιας ομορφιάς, σπουδαίου 
οικολογικού ενδιαφέροντος, τεράστιας 

αρχιτεκτονικής, ιστορικής και 
θρησκευτικής αξίας.

Κυρίαρχο και ενδεικτικό γνώρισμα 
του αγιορείτικου τοπίου, αναπόσπαστο 
τμήμα του φυσικού του πλούτου 
είναι τα θαλερά δάση δρυός και αριάς.

Η Ιερά Κοινότητα καθώς και 
οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους 
αναγνωρίζουν την ανάγκη ανόρθωσής 
τους για τη διαπίρηση της οικολογικής 
και αισθητικής αξίας του 
φυσικού περιβάλλοντος.
Γ ια τον λόγο αυτό ξεκίνησε, 
σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων - Υγρστόπων, την υλοποίηση 
του έργου «Ανόρθωση 
των πρεμνοφυών δασών των τύπων 
οικοτύπων Δάση με Quercus frainetto 
και Δάση με Quercus ilex 
σε υψηλά δάση» στα πλαίσια 
του έργου LIFE-ΦΥΣΗ.

Το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου είναι η περίοδος 
2003 - 2006 και κύριος σκοπός 
του η έναρξη της ανόρθωσης 
των πρεμνοφυών δασών δρυός 
και αριάς του Αγίου Όρους 
σε υψηλά σπερμοφυή.

Το έργο LIFE-ΦΥΣΗ, εκτός από την 
ανόρθωση των δασών στο Άγιο Όρος, 
αποσκοπεί και στην προώθηση της 
ανόρθωσης των πρεμνοφυών δασών 
δρυός και αριάς, με τη μέθοδο των 
αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών, 
και σε άλλες περιοχές της χώρας.

υλοτομίες


