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1. Εισαγωγή - περίληψη 
Η «Συστάδα Ο.Ε.», ως εταίρος του έργου Eco-Time Machine και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Παραδοτέου 4 
(Έκθεση μελέτης χλωρίδας και πανίδας) έχει αναλάβει να καταγράψει, να αναλύσει και να αποτυπώσει 
χαρτογραφικά τις διαχρονικές αλλαγές στη βλάστηση που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του έργου. Η 
μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων (βιβλιογραφία, επιτόπια έρευνα και 
δειγματοληψίες, φωτοερμηνεία). Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στις εργασίες φωτοερμηνείας. Συγκεκριμένα: 

- Ο Δημήτρης Παλάσκας, Δρ. Δασολογίας, διαμόρφωσε τη μεθοδολογία και τα αρχεία για την απόδοση 
της φωτοερμηνείας της περιοχής του έργου. Οι οδηγίες για τη φωτοερμηνεία δόθηκαν με τη μορφή 
εγχειριδίου στα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν σε αυτή την εργασία (Σόνια Αντωνιάδου, Νίκος 
Νικήσιανης, Σωτήρης Κωνσταντίνου).  

- Η Σόνια Αντωνιάδου, Δασολόγος MsC πραγματοποίησε την προκαταρκτική εκτίμηση των αλλαγών στη 
βλάστηση με σημειακή προσέγγιση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που της υποδείχθηκε.  

- Ο Νίκος Νικήσιανης, Δρ. Βιολογίας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, ανέλαβε, με βάση τη 
βιβλιογραφία και τα προκαταρκτικά στοιχεία να οριστικοποιήσει τις κατηγορίες φωτοερμηνείας – 
κάλυψης του εδάφους που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φωτοερμηνεία.  

- Ο Σωτήρης Κωνσταντίνου, Δασολόγος και όλοι οι παραπάνω (Δ. Παλάσκας, Ν. Νικήσιανης, Σ. 
Αντωνιάδου) ανέλαβαν το κύριο έργο της φωτοερμηνείας των α/φ σε τρεις διαδοχικές στιγμές, το 1945, 
1970, 2015.  

- Ο Νίκος Νικήσιανης ανέλαβε την περιγραφή των αποτελεσμάτων για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης.  

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τις 1/10/2018 ως τις 30/3/2020, διήρκησαν δηλαδή 18 μήνες. 
Η εργασία που δαπανήθηκε εκτιμάται συνολικά επίσης στους 18 α/μ.  

Το Παραδοτέο τους προϊόν αποτελείται από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία του Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών, συνοδευόμενα από την παρούσα έκθεση πεπραγμένων. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν θα μελετηθούν συγκριτικά και συνδυαστικά με τα δεδομένα από τις υπόλοιπες 
μεθόδους μελέτης της βλάστησης και της πανίδας στο πλαίσιο του ίδιου Παραδοτέου 4, καθώς και με τα 
υπόλοιπα Παραδοτέα που αφορούν την ιστορία του τοπίου (παλυνολογική μελέτη, γεωλογική, εδαφολογική και 
γεωμορφολογική μελέτη, κλιματικά δεδομένα, κοινωνική ιστορία και πολιτισμικά στοιχεία στο πλαίσιο του 
Παραδοτέου 7.  
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2. Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας τηλεπισκόπησης 
Αρχικά, έγινε επιλογή της καταλληλότερης ανάμεσά στις διαθέσιμες μεθόδους τηλεπισκόπησης. Για το σκοπό 
αυτό, πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι βασικές επιλογές αφορούν τη χρήση 
δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών.  

1. Δορυφορική τηλεπισκόπηση  

Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήμη της οποίας το αντικείμενο είναι η μέτρηση των γεωμετρικών και θεματικών 
ιδιοτήτων των αντικειμένων του γήινου περιβάλλοντος χωρίς τη φυσική επαφή µε τα αντικείμενα. Οι μέθοδοι 
Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), χρησιμοποιούνται ευρέως στην έρευνα της 
εξέλιξης της δασικής έκτασης και του αστικού πρασίνου κατά τη διαδικασία της ανάλυσης και του σχεδιασμού. 
Η Τηλεπισκόπηση παρέχει πληροφορίες χωρίς την ανάγκη επιτόπιας επίσκεψης του επιστήμονα και με ιδιαίτερα 
χαμηλό κόστος, τα δορυφορικά δεδομένα καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις και δίνουν τη δυνατότητα  
παρακολούθηση μιας περιοχής. Πρόσφατα με τις αποστολές των δορυφόρων Sentinel 2 (2015) και Landsat 8 
(2013) υπάρχει η δυνατότητα ανοιχτής πρόσβασης σε συχνές δορυφορικές λήψεις εικόνων υψηλής ανάλυσης. 

Οι δορυφόροι παρατήρησης της Γης  έχουν διαφορετικούς τύπους αισθητήρων, τους παθητικούς και τους  
ενεργητικούς. Οι παθητικοί αισθητήρες δεν εκπέμπουν οι ίδιοι ακτινοβολία αλλά ανιχνεύουν και καταγράφουν 
την ανακλώμενη ηλιακή ή την εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία στα ορατά και υπέρυθρα μήκη κύματος του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, αντίστοιχα, όπως είναι ο Landsat και ο Sentinel-2. Οι ενεργητικοί αισθητήρες, σε 
αντίθεση με τους παθητικούς, εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία αφού ανακλαστεί στην γήινη 
επιφάνεια, επιστρέφει σε κατάλληλο αισθητήρα λήψης και καταγράφεται στη μετρητική διάταξη του δορυφόρου 
όπως είναι οι αισθητήρες φθορισμού με ακτίνες Laser (Radar-Radio Detection and Ranging), τα ραντάρ 
συνθετικού ανοίγματος (Synthetic Aperture Radar – SAR), τα αλτίμετρα (altimeters) και τα σκεδασιόμετρα 
(scatterometers), επιτρέποντας παρακολούθηση ημέρας και νύχτας σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

Οι δέκτες διαχωρίζονται ανάλογα α) με τη γεωμετρική διακριτική ικανότητα (ή χωρική ανάλυση) που  καθορίζει 
την ελάχιστη επιφάνεια του εδάφους για την οποία μπορεί να γίνει παρατήρηση, το μέγεθος δηλαδή του 
εικονοστοιχείου στο έδαφος, β) με τη φασματική διακριτική ικανότητα αφορά την δυνατότητα του δέκτη να 
αντιλαμβάνεται πληροφορία σε διαφορετικά μήκη κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, γ) τη  
ραδιομετρική διακριτική ικανότητα που αφορά τη δυνατότητα που έχει ένας δέκτης να καταγράψει μεγάλο 
αριθμό διακριτών τιμών έντασης Η/Μ ακτινοβολίας και δ) τη χρονική διακριτική ικανότητα αφορά την ικανότητα 
του δέκτη να επαναλαμβάνει τη μέτρησή του πάνω από την ίδια περιοχή μελέτης (old.ntua.gr, 2010). 

Η χωρική ανάλυση ορίζει το μέγεθος των εικονοστοιχείων που αναλύονται από τους αισθητήρες.  

• Χαμηλή και μέση ανάλυση: πάνω από 10 μέτρα ανά εικονοστοιχείο. 
• Υψηλή ανάλυση (HR): 1 έως 10 μέτρα ανά εικονοστοιχείο. 
• Πολύ υψηλή ανάλυση (VHR): λιγότερο από 1 μέτρο ανά εικονοστοιχείο. 

Η χρονική ανάλυση ορίζει τη συχνότητα με την οποία αποκτώνται τα δεδομένα για μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι 
ανάγκες μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά και για αυτήν την παράμετρο, με εφαρμογές που απαιτούν εικόνες 
κάθε μέρα ή σε λίγες μόνο ώρες, ενώ άλλες απαιτούν ενημέρωση κάθε λίγες εβδομάδες. 

Το 1972 εκτοξεύτηκε από τη  NASA πέταξε ο πρώτος δορυφόρος της σειράς LANDSAT 1 MSS (πολυφασματικός 
σαρωτής). Η σειρά MSS αποτελείται από 3 δορυφόρους, Landsat 1 έως Landsat 3, και αντικαταστάθηκε από τη 
σειρά Landsat TM το 1982. 
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Σήμερα η υπηρεσία Copernicus βασίζεται σε σχηματισμούς δορυφόρων οι οποίοι πραγματοποιούν καθημερινά 
εντυπωσιακό αριθμό παρατηρήσεων, καθώς και σε ένα παγκόσμιο δίκτυο χιλιάδων αισθητήρων στην ξηρά, τον 
αέρα και τη θάλασσα για τη λήψη των λεπτομερέστερων δυνατών εικόνων της Γης. Το Copernicus είναι ο 
μεγαλύτερος πάροχος διαστημικών δεδομένων στον κόσμο, καθώς αυτή τη στιγμή παράγει 12 terabytes 
ημερησίως και διαθέτει δεδομένα και πληροφορίες  στο σύνολό της δωρεάν και χωρίς περιορισμούς σε κάθε 
πολίτη και οργανισμό σε όλον τον κόσμο (www.copernicus.eu,2019). 

Η υπηρεσία Copernicus αποτελεί ενιαίο πρόγραμμα δορυφορικής παρατήρησης για την παρακολούθηση της 
ξηράς (CLMS) παρέχει γεωγραφικές πληροφορίες για την εδαφοκάλυψη και τις μεταβολές που υφίσταται, τη 
χρήση γης, την κατάσταση της βλάστησης, τον κύκλο του νερού και τις ενεργειακές μεταβλητές της επιφάνειας 
της γης σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο στον τομέα των περιβαλλοντικών 
επίγειων εφαρμογών (www.copernicus.eu,2019). Η παροχή των υπηρεσιών του Copernicus βασίζεται στην 
επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων που συλλέγονται από δορυφόρους γεωσκόπησης και από 
επίγειους αισθητήρες.Οι γεωσκοπικοί δορυφόροι Sentinel-1, -2, -3 και -6 είναι δορυφόροι που λειτουργούν 
ειδικά για το πρόγραμμα, ενώ οι Sentinel-4 και -5 έχουν τοποθετηθεί στους μετεωρολογικούς δορυφόρους του 
EUMETSAT. 

 

 

 

Εικόνα 4.1  Επισκόπηση της παρατήρησης της γης (από https://www.copernicus.eu) 
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Εικόνα 4.2  Παραδείγματα δορυφορικών αισθητήρων με διαφορετικό τρόπο κατόπτευσης: 

(α) σαρωτής με εγκάρσια στην τροχιά διεύθυνση και β) Σαρωτής κατά μήκος της τροχιάς (από 
http://ph338.edu.physics.uoc.gr, 2011) 

Οι εικόνες μεταφέρουν πληροφορίες για τη θέση (συντεταγμένες) και το μέγεθος µέσω των διαστάσεων και του 
όγκου των αντικειμένων καθώς και τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων (Τσακίρη-Στρατή Μ. 2010). 

Η χρήση δορυφορικών εικόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, ενώ 
παράλληλα  παρέχεται  η δυνατότητα διαχρονικών λήψεων και συμβάλλει στην παρατήρηση των δυναμικών 
φαινομένων που συντελούνται σε μια περιοχή λόγω κλιματικών ή άλλων αλλαγών. 
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Οι δορυφορικές εικόνες  χωρίζονται ανάλογα με τα φασματικά τους χαρακτηριστικά σε: 

- Πολυφασματικές: Διαθέτουν τουλάχιστον τρία κανάλια στο ορατό τμήμα του φάσματος (R,G,B) / 
συνήθως πολλές από αυτές διαθέτουν και κανάλι στο εγγύς υπέρυθρο που είναι κατάλληλο για τη 
μελέτη της βλάστησης. 

- Παγχρωματικές: Είναι ασπρόμαυρες, έχουν μεγάλη  διακριτική ικανότητα και διαθέτουν ένα κανάλι στο 
ορατό τμήμα του φάσματος. 

Παρακάτω παρουσιάζονται  οι  δορυφόροι υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας της Εταιρείας Digital Globe, 
παρουσιάζονται τέλος και οι δορυφόροι Pleiades που δημιουργήθηκαν από τον Γαλλικό Κέντρο Διαστημικών 
Μελετών(Centre Nationale d’Etudes Spatiales – CNES),    [https://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors, 
2019].  

 
Δορυφόροι Διακριτική ικανότητα 

(resolution) 
Εφαρμογές 

χαρτογράφησης της 
βλάστησης 

Τιμή 
$/Km2 

IMAGE 

Landsat  Landsat ETM+ (Landsat 
7)  
(15μ για το 
παγχρωματικό κανάλι, 
60μ θερμικό υπέρυθρο 
και 30μ 
πολυφασματικό 
κανάλι) 

Περιφερειακή κλίμακα - 
συνήθως 
χαρτογράφηση βλάστησης 
σε επίπεδο κοινωνιών 
(community level) ή μπορεί 
να διαχωρίζονται και 
κάποια κυρίαρχα είδη 

0,14 

 
Ikonos Παγχρωματική:0.82μ.   

Πολυφασματική 4-
band MS 3:28μ.      

Τοπική και περιφερειακή 
κλίμακα σε επίπεδο  ειδών 
ή κοινωνιών. 

10 

 
Quickbird Παγχρωματική:0.61μ.   

Πολυφασματική 4-
band MS:2.44μ.      

Τοπική και περιφερειακή 
κλίμακα σε επίπεδο ειδών 
ή κοινωνιών. 

14 
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WorldView-1 Παγχρωματική:0.5μ.     14 

 
WorldView-2 Παγχρωματική: 0,46μ.   

Πολυφασματική 
MS:1,85μ. 

Ταξινομήσεις καλύψεων-
χρήσεων γης και 
χαρτογραφήσεις, 
διαχρονικές μεταβολές 

14 

 
WorldView-3 Παγχρωματική:0.3μ.   

Πολυφασματική 
MS:1,24μ. 
Πολυφασματική SWIR 
3,71μ. 

Ταξινομήσεις καλύψεων-
χρήσεων γης και 
χαρτογραφήσεις, 
διαχρονικές μεταβολές  

14 

 
WorldView-4 Παγχρωματική:0.31μ. 

Πολυφασματική 
MS:1,24μ. 
Πολυφασματική SWIR 
3,71μ. 

Ταξινομήσεις καλύψεων-
χρήσεων γης και 
χαρτογραφήσεις, 
διαχρονικές μεταβολές 

14 

 
GeoEye-1 Παγχρωματική 0,41μ.  

Πολυφασματική: 1,65μ. 
Ταξινομήσεις καλύψεων-
χρήσεων γης και 
χαρτογραφήσεις, 
διαχρονικές μεταβολές 

14 
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Pléiades 1A/1B Παγχρωματική:0.5μ.   
Πολυφασματική:2μ.  
 
     

Ταξινομήσεις καλύψεων-
χρήσεων γης και 
χαρτογραφήσεις, 
διαχρονικές μεταβολές. 
3stereo 

12,5 
 
 
 
37,50 

 

 

Τα λογισμικά τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων είναι: 

• Το  Erdas Imagine  για την «παραδοσιακή» ανά ψηφίδα  (per pixel) ταξινόμηση των εικόνων. 
Χρησιμοποιείται  για  εξειδικευμένες τηλεπισκοπικές αναλύσεις και χωρικές μοντελοποιήσεις, για οπτικοποίηση 
των αποτελεσμάτων  σε 2D, 3D καθώς και  για την  κατασκευή χαρτών. Περιλαμβάνει σύνθετη ανάλυση 
υπερφασματικών εικόνων, και σύνθετα εργαλεία ταξινόμησης πολυφασματικών εικόνων και νεφών σημείων.  

• Το eCognition για την  αντικειμενοστραφή ανάλυση εικόνων, όπου σημείο αναφοράς δεν είναι το pixel 
και τα χαρακτηριστικά του αλλά το Object με μια σειρά από χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν. 
Χρησιμοποιείτεαι για τη χαρτογράφηση βλάστησης, την εξαγωγή χαρακτηριστικών, την ανίχνευση αλλαγών και 
την αναγνώριση αντικειμένων. 

• Το Envi παρέχει εργαλεία εντοπισμού αλλαγής για  θεματικές και αποχρώσεων του γκρι εικόνες, ποιοτικό 
και ποσοτικό  εντοπισμό αλλαγής, εργαλεία για την αυτόματη δημιουργία  μωσαϊκού από γεωαναφερόμενες 
εικόνες, μεθόδους για την ένωση μη-γεωαναφερόμενων εικόνων και αλγόριθμους επιβλεπόμενης και μη 
επιβλεπόμενης ταξινόμησης. Εκτός των κλασσικών  μεθόδων ταξινόμησης (isodata, k-means, parallelepiped, 
minimum distance, maximum likelihood, και Mahalanobis distance), το ENVI προσφέρει προχωρημένες μεθόδους 
φασματική ανάλυσης, ταξινόμηση μέγεθος μικρότερου του εικονοστοιχείου (sub-pixel classification) και 
ταξινόμηση με εμπλοκή νευρωνικού δικτύου. 

To GRASS GIS που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων,  την επεξεργασία 
εικόνας,  την παραγωγή χαρτών και γραφικών, τη γεωχωρική μοντελοποίηση και την οπτικοποίηση.  

 

Βασικές έννοιες και ορισμοί  

Τα συστήματα τηλεπισκόπησης παρέχουν φασματικά δεδομένα για µεγάλες συνεχείς εκτάσεις από µερικά µέχρι 
εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά εικόνα (Martin et al, 1998). 

Οι πιο γνωστές μέθοδοι ταξινόμησης είναι: 

1. Επιβλεπόμενη και Μη Επιβλεπόμενη, 
Ø Στην επιβλεπόμενη ταξινόμηση (supervised classification) ο χρήστης εκπαιδεύει τον ταξινομητή 

για τον διαχωρισμό των κλάσεων θέτοντας αυτός τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας, και 
επιλέγοντας τον κατάλληλο αλγόριθμο διαχωρισμού.  

• Στην επιβλεπόμενη ταξινόμηση ο χρήστης επεμβαίνει στον  αριθμό των κλάσεων που επιθυμεί να 
δημιουργηθούν από τον ταξινομητή, και στην επιλογή του αλγόριθμου που θα τις διαχωρίσει.  

• Κατόπιν  γίνεται επιλογή προτύπων εικονοστοιχείων από κάθε κλάση, τα οποία  αποτελούν τα 
εκπαιδευτικά δεδομένα (training data). Η επιλογή γίνεται από πληροφορίες που συλλέγονται από 
κατά τόπους επισκέψεις, αεροφωτογραφίες κτλ. Η δειγματοληψία των προτύπων πρέπει να είναι 
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αντιπροσωπευτική και, εάν αυτό είναι δυνατόν, να γίνει από όλη την περιοχή της εικόνας. Το 
στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί καθορίζει  το ποσοστό ακρίβειας της ταξινόμησης. 

• Προσδιορίζονται οι υπογραφές (signatures) των δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
και κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας εντάσσεται σε µία από τις κλάσεις που έχουν προσδιοριστεί, 
χρησιμοποιώντας τον εκπαιδευμένο ταξινομητή. 

• Δημιουργία πινάκων ή θεματικών χαρτών. για τα αποτελέσματα της ταξινόμησης. 

Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι της κατηγορίας αυτής είναι οι Μaximum Likelihood, Euclidean distance, 
Mahalanobis distance και η ορθογώνια παραλληλεπιπεδοειδής ταξινόμηση, Minimum distance και 
Decision tree classifier. 

 
Ø Στη Μη Επιβλεπόμενη ταξινόμηση (unsupervised classification) γίνεται αυτόματη ταξινόμηση των 

προτύπων εκπαίδευσης με τη βοήθεια των φασματικών υπογραφών. Εξετάζονται οι ψηφιακές 
τιμές κάθε εικονοστοιχείου, σε κάθε μήκος κύματος, και κατόπιν η εικόνα υποδιαιρείται σε έναν 
αριθμό κλάσεων. Η μέθοδος αυτή είναι σχετικά γρήγορη και επιτρέπει στο χρήστη να λάβει μια 
αντικειμενική εικόνα των κύριων φασματικών τύπων. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, μπορεί 
να ακολουθήσει επιβλεπόμενη ταξινόμηση. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται είναι οι 
ISODATA και K-means clustering. 
 

2. Παραμετρική και Μη- Παραμετρική επισκόπηση 
 
Οι παραμετρικοί, σε αντίθεση με τους μη παραμετρικούς, για τη λειτουργία τους στηρίζονται στην 
υπόθεση ότι οι κατανομές των κατηγοριών ταξινόμησης ακολουθούν την κανονική κατανομή ή αλλιώς 
Gaussian κατανομή. Ο αλγόριθμος μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) είναι αυτός που 
χρησιμοποιείται συχνότερα για ταξινόμηση χρήσεων/κάλυψης γης αλλά και ως μέτρο σύγκρισης με 
άλλους αλγόριθμους. (Hubert-Moy, 2001, Chen κ.α., 2004). Παραδείγματα τέτοιων αλγόριθμων είναι ο 
Maximum Likelihood (ML) και Linear discriminant analysis. 
 
Οι μη παραμετρικοί ταξινομητές χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η συνάρτηση πυκνότητας είναι 
άγνωστη με σκοπό τον υπολογισμό της πιθανότητας της συνάρτησης πυκνότητας (Yugal & Sahoo, 2012) 
και δεν απαιτείται ο υπολογισμός στατιστικών παραμέτρων για τον διαχωρισμό των τάξεων Αντίστοιχα, 
τα Artificial Neural Network (ANN), Decision tree classifier και Support vector machine αποτελούν μη- 
παραμετρικούς ταξινομητές.  
 

3. Hard και Soft (Fuzzy) 
 
Κατά τη Hard ταξινόμηση, κάθε ψηφίδα ταξινομείται σε μία και μοναδική τάξη (πχ ISODATA, k means, 
ορθογώνια παραλληλεπιπεδοειδής ταξινόμηση, Maximum Likelihood, Support vector machine ,Neural 
Networks). 
Οι soft ταξινομητές υπολογίζουν μια συνάρτηση συμμετοχής η οποία χαρακτηρίζει κάθε εικονοστοιχείο  
ως προς των βαθμό που ανήκει σε κάθε ομάδα, η λεγόμενη ασαφής ταξινόμηση (Fuzzy-set classifiers, Sub-
pixel classifier, Spectral mixture analysis). 
 

4. Pixel-based και Object-based 
Ø Η pixel- oriented ταξινόμηση 
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Στην ταξινόμηση με βάση την ψηφίδα γίνετε χρήση των φασματικών υπογραφών που παράγονται από τα δείγματα 
εκπαίδευσης με το συνδυασμό όλων των υλικών, αγνοώντας τα προβλήματα της μικτής ψηφίδας. Οι αλγόριθμοι 
που χρησιμοποιούνται  είναι  οι Maximum likelihood, Minimum distance, Artificial neural network, Decision tree 
και Support vector machine. 

Ø Αντικειμενοστραφής ταξινόμηση 
Με τεχνικές κατάτμησης οι ψηφίδες της εικόνας μετατρέπονται σε αντικείμενα και στη συνέχεια 
ταξινομούνται τα αντικείμενα. Αλγόριθμοι που περιέχονται στο eCognition. 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση μεθόδων ταξινόμησης (D. Lu & Q. Weng). 

Criteria Categories Characteristics Example of classifiers 
Whether training 
samples are used 
or not 

Supervised 
classification 
approaches 

Land cover classes are defined. Sufficient 
reference data are available and used as training 
samples. The signatures generated from the 
training samples are then used to train the 
classifier to classify the spectral data into a 
thematic map. 

Maximum likelihood, minimum distance, artificial 
neural network, decision tree classifier. 

Unsupervised 
classification 
approaches 

Clustering-based algorithms are used to partition 
the spectral image into a number of spectral 
classes based on the statistical information 
inherent in the image. No prior definitions of the 
classes are used. The analyst is responsible for 
labelling and merging the spectral classes into 
meaningful classes. 

ISODATA, K-means clustering algorithm. 

Which kind of pixel 
information is 
used 
 

Parametric 
classifiers 

Gaussian distribution is assumed. The parameters 
(e.g. mean vector and covariance matrix) are 
often generated from training samples. When 
landscape is complex, parametric classifiers often 
produce ‘noisy’ results. Another major drawback 
is that it is difficult to integrate ancillary data, 
spatial and contextual attributes, and non-
statistical information into a classification 
procedure. 

Maximum likelihood, linear discriminant analysis. 

 Non-parametric 
classifiers 

No assumption about the data is required. Non-
parametric classifiers do not employ statistical 
parameters to calculate class separation and are 
especially suitable for incorporation of non-
remote-sensing data into a classification 
procedure. 

Artificial neural network, decision tree classifier, 
evidential reasoning, support vector machine, 
expert system. 

Which kind of pixel 
information is 
used 

Per-pixel classifiers Traditional classifiers typically develop a signature 
by combining the spectra of all training-set pixels 
from a given feature. The resulting signature 
contains the contributions of all materials present 
in the training-set pixels, ignoring the mixed pixel 
problems. 

Most of the classifiers, such as maximum 
likelihood, minimum distance, artificial neural 
network, decision tree, and support vector 
machine. 

 Subpixel classifiers The spectral value of each pixel is assumed to be 
a linear or non-linear combination of defined pure 
materials (or endmembers), providing 
proportional membership of each pixel to each 
endmember. 

Fuzzy-set classifiers, subpixel classifier, spectral 
mixture analysis. 

Which kind of pixel 
information is 
used 

Object-oriented 
classifiers 

Image segmentation merges pixels into objects 
and classification is conducted based on the 
objects, instead of an individual pixel. No GIS 
vector data are used. 

eCognition. 

Per-field classifiers GIS plays an important role in per-field 
classification, integrating raster and vector data in 
a classification. The vector data are often used to 
subdivide an image into parcels, and classification 
is based on the parcels, avoiding the spectral 
variation inherent in the same class. 

GIS-based classification approaches. 

Whether output is 
a definitive 

Hard classification Making a definitive decision about the land cover 
class that each pixel is allocated to a single class. 

Most of the classifiers, such as maximum 
likelihood, minimum distance, artificial neural 
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decision about 
land cover class or 
not 

The area estimation by hard classification may 
produce large errors, especially from coarse 
spatial resolution data due to the mixed pixel 
problem. 

network, decision tree, and support vector 
machine. 

Soft (fuzzy) 
classification 

Providing for each pixel a measure of the degree 
of similarity for every class. Soft classification 
provides more information and potentially a more 
accurate result, especially for coarse spatial 
resolution data classification. 

Fuzzy-set classifiers, subpixel classifier, spectral 
mixture analysis. 

Whether spatial 
information is 
used or not 

Spectral classifiers Pure spectral information is used in image 
classification. A ‘noisy’ classification result is often 
produced due to the high variation in the spatial 
distribution of the same class. 

Maximum likelihood, minimum distance, artificial 
neural network. 

Contextual 
classifiers 

The spatially neighbouring pixel information is 
used in image classification. 

Iterated conditional modes, point-to-point 
contextual correction, frequency-based 
contextual classifier. 

Spectral-
contextual 
classifiers 

Spectral and spatial information is used in 
classification. Parametric or non-parametric 
classifiers are used to generate initial 
classification images and then contextual 
classifiers are implemented in the classified 
images. 

ECHO, combination of parametric or non-
parametric and contextual algorithms. 

 

Πίνακας 2. Περίληψη των κυριότερων  μεθόδων ταξινόμησης (D. Lu & Q. Weng). 

Category Advanced classifiers References 
Per-pixel algorithms Neural network Chen et al. 1995, Foody et al. 1995, Atkinson and 

Tatnall 1997, Foody and Arora 1997, Paola and 
Schowengerdt 1997, Foody 2002a, Ozkan and 
Erbeck 2003, Foody 2004b, Erbek et al. 2004, 
Kavzoglu and Mather 2004, Verbeke et al. 2004 

Decision tree classifier Hansen et al. 1996, Friedl and Brodley 1997, 
DeFries et al. 1998, Friedl et al. 1999, DeFries and 
Chan 2000, Pal and Mather 2003, Lawrence et al. 
2004 

Spectral angle classifier Sohn et al. 1999, Sohn and Rebello 2002 
Supervised iterative classification (multistage 
classification) 

San Miguel-Ayanz and Biging 1996, 1997 

Enhancement-classification approach Beaubien et al. 1999 
MFM-5-Scale (Multiple-Forward-Mode 
approach to running the 5-Scale geometric-
optical reflectance model) 

Peddle et al. 2004 

Iterative partially supervised classification based 
on a combined use of a Radial Basis Function 
network and a Markov Random Field approach 

Fernández-Prieto 2002 

Classification by progressive generalization Cihlar et al. 1998 
Support vector machine Brown et al. 1999, Huang et al. 2002, Hsu and Lin 

2002, Zhu and Blumberg 2002, Keuchel et al. 
2003, Kim et al. 2003, Foody and Mathur 2004a, 
b, Mitra et al. 2004 

Unsupervised classification based on 
independent component analysis mixture model 

Lee et al. 2000, Shah et al. 2004 

Optimal iterative unsupervised classification Jiang et al. 2004 
Model-based unsupervised classification Koltunov and Ben-Dor 2001, 2004 
Linear constrained discriminant analysis Du and Chang 2001, Du and Ren 2003 
Multispectral classification based on probability 
density functions 

Erol and Akdeniz 1996, 1998 

Layered classification Jensen 1996 
Nearest-neighbour classification Hardin 1994, Collins et al. 2004, Haapanen et al. 

2004 
Selected pixel classification Emrahoglu et al. 2003 

Subpixel algorithms Imagine subpixel classifier Huguenin et al. 1997 
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Fuzzy classifier Foody 1996, Maselli et al. 1996, Zhang and Foody 
2001, Shalan et al. 2003 

Fuzzy expert system Penaloza and Welch 1996 
Fuzzy neural network Foody 1996, 1999, Kulkarni and Lulla 1999, 

Zhang and Foody 2001, Mannan and Ray 2003 
Fuzzy-based multisensor data fusion classifier Solaiman et al. 1999 
Rule-based machine-version approach Foschi and Smith 1997 
Linear regression or linear least squares 
inversion 

Settle and Campbell 1998, Fernandes et al. 2004 

Per-field algorithms Per-field or per-parcel classification Lobo et al. 1996, Aplin et al. 1999a, Dean and 
Smith 2003 

Per-field classification based on per-pixel or 
subpixel classified image 

Aplin and Atkinson 2001 

Parcel-based approach with two stages: per-
parcel classification using conventional statistical 
classifier and then knowledge-based correction 
using contextual information 

Smith and Fuller 2001 

Map-guided classification Chalifoux et al. 1998 
Object-oriented classification Herold et al. 2003, Geneletti and Gorte 2003, 

Thomas et al. 2003, van der Sande et al. 2003, 
Benz et al. 2004, Gitas et al. 2004, Walter 2004 

Graph-based, structural pattern recognition 
system 

Barnsley and Barr 1997 

Spectral shape classifier Carlotto 1998 
Per-field or per-parcel classification Lobo et al. 1996, Aplin et al. 1999a, Dean and 

Smith 2003 
Per-field classification based on per-pixel or 
subpixel classified image 

Aplin and Atkinson 2001 

Parcel-based approach with two stages: per-
parcel classification using conventional statistical 
classifier and then knowledge-based correction 
using contextual information 

Smith and Fuller 2001 

Map-guided classification Chalifoux et al. 1998 
Object-oriented classification Herold et al. 2003, Geneletti and Gorte 2003, 

Thomas et al. 2003, van der Sande et al. 2003, 
Benz et al. 2004, Gitas et al. 2004, Walter 2004 

Graph-based, structural pattern recognition 
system 

Barnsley and Barr 1997 

Spectral shape classifier Carlotto 1998 
Contextual-based approaches CHO (Extraction and Classification of 

Homogeneous Objects) 
Biehl and Landgrebe 2002, Landgrebe 2003, Lu 
et al. 2004 

Supervised relaxation classifier Kontoes and Rokos 1996 
Frequency-based contextual classifier Gong and Howarth 1992, Xu et al. 2003 
Contextual classification approaches for high and 
low resolution data, respectively and a 
combination of both approaches 

Kartikeyan et al. 1994, Sharma and Sarkar 1998 

Contextual classifier based on region-growth 
algorithm 

Lira and Maletti 2002 

Fuzzy contextual classification Binaghi et al. 1997 
Iterated conditional modes Keuchel et al. 2003, Magnussen et al. 2004 
Sequential maximum a posteriori classification Michelson et al. 2000 
Point-to-point contextual correction Cortijo and de la Blanca 1998 
Hierarchical maximum a posteriori classifier Hubert-Moy et al. 2001 
Variogram texture classification Carr 1999 
Hybrid approach incorporating contextual 
information with per-pixel classification 

Stuckens et al. 2000 

Two stage segmentation procedure Kartikeyan et al. 1998 
Knowledge-based algorithms Evidential reasoning classification Peddle et al. 1994, Wang and Civco 1994, Peddle 

1995, Gong 1996, Franklin et al. 2002, Peddle 
and Ferguson 2002, Lein 2003 

Knowledge-based classification Kontoes and Rokos 1996, Hung and Ridd, 2002, 
Thomas et al. 2003, Schmidt et al. 2004 

Rule-based syntactical approach Onsi 2003 
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Visual fuzzy classification based on use of 
exploratory and interactive visualization 
techniques 

Lucieer and Kraak 2004 

Multitemporal classification based on decision 
fusion 

Jeon and Landgrebe 1999 

Supervised classification with ongoing learning 
capability based on nearest neighbour rule 

Barandela and Juarez 2002 

Combinative approaches of multiple 
classifiers 

Multiple classifier system (BAGFS: combines 
bootstrap aggregating with multiple feature 
subsets) 

Debeir et al. 2002 

A consensus builder to adjust classification 
output (MLC, expert system, and neural 
network) 

Liu et al. 2002b 

Integrated expert system and neural network 
classifier 

Liu et al. 2002b 

Improved neuro-fuzzy image classification 
system 

Qiu and Jensen 2004 

Spectral and contextual classifiers Cortijo and de la Blanca 1998 
Mixed contextual and per-pixel classification Conese and Maselli 1994 
Combination of iterated contextual probability 
classifier and MLC 

Tansey et al. 2004 

Combination of neural network and statistical 
consensus theoretic classifiers 

Benediktsson and Kanellopoulos 1999 

Combination of MLC and neural network using 
Bayesian techniques 

Warrender and Augusteihn 1999 

Combining multiple classifiers based on product 
rule, staked regression 

Steele 2000 

Combined spectral classifiers and GIS rule-based 
classification 

Lunetta et al. 2003 

Combination of MLC and decision tree classifier Lu and Weng 2004 
Combination of non-parametric classifiers 
(neural network, decision tree classifier, and 
evidential reasoning) 

Huang and Lees 2004 

Combined supervised and unsupervised 
classification 

Thomas et al. 2003, Lo and Choi 2004 

 

2. Βλαστικοί δείκτες 

Οι δείκτες βλάστησης συνδυάζουν φασματικές πληροφορίες από επιλεγμένα μήκη κύματος σε μια τιμή, η οποία 
σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή μία ιδιότητα της βλάστησης, και  αποτελούν το μέτρο εκτίμησης 
της υγιούς βλάστησης καθώς και για τη χαρτογράφηση περιοχών με διαφορετικό ποσοστό φυτοκάλυψης. Ανάλογα 
τα χαρακτηριστικά της εποχής λήψης, της περιοχής και το βαθμό δασοκάλυψης, κάθε δείκτης έχει διαφορετικό 
βαθμό ευαισθησίας για την αποτύπωση της βλάστησης.  

Ο πιο διαδεδομένος δείκτης βλάστησης είναι ο Κανονικοποιημένος Δείκτης Βλάστησης NDVI (Rouse et al., 1974). 
Οι διαχρονικές εικόνες του δείκτη βλάστησης NDVI απεικονίζουν τις περιοχές με έντονη, αραιή ή καθόλου 
βλάστηση, χωρίς να διακρίνεται το είδος της βλάστησης και η ακριβής μεταβολή που επήλθε. Η  δυναμική ανάλυση 
της βλάστησης μέσω δορυφορικών εικόνων περιλαμβάνει διάφορες διαδικασίες και τεχνικές Κατά την τελευταία 
δεκαετία, αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι για τις χρονοσειρές βλαστικών δεικτών όπως είναι η  Ανάλυση των 
Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) (Faith, 2015), Προσαρμογή Καμπύλης (Curve Fitting), 
(Bradley et al. 2007), Ανάλυσης Fourier (Fourier Analysis) (Azzali et al. 2000), Αρμονικής Ανάλυσης (Harmonic 
Analysis) (Zhou et al.  2015), Εποχιακά Ολοκληρωμένα Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου Seasonal 
Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) (Fernández-Manso et al. 2011) και Ανάλυση Κυματίων 
Wavelet Decomposition (Martínez, et al. 2009). Ανάμεσα στους ερευνητές που υιοθετούν  τη θεωρία των μοντέλων 
Hidden Markov στη διάκριση της βλάστησης είναι οι Viovy και Saint (1994) για τον καθορισμό των ειδών βλάστησης 
σε μία σαβάνα στη Δυτική Αφρική με δεδομένα NDVI του AVHRR (με ανάλυση 1.1 km),οι Leite κ.α. (2011) 
βασίστηκαν σε εικόνες Landsat (TM/ETM+) για τη χαρτογράφηση αρόσιμων εκτάσεων στη Βραζιλία και οι Shen κ.α. 
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(2013) ασχολήθηκαν με την εκτίμηση των φαινολογικών σταδίων ανάπτυξης του αραβόσιτου με διαχρονικά 
δεδομένα NDVI του MODIS σε περιοχές των ΗΠΑ (Σιαχάλου, 2016).  

Οι βλαστικοί δέκτες  Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ή ο Enhanced Vegetation Index (EVI) είναι 
ευρύτατα διαδεδομένοι σε μελέτες που αναφέρονται στη χαρτογράφηση της βλάστησης σε παγκόσμιο και σε 
τοπικό επίπεδο (Wardlow, Egbert, and Kastens 2007, Σιαχάλου 2016). 

Ο κανονικοποιημένος Δείκτης βλάστησης  (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  για την εκτίμηση της φασματικής ποιότητας της βλάστησης (Τσακίρη 2005).  

Με μαθηματικούς όρους, ο τύπος διατυπώνεται ως τον  λόγο της διαφοράς της ανακλαστικότητας στο εγγύς 
υπέρυθρο (RNIR) και ερυθρό (Rred) προς το άθροισμα τους: :  

!"#$ = (!$' − ')*)
!$' + ')*  

Οι  τιμές των εικονοστοιχείων (pixels)  που παρουσιάζει ο δείκτης  κυμαίνονται  μεταξύ -1 εώς + 1, οι περιοχές που 
φέρουν αρνητικές τιμές είναι τα σύννεφα, το χιόνι, το νερό και άλλες περιοχές δίχως βλάστηση, ενώ οι θετικές 
τιμές υποδηλώνουν βλάστηση και μια τιμή που αγγίζει το +1 (0,7 -1) αντιπροσωπεύει την καλύτερη κατάσταση 
υγείας του φυτού.  

Ο Δείκτης Αναλογικής Βλάστησης (Simple Ratioή Ratio Vegetation Index, (Birth and McVey, 1968))  δίνεται από τον 
τύπο :  

-' = !$'
')* 

Όπου NIR: Μήκος Κύματος στο Εγγύς Υπέρυθρο και  RED: Μήκος Κύματος στο Ερυθρό. 

Ο βελτιωμένος δείκτης βλάστησης (Enhanced Vegetation Index (EVI)) : 

 

.#$ = 2,5 ∗ (!$' − ')*)
(!$' + 6 ∗ ')* − 7,5 ∗ 567) + 1) 

 

Οι Jiang et al. (2008) πρότειναν τον βλαστικό δείκτη ΕVI2 : 

9#$2 = 2,5 ∗ (!$' − ')*)
(!$' + 2,4 ∗ ')* + 1) 

 

Σε περιοχές με μικρή κάλυψη από βλάστηση (π.χ. < 40%) και όπου η επιφάνεια του εδάφους είναι εκτεθειμένη, η 
αντανάκλαση του φωτός στο κόκκινο και εγγύς υπέρυθρο μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του δείκτη βλάστησης και 
για αυτό προτάθηκε ο δείκτης βλάστησης SAVI. 

Ο δείκτης SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index) προτάθηκε από τον Huete (1988) 

-;#$ = (	1 + =			) ∗ (!$' − ')*)
(!$' + ')* + =)  

Το L είναι ένας συντελεστής διόρθωσης και η τιμή του εξαρτάται από την κάλυψη της βλάστησης. Για πλήρη 
κάλυψη από τη βλάστησης λαμβάνει την τιμή μηδέν, με το αποτέλεσμα το SAVI να γίνει ίδιος με τον NDVI. Για πολύ 
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χαμηλή κάλυψη βλάστησης, λαμβάνει την τιμή 1. Ο Huete (1988) πρότεινε ότι η τιμή του 0,5 να χρησιμοποιείται 
όταν η κάλυψη της βλάστησης είναι άγνωστη, καθώς το 0,5 αντιπροσωπεύει ενδιάμεσο κάλυψη της βλάστησης. 

Το πρόβλημα με τον αρχικό δείκτη βλάστησης προσαρμοσμένο στο έδαφος (SAVI), είναι ότι απαιτούσε να 
προσδιοριστεί ο συντελεστής διόρθωσης φωτεινότητας εδάφους (L) μέσω δοκιμής και σφάλματος με βάση την 
ποσότητα της βλάστησης στην περιοχή μελέτης.  Οι Qi et al. (1994) ανέπτυξε το MSAVI με μεγαλύτερη αξιοπιστία 
και υπολογίζει έναν συντελεστή διόρθωσης της φωτεινότητας του εδάφους. 

>-;#$ = 2 ∗ !$' + 1 −?(2 ∗ !$' + 1)@ − 8 ∗ (NIR − R)
2  

 

 

Χάρτες βλάστησης (DigitalGlobe,2019) 

 

Πίνακας 3: Ενδεικτικές τιμές του δείκτη NDVI σε διάφορες μορφές κάλυψης εδάφους (Δαλέζιος, 2002). 

ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ NDVI (σε κλίμακα -Ιεώς 1) NDVI (σε κλίμακα 0-255) 
Πυκνή βλάστηση   0.500 < NDVI < 1  210 < NDVI <255 
Μέτρια πράσινη βλάστηση  Μέτρια πράσινη βλάστηση 0.140 < 

NDVI <0.500 118 < NDVI <210 
Μέτρια πράσινη βλάστηση 0.140 < 
NDVI <0.500 118 < NDVI <210 

Αραιή βλάστηση  Αραιή βλάστηση 0.090 < NDVI 
<0.140 105 < NDVI < 118 

Αραιή βλάστηση 0.090 < NDVI 
<0.140 105 < NDVI < 118 

Γυμνό έδαφος  0.025 < NDVI < 0.090  88 < NDVI < 105 
Νέφη  0.002 < NDVI < 0.025  83 < NDVI < 88 
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Χιόνι και πάγος  -0.046 < NDVI < 0.002  70 < NDVI < 83 
Νερό  -1 < NDVI <-0.046  0 < NDVI < 70 

 

3. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η χρήση των εικόνων πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας και η εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών 
ταξινόμησης, όπως είναι τα Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Network - ANN), οι Μηχανές 
Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines-SVM), τα βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (deep-
learning convolution neural networks - CNNs) και η αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνας  έχει οδηγήσει στην 
παραγωγή θεματικών χαρτών αρκετά υψηλής χωρικής ακρίβειας. 

Η μέθοδος Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood, MLC)  και τα Νευρωνικά Δίκτυα  (Atkinson and 
Tatnall, 1997, Deab and Smith, 2003, Erbek et al., 2004) χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για την ταξινόμηση 
της βλάστησης.  Οι Tassatti et al (2010) χρησιμοποίησαν εικόνες Ikonos και τον κανονικοποιημένο δείκτη 
βλάστησης NDVI προκειμένου να βελτιώσουν την ακρίβεια. Η μέθοδος της αντικειμενοστραφούς ανάλυσης 
εικόνας έχει χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση πυκνότητας του αστικού πρασίνου (Αργιαλάς – Δερζέκος, 2002  και 
στην αξιολόγηση της ποιότητας του τοπίου (Argialas – Derzekos, 2003). To πλεονέκτημα της   αντικειμενοστραφής 
ανάλυση εικόνας είναι ότι ταξινομεί τα εικονοστοιχεία της εικόνας σε ομάδες σύμφωνα με τη φασματική και τη 
χωρική τους ομοιογένεια.  

Οι δορυφορικές εικόνες IKONOS και  Quickbird, παρέχουν δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον αριθμό 
των δέντρων ανά περιοχή, τη διάμετρο των δέντρων στα τροπικά δάση (Asner et al. 2002, Read et al. 2003, Clark 
et al. 2004).  Οι Ru et al. (2010) χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες IKONOS για να αξιολογήσουν την ακρίβεια 
της ταξινόμησης της μεθόδου της αντικειμενοστραφούς ανάλυσης σε αστικά περιβάλλοντα και της μεθόδου 
pixel-oriented.   

Οι Mathieu et al (2007), οι Baatz et al (2004), οι Ru et al (2010)  χρησιμοποίησαν τη μέθοδο κατάτμησης 
πολλαπλής ανάλυσης (multiresolution segmentation) σε δορυφορικές εικόνες Ikonos. Δυο κλίμακες 
χρησιμοποίησαν οι Mathieu et al (2007), μικρή κλίμακα (22) για να προσδιορίσουν τη μικρής έκτασης βλάστηση 
σε κατοικημένες περιοχές  (π.χ κήποι, ομάδες δέντρων) και μεγάλη κλίμακα (40) για μεγάλης έκτασης βλάστηση 
(π.χ δάσος). Το κριτήριο της κλίμακας καθορίζει το μέγεθος των αντικειμένων που θα προκύψουν κατά την 
κατάτμηση και καθορίζει την φασματική ομοιογένεια των αντικειμένων, καθώς όσο αυξάνει το κριτήριο της 
κλίμακας, τόσο αυξάνει και η φασματική ανομοιογένεια των εικονοστοιχείων που περιέχονται σ’ ένα και μόνο 
αντικείμενο.  

Η βιβλιογραφία έδειξε ότι τα πιο σημαντικά αντικείμενα διαφαίνονται μ’ ένα υψηλό βάρος για το κριτήριο του 
χρώματος (Herold et al 2002).  Οι Mathieu et al (2007)  και οι Frauman et al χρησιμοποίησαν τη μέθοδο 
ταξινόμησης του Εγγύτερου Γείτονα (Νearest Neighbour) σε δορυφορικές εικόνες Ikonos. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, ερευνητές που ασχολούνται με τη διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, με την κάλυψη-χρήσης γης 
κα την παρακολούθηση φυσικών φαινομένων ή καταστροφών (White et al., 2016) χρησιμοποιούν υψηλής 
χωρικής και  φασματικής ανάλυσης εικόνες, όπως είναι  Landsat -8, IKONOS, Quickbird, Worldview-3. 

Οι Pu και Gong (2000) χρησιμοποίησαν  νευρωνικά δίκτυα και  6–20 bands από τον συνολικό αριθμό των  161 
bands υπερασφασματικών δεδομένων για να διαχωρίσουν 6 είδη κωνοφόρων και βελτίωσαν την ακρίβεια τα 
ταξινόμησης κατά 11.20% 
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Οι Koutsias και Karteris 2003 χαρτογράφησαν τους τύπους βλάστησης µε τη χρήση του αισθητήρα Landsat TM 
και του δείκτη βλάστησης κανονικοποιηµένης διαφοράς (NDVI Normalized Difference Vegetation Index) στην 
περιοχή της Χαλκιδικής µε ακρίβεια 85,30%. 

Οι Zagajewski et al το 2005 χαρτογράφησαν τη βλάστηση στην  υψηλότερη οροσειρά των Καρπαθίων, στα Τάτρα 
στην Πολωνία µε τη χρήση δεδοµένων πεδίου και υπερφασµατικών δεδοµένων αεροφερόµενων αισθητήρων και 
χρησιµοποίησαν µη επιβλεπόµενη ταξινόµηση (unsupervised classification), ταξινόµηση της µέγιστης 
πιθανοφάνειας (maximum likelihood classification) καθώς και ταξινόµηση µε νευρωνικά δίκτυα (neural network 
classification) με μεγάλη  ακρίβεια. 

Στην Ελλάδα η Σιαχάλου (2016) χρησιμοποίησε μια μεθοδολογία εντοπισμού των διαχρονικών μεταβολών των 
τάξεων η οποία συνδυάζει τη ραδιομετρική πληροφορία με τη διαχρονική συσχέτιση των ψηφίδων ώστε  να 
επιτυγχάνεται η βελτίωση της παρακολούθησης τεχνητών ή φυσικών φαινόμενων λαμβάνοντας υπόψη και τη 
διάσταση του χρόνου. Οι αρχικές εικόνες εισάγονται σε ένα μοντέλο Hidden Markov (HMM), επεξεργάζονται 
ταυτόχρονα και δίνεται η πληροφορία για το είδος της αλλαγής. Η εφαρμογή των μοντέλων ταξινόμησης και 
εντοπισμού των μεταβολών πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικές περιοχές και με εικόνες από διαφορετικούς 
αισθητήρες.  

Η Ρετσιλίδου (2017) χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες υψηλής  χωρικής ανάλυσης για τη χαρτογράφηση της 
βλάστησης με συνολική ακρίβεια κυμαίνεται μεταξύ 78,5% (Χαλκιδική) και 89,5% (Καστοριά) (88% Ρόδος, 87,4% 
Δυτική Αττική, 84,7 Μεσσηνία), ενώ οι τιμές Kappa του Cohen υπολογίστηκαν ίσες με  0,86 για τη Ρόδο, 0,88 για 
την Καστοριά, 0,74 για τη Χαλκιδική, 0,85 για τη Δυτική Αττική και 0,79 για την Μεσσηνία. 

 

4. Συμπέρασμα 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη διερεύνηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και δεδομένων για την 
τηλεπισκόπηση δορυφορικών εικόνων, καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

- Η τηλεπισκόπηση δορυφορικών εικόνων, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες στατιστικές επεξεργασίες και 
τη χρήση βλαστικών δεικτών, προσφέρει ήδη σημαντικές δυνατότητες για την αυτόματη αναγνώριση της 
βλάστησης σε μια ευρεία περιοχή, με ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας, δυνατότητα που θα διευκόλυνε 
σημαντικά το παρόν έργο.  

- Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τις πρόσφατες δορυφορικές εικόνες υψηλής διακριτικής 
ικανότητας. Δεν θα συμβάλλει έτσι στην σύγκριση εικόνων σε επαρκές βάθους χρόνου και την αντίστοιχη 
εξαγωγή συμπερασμάτων για την ιστορία της βλάστησης, που είναι ο σκοπός του παρόντος έργου.  

- Για το σκοπό αυτό, η μόνη δυνατότητα είναι η χρήση της ασπρόμαυρης αεροφωτογραφίας του 1945, η 
οποία όμως μπορεί να ερμηνευθεί μόνο από φωτοερμηνευτή, χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένης 
διαδικασίας.  

- Η επιλογή να φωτοερμηνεύσουμε οπτικά την α/φ του 1945 και αυτόματα τις πρόσφατες εικόνες, δεν θα 
διευκόλυνε τη σύγκριση μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων.  

Τελικά, καταλήξαμε αναγκαία στην οπτική φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών, διαδικασία στην οποία η 
ομάδα της Συστάδας έχει άλλωστε μεγάλη εμπειρία, μέσω της σύνταξης δασικών χαρτών.   
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3. Προκαταρκτική εκτίμηση των αλλαγών στη βλάστηση μέσω σημειακής 
εκτίμησης 

1. Μεθοδολογία 

Η προκαταρκτική εκτίμηση των τύπων βλάστησης και των αλλαγών στη βλάστηση από 1945 ως σήμερα, 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της σημειακής εκτίμησης. Η μεθοδολογία αυτή προτιμήθηκε επειδή είναι 
ευκολότερη η μονοσήμαντη ταξινόμηση μιας έκτασης σε επίπεδο σημείου, παρά σε επίπεδο εδαφικής 
επιφάνειας σχετικά μεγάλης έκτασης, που μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες κατηγορίες μορφών 
κάλυψης / χρήσεων γης. Οι κατηγορίες αυτές καθορίσθηκαν με βάση τους εμφανιζόμενους τύπους οικοτόπων 
στην περιοχή έρευνας (μεγάλο μέρος της περιοχής εμπίπτει σε περιοχή Natura 2000 με πρόσφατη χαρτογράφηση 
τύπων οικοτόπων), καθώς επίσης και με την δυνατότητα φωτοερμηνευτικής διάκρισης αυτών, τόσο σε πρόσφατα 
υπόβαθρα (κατά βάση έγχρωμες δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης), όσο και σε παγχρωματικά 
(ασπρόμαυρα) ιστορικά υπόβαθρα (ορθοεικόνες λήψης 1945), που αποτελούν τα διαθέσιμα υπόβαθρα για την 
διαχρονική εκτίμηση των μεταβολών των μορφών χρήσης/κάλυψης γης. 

Η εργασία έγινε πάνω στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΠΣ στο εξής) που διαμορφώθηκε και 
παραδόθηκε από τον Δημήτρη Παλάσκα στο πλαίσιο του Παραδοτέου με τίτλο GIS_ECOTIME. Όπως αναφέρεται 
στη σχετική έκθεση, στην περιοχή έργου καθορίσθηκαν 2Χ3=6 στρώματα με βάση την υψομετρική ζώνη και την 
κλίση, σύμφωνα με τον Πίν.1. 

Πίνακας 1: Καθορισμός στρωμάτων για την εφαρμογή στρωματωμένης δειγμστοληψίας 

Υψομετρική ζώνη / 
κατηγορία κλίσης 

1: Κλίση 
<25% 

2: Κλίση 25-
65% 

3: Κλίση 
>65% 

1 : <1200 μ 11 12 13 
2: >1200 μ. 21 22 23 

Σε κάθε στρώμα λήφθηκαν κατ’ ελάχιστον 30 σημεία εκτίμησης των διαχρονικών μεταβολών χρήσης / κάλυψης 
γης, ενώ συνολικά λήφθηκαν 300 σημεία. Στα στρώματα με περισσότερες αναμενόμενες μεταβολές λήφθηκε 
μεγαλύτερος αριθμός σημείων. Τα σημεία τοποθετήθηκαν με τυχαίο τρόπο σε κάθε στρώμα με την βοήθεια του 
λογισμικού QGIS (Εργαλεία έρευνας / Random points inside polygons [variable]). Οι θέσεις των σημείων που 
επιλέχθηκαν τυχαία, για την εκτίμηση των μεταβολών, φαίνονται στην Εικ.2. Για την αποφυγή τοποθέτησης 
σημείων σε πολύ κοντινή απόσταση, επιλέχθηκε ρύθμιση ελάχιστης απόστασης 300 μ. μεταξύ των σημείων. 

Τα σημεία αυτά στη συνέχεια εξετάστηκαν από την Σόνια Αντωνιάδου στο πλαίσιο των εργασιών του 
Παραδοτέου 4.  
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Εικόνα 1: Τα σημεία εκτίμησης των διαχρονικών μεταβολών χρήσης/κάλυψης γης, όπως αυτά επιλέχθηκαν τυχαία από το λογισμικό 

QGIS 

Στον Πίν.3 φαίνονται οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομήθηκαν τα σημεία της δειγματοληψίας. Όπου ήταν 
δυνατόν έχει γίνει και αντιστοίχιση με τύπους οικοτόπων, ενώ έχουν προστεθεί και μικτές καταστάσεις, που δεν 
έχουν άμεση αντιστοίχιση με τύπους οικοτόπων (δάση οξιάς / μ.πεύκης και δρυός / μ.πεύκης). Στις περιπτώσεις 
αυτές το κυρίαρχο είδος μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο (προκειμένου να γίνει περιορισμός στο 
ελάχιστο δυνατό των κατηγοριών). 

Πίνακας 2: Κατηγορίες μορφών / κάλυψης γης για την εκτίμηση των διαχρονικών μεταβολών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α SHORTNAME_
EL 

DESCRIPTION 

1 ΟΙΚ Οικιστική ζώνη 
2 ΔΡΟ Δρόμοι 
3 ΓΚΑ Καλλιέργεια, ενεργή (1051) 
4 ΓΚΕ Καλλιέργεια, εγκαταλελειμμένη (1062) 
5 ΛΙΒ Λιβάδι (6230, 8210, 6170) 
6 ΘΑΜ Θαμνότοπος (4090) 
7 ΟΞ Δάσος Οξιάς (9130, 9110, 9150) 
8 ΟΞΕΛ Δάσος Οξιάς / Μ.Πεύκης 
9 ΟΞΜΠ Δάσος Οξιάς / Ελάτης (9271) 
10 ΜΠ Δάσος Μαύρης Πεύκης (9530) 
11 ΔΡΥ Δάσος Δρυός (91ΜΟ, 9250) 
12 ΔΡΜΠ Δάσος Δρυός / Μ.Πεύκης 
13 ΕΛΑ Δάσος Ελάτης 
14 ΠΑΡ Παραποτάμιοι οικότοποι (3260, 3240) 
15 ΥΓΡ Υγρότοπος (72Β0) 
16 ΚΑΜ Καμμένη/αναδασωτέα γη (πυρκαγιά 2007) 
17 ΛΙΘ Λιθώνας (8140) 
18 ΛΟΙ Άλλο / λοιπά 
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Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο κάθε σημείο να ταξινομηθεί στις παρακάτω κατηγορίες δασοκάλυψης, προκειμένου 
διαχρονικά να εκτιμηθεί και η μεταβολή της πυκνότητας δασοκάλυψης, στοιχείο με άμεση επίδραση στο τοπίο, 
που αποτελεί σημαντική παράμετρο για τους σκοπούς του έργου: 

1: 0-10% 
2: 10-25% 
3: 25-50% 
4: 50-75% 
5: 75-100% 

Οι κατηγορίες δασοκάλυψης καθορίσθηκαν στα εύρη αυτά προκειμένου να είναι εφικτή και ρεαλιστική η 
εκτίμηση φωτοερμηνευτικά. 

Έτσι, κάθε σημείο ταξινομήθηκε σε 1 κατηγορία κάλυψης / χρήσης γης και σε 1 κατηγορία δασοκάλυψης, τόσο 
για το πρόσφατο έτος, όσο και για το έτος 1945. Για τον σκοπό αυτό, στο σημειακό shapefile με τα σημεία ελέγχου 
(βλ. Εικ.2) δημιουργήθηκαν κατάλληλα πεδία (categ15, categ45, cover15, cover45) με αναδιπλούμενες λίστες με 
τις παραπάνω κατηγορίες εκτάσεων. 

Για την υποβοήθηση της ταξινόμησης των σημείων της δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκαν: 

─ Η (πρόσφατη) χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων, στην περιοχή Natura, όπως προαναφέρθηκε 

─ Ψηφιακό αρχείο (shapefile) με χαρτογράφηση τύπων βλάστησης από ορθοφωτοχάρτες κλ. 1:20.000 του 
(πρώην) Υπ. Γεωργίας, με καταγραφή μέχρι δύο δασοπονικών ειδών και 3 κλάσεων δασοκάλυψης και 3 
κλάσεων ξυλαποθέματος 

─ Πρόφατοι δασοπονικοί χάρτες των διαχειριστικών μελετών του δημοσίου και δημοτικού δάσους Κοτύλης 

─ Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες του Google Earth, όπου είναι διαθέσιμες και χειμερινές λήψεις, που 
προσφέρουν δυνατότητα διάκρισης φυλλοβόλων και κωνοφόρων ειδών, ή με φθινοπωρινές λήψεις, με 
δυνατότητα διάκρισης ειδών, ανάλογα με το χρώμα του φυλλώματος των δένδρων. 

Η φωτοερμηνευτική εκτίμηση της σύνθεσης των ειδών στην ορθοεικόνα 1945 ήταν κάποιες φορές επισφαλής, 
λόγω εγγενών περιορισμών φωτοερμηνείας σε παγχρωματικές ορθοεικόνες, ή πολλές φορές λόγω έντονων 
σκιάσεων εξ αιτίας του αναγλύφου, με αποτέλεσμα να γίνεται έμμεση εκτίμηση με βάση το πρόσφατο υπόβαθρο, 
ή συνεκτιμώντας τυχόν διαφοροποιήσεις από το πρόσφατο υπόβαθρο, που αποτελούσε το σημείο αναφοράς για 
κάθε εκτίμηση. Τυχόν παρατηρήσεις του εκτιμητή καταγράφηκαν σε κατάλληλο πεδίο παρατηρήσεων (notes) 
στο σημειακό αρχείο. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την ορθή εκτίμηση της κλάσης δασοκάλυψης και της κατηγορίας κάλυψης/χρήσης 
γης, ιδίως για μικτές καταστάσεις δασικών ειδών, λαμβάνονταν υπ’ όψιν μια ευρύτερη έκταση με κέντρο το 
σημείο εκτίμησης, με έκταση 1 στρ περίπου (ακτίνα 17 μ περίπου). 

 

2. Αποτελέσματα 

Η κατανομή των σημείων στα στρώματα και κατά κατηγορία κάλυψης/χρήσης γης στο πρόσφατο και ιστορικό 
υπόβαθρο φαίνεται στους Πίν.4 και 5 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3: Κατανομή σημείων κατά κατηγορία μορφής/κάλυψης γης στο πρόσφατο υπόβαθρο και κατά στρώμα δειγματοληψίας 

Αρ.σημείων Στρώμα 
Σύνολο % 

categ15 11 12 13 21 22 23 
ΓΚΑ 4      4 1,3% 
ΓΚΕ 8 3     11 3,7% 
ΔΡΜΠ 21 14 2 2 5  44 14,7% 
ΔΡΟ 2 2  1   5 1,7% 
ΔΡΥ 18 12 20 1  1 52 17,3% 
ΘΑΜ 2   4   6 2,0% 
ΚΑΜ     5 3 8 2,7% 
ΛΙΒ 7 1 2 9 3 4 26 8,7% 
ΛΙΘ 4 8 6 1  3 22 7,3% 
ΜΠ 17 14  10 8 5 54 18,0% 
ΟΞ  1  15 3 4 23 7,7% 
ΟΞΕΛ 1   3 5 4 13 4,3% 
ΟΞΜΠ 3   8 11 6 28 9,3% 
ΛΟΙ 3      3 1,0% 
ΕΛΑ    1   1 0,3% 
Σύνολο 90 55 30 55 40 30 300 100% 

Πίνακας 4: Κατανομή σημείων κατά κατηγορία μορφής/κάλυψης γης στο ιστορικό υπόβαθρο (1945) και κατά στρώμα 

δειγματοληψίας 

Αρ.σημείων Στρώμα 
Σύνολο % 

Categ45 11 12 13 21 22 23 
ΓΚΑ 21 5  2   28 9,3% 
ΔΡΜΠ 4 5 1  2  12 4,0% 
ΔΡΟ  1     1 0,3% 
ΔΡΥ 7 8 15 1 1 1 33 11,0% 
ΘΑΜ 10 4 4 3   21 7,0% 
ΛΙΒ 17 10 3 12 7 5 54 18,0% 
ΛΙΘ 4 6 6 2  3 21 7,0% 
ΜΠ 22 15 1 15 22 9 84 28,0% 
ΟΞ    14 1 5 20 6,7% 
ΟΞΕΛ 1   2 2 4 9 3,0% 
ΟΞΜΠ 1 1  3 4 3 12 4,0% 
ΛΟΙ 3      3 1,0% 
ΕΛΑ    1 1  2 0,7% 
Σύνολο 90 55 30 55 40 30 300 100% 

Στον Πίν.6 φαίνονται οι μεταβολές στις κατηγορίες μορφών κάλυψης / χρήσης γης στο χρονικό διάστημα 1945 - 
σήμερα, με βάση την ταξινόμηση των σημείων της στρωματωμένης δειγματοληψίας, σε συνολικό δείγμα n=300 
σημείων. Με έντονη γραμματοσειρά σημειώνονται οι μη μεταβολές, όσον αφορά τουλάχιστον την κατηγορία 
χρήσης/κάλυψης γης, χωρίς δηλ. να λαμβάνεται υπ’ όψιν η κλάση δασοκάλυψης. Τα σημεία αυτά ανέρχονται σε 
168, ή 56,0% του συνόλου. 

 

 

 



 
 

 
 

26 

Πίνακας 5: Μεταβολές των μορφών κάλυψης/χρήσης γης στο χρονικό διάστημα 1945-σήμερα, με βάση την σημειακή εκτίμηση σε 

δείγμα n=300 σημείων (όλα τα στρώματα) 

Αρ. Σημ. categ45 Σύνολο % μη 
μεταβ. categ15 ΓΚΑ ΔΡΜΠ ΔΡΟ ΔΡΥ ΘΑΜ ΛΙΒ ΛΙΘ ΜΠ ΟΞ ΟΞΕΛ ΟΞΜΠ ΛΟΙ ΕΛΑ  

ΓΚΑ 3     1        4 75% 

ΓΚΕ 11             11 0% 

ΔΡΜΠ 4 10  4 2 8  16      44 23% 

ΔΡΟ   1 1    1   2   5 20% 

ΔΡΥ 4 1  28 10 9        52 54% 

ΘΑΜ 1    4 1        6 67% 

ΚΑΜ        7   1   8 0% 

ΛΙΒ 5    1 20        26 77% 

ΛΙΘ     2  20       22 91% 

ΜΠ  1    11  42      54 78% 

ΟΞ      2  1 19  1   23 83% 

ΟΞΕΛ      2 1   9   1 13 69% 

ΟΞΜΠ     2   17 1  8   28 29% 

ΛΟΙ            3  3 100% 

ΕΛΑ             1 1 100% 

Σύνολο 28 12 1 33 21 54 21 84 20 9 12 3 2 300  
% μη 
μεταβ. 11% 83% 100% 85% 19% 37% 95% 50% 95% 100% 67% 100% 50%  56,0% 

Οι μεταβολές στην δασοκάλυψη (σημειακή εκτίμηση σε κλάσεις δασοκάλυψης) φαίνονται στον Πίν.7. Οι μη 
μεταβολές (παραμονή στην ίδια κλάση δασοκάλυψης) φαίνονται με έντονη γραμματοσειρά και αποτελούν το 
39,8% των σημείων. Επίσης, με βάση την ανακατανομή των σημείων στις κλάσεις δασοκάλυψης προκύπτει ότι η 
μέση κάλυψη σήμερα έχει αυξηθεί στο 53,7% από 35,5% που ήταν το 1945 (εκτίμηση με βάση τις μέσες τιμές 
των κλάσεων δασοκάλυψης και των συχνοτήτων εμφάνισης). 

Πίνακας 6: Μεταβολές στην δασοκάλυψη μεταξύ 1945 και σήμερα 

Αρ. Σημ. (%) COVER45 
Σύνολο Μέση κάλυψη 

Χ συχνότ.  COVER15 1 2 3 4 5 
1 14,7% 0,7% 2,0% 0,3% 0,7% 18,4% 1,4% 
2 5,7% 3,7% 0,0% 1,0% 0,3% 10,7% 1,9% 
3 4,3% 2,3% 3,3% 0,7% 0,7% 11,4% 4,3% 
4 4,3% 5,4% 7,7% 5,4% 1,0% 23,7% 14,8% 
5 4,7% 5,0% 5,4% 8,0% 12,7% 35,8% 31,3% 

Σύνολο 33,8% 17,1% 18,4% 15,4% 15,4% 100,0% 53,7% 
Μέση κάλυψη 
Χ συχνότ.  2,5% 3,0% 6,9% 9,6% 13,5% 35,5%  

Οι μεταβολές στις κατηγορίες κάλυψης και την δασοκάλυψη κατά στρώμα δειγματοληψίας φαίνονται στον Πίν.8. 
Οι κωδικοί μεταβολών είναι: 0=καμία μεταβολή, 1=μεταβολή στην κατηγορία χρήσης/κάλυψης γης, 3=μεταβολή 
μόνο στην κλάση δασοκάλυψης (οι τιμές καταχωρήθηκαν πρωτογενώς κατά την ταξινόμηση των σημείων του 
δείγματος). Όπως παρατηρούμε, η μεταβολή (τιμή 0) εμφανίζεται αναλογικά εντονότερα στο στρώμα 23 (66,7%) 
και λιγότερο στο στρώμα 11 (21,1%), στο οποίο εμφανίζονται οι εντονότερες αλλαγές στις μορφές 
χρήσης/κάλυψης γης (60,0). Αντίθετα, στο στρώμα 23 εμφανίζονται οι μικρότερες αλλαγές στην δασοκάλυψη 
(10%). Η χωρική κατανομή των αλλαγών φαίνεται στην Εικ.3. 
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Πίνακας 7: Διαχρονικές μεταβολές κατά στρώμα δειγματοληψίας 

Αρ.σημ. (%) Στρώμα 
Σύνολο 

CHANGE 11 12 13 21 22 23 
0 21,1% 29,1% 46,7% 41,8% 32,5% 66,7% 35,0% 
1 60,0% 50,9% 20,0% 25,5% 52,5% 23,3% 43,3% 
3 18,9% 20,0% 33,3% 32,7% 15,0% 10,0% 21,7% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
Εικόνα 2: Χωρική κατανομή των μεταβολών στις κατηγορίες χρήσης / κάλυψης γης στο διάστημα 1945-σήμερα (σημειακή εκτίμηση 

σε δείγμα n=300) 

3. Προκαταρκτικά συμπεράσματα 

Η εκτίμηση των διαχρονικών μεταβολών στην μορφή κάλυψης/χρήσης γης είναι δυνατή φωτοερμηνευτικά, με 
ικανοποιητική ακρίβεια και αξιοπιστία, με την μέθοδο της σημειακής εκτίμησης σε πρόσφατο και ιστορικό (έτος 
1945) υπόβαθρο. Η επικρατούσα μορφή κάλυψης γης στο ιστορικό υπόβαθρο (1945) είναι η Μαύρη Πεύκη 
(28,0%) και τα λιβάδια (18,0%), ενώ σήμερα η Μαύρη Πεύκη (18%) και η Δρυς (17,3%) και η Δρυς-Μ.Πεύκη 
(14,7%). Οι μεγαλύτερες μεταβολές εμφανίζονται στις Γεωργικές Καλλιέργειες, τις Θαμνώδεις εκτάσεις και τα 
λιβάδια, ενώ οι μικρότερες στους λιθώνες και τα δάση οξυάς. 

Η δασοκάλυψη εκτιμάται ότι αυξήθηκε από 35,5% σε 53,7%. 

Οι εντονότερες μεταβολές έχουν λάβει χώρα στο στρώμα 11 (<1200 μ., 0-25% κλίση), ενώ οι μικρότερες στο 
στρώμα 23 (>1200 μ., >65% κλίση), το οποίο ήταν και αναμενόμενο. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα: 
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Πίνακας 8 Σύνοψη αποτελεσμάτων 

    
 

1945 Παραμείναν το 
2015 2015 Παρέμειναν από 1945 

 α/α  ΚΩΔ Κατηγορία Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % 
1 ΟΙΚ Οικιστική ζώνη 0 0% 0   0 0% 0   
2 ΔΡΟ Δρόμοι 1 0,3% 1 100% 5 2% 1 20% 
3 ΓΚΑ Καλλιέργεια, ενεργή  28 9,3% 3 10,7% 4 1% 3 75% 
4 ΓΚΕ Καλ/γεια εγκ/μένη 0 0% 0   11 4% 0 0% 
5 ΛΙΒ Λιβάδι 54 18,0% 20 37% 26 9% 20 76,9% 
6 ΘΑΜ Θαμνότοπος 21 7,0% 4 19% 6 2% 4 66,7% 
7 ΟΞ Δάσος Οξιάς 20 6,7% 19 95% 23 8% 19 82,6% 
8 ΟΞΕΛ Δ. Οξιάς / Ελάτης  9 3,0% 9 100% 13 4% 9 69,2% 
9 ΕΛΑ Δάσος Ελάτης 2 0,7% 1 50% 1 0% 1 100% 

10 ΟΞΜ
Π Δ. Οξιάς/Μ.Πεύκης 12 4,0% 8 66,7% 28 9% 8 28,6% 

11 ΜΠ Δ. Μ.Πεύκης 84 28,0% 42 50% 54 18% 42 77,8% 
12 ΔΡΥ Δάσος Δρυός 33 11,0% 28 84,8% 52 17% 28 53,8% 

13 ΔΡΜ
Π Δ. Δρυός/ Μ.Πεύκης 12 4,0% 10 83,3% 44 15% 10 22,7% 

14 ΠΑΡ Παραποτάμιοι οικοτ 0 0% 0   0 0% 0   
15 ΥΓΡ Υγρότοπος 0 0% 0   0 0% 0   
16 ΚΑΜ Καμμένη (2007) 0 0% 0   8 3% 0 0% 
17 ΛΙΘ Λιθώνας 21 7,0% 20 95,2% 22 7% 20 90,9% 
18 ΚΟΙ* Κοίτη 3 1,0% 3   3 1% 3 100% 

    Σύνολο 300 100% 168 56% 300 100% 168 56% 

* Ο τύπος «Λοιπά» (ΛΟΙ) χρησιμοποιήθηκε μόνο σε κοίτες ποταμού, οπότε αναφέρεται παρακάτω ως ΚΟΙ 

Συνολικά, παρατηρούνται οι εξής τύποι μετάβασης (με σειρά συχνότητας, αφαιρέθηκαν τύποι μετάβασης με ένα 
μόνο σημείο που κρίθηκαν ως μη σημαντικοί): 

Πίνακας 9 Βασικοί τύποι μετάβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχόλια – παρατηρήσεις: 

1945 2015 Τύποι 
μετάβασης 

ΟΙΚ -             
ΔΡΟ ΔΡΟ            1 
ΓΚΑ ΓΚΕ ΛΙΒ ΔΡΜΠ ΔΡΥ ΓΚΑ ΘΑΜ 6 
ΓΚΕ -             
ΛΙΒ ΛΙΒ ΜΠ ΔΡΥ ΔΡΜΠ ΟΞ ΟΞΕΛ 6 
ΘΑΜ ΔΡΥ ΘΑΜ ΔΡΜΠ ΟΞΜΠ ΛΙΘ ΛΙΒ 6 
ΟΞ ΟΞ           1 
ΟΞΕΛ ΟΞΕΛ           1 
ΕΛΑ ΟΞΕΛ ΕΛΑ         2 
ΟΞΜΠ ΟΞΜΠ ΟΞ         2 
ΜΠ ΜΠ ΔΡΜΠ ΟΞΜΠ       3 
ΔΡΥ ΔΡΥ ΔΡΜΠ         2 
ΔΡΜΠ ΔΡΜΠ ΔΡΥ ΜΠ       3 
ΠΑΡ -           

ΥΓΡ -           

ΚΑΜ -             
ΛΙΘ ΛΙΘ           1 
ΚΟΙ ΚΟΙ           1 

Σύνολο 34 
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- Οι βασικές καλύψεις το 1945 (με κόκκινο στον πίνακα) είναι: Δάσος Μαύρης Πεύκης (ΜΠ), Λιβάδι (ΛΙΒ), 
Δρυός (ΔΡΥ) και καλλιέργεια (ΓΚΑ). Οι μεγαλύτερες τάσεις αλλαγής (με μωβ) στις καλλιέργειες, τα 
λιβάδια και τους θαμνώνες.  

- Οι βασικές καλύψεις (με κόκκινο) το 2015 είναι Δάσος Μαύρης Πεύκης (ΜΠ), Δρυός (ΔΡΥ) και Δρυος-
Μαύρης Πεύκης (ΔΡΜΠ). Οι πιο νέες καλύψεις (με μωβ) είναι κυρίως οι μίξεις Μαύρης Πεύκης - 
φυλλοβόλων (Οξιά - Μαύρη Πεύκη, Δρυς - Μαύρη Πεύκη), οι οποίες προέρχονται κυρίως από την 
ανάπτυξη φυλλοβόλων εντός των εκτάσεων που ήταν αμιγείς Μαύρη Πεύκη ή ανοιχτές το 1945.  

- Ο ΘΑΜ του 1945 είναι κυρίως (α) 65% ανώριμη δρυς (και γίνεται ΔΡ ή ΔΡΜΠ το 2015), οπότε μπορεί να 
μπει στην κατηγορία ΔΡ, (β) 10% αραιή ΜΠ (και γίνεται μετά μίξη ΜΠ με ΔΡ ή ΟΞ), 15% ορεινό λιβάδι με 
ακανθώδεις θάμνους, κυρίως Juniperus (τ.οικ. 4090), και 10% διάφορες καταστάσεις. Προτείνεται οι 
περιπτώσεις (α) και (β) να αλλάξουν στα αντίστοιχα και η (γ) ή να μείνει αυτόνομη κατηγορία ή να 
ενταχθεί στα λιβάδια, στα οποία (ορεινά) θα προσθέτουμε ακανθώδεις θάμνους.  

- Οι τύποι Λιβάδι (ΛΙΒ) καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις στις διαφορετικές κλάσεις υψομέτρου: 
ψηλά είναι διαπλάσεις με Nardus (6230) που έχουν την τάση να μένουν λιβάδια και χαμηλότερα 
βοσκολίβαδα που δασώνονται σήμερα με ΜΠ ή ΔΡ. Ειδικά στα χαμηλότερα λιβάδια που δασώνονται, 
πρέπει να τεθεί ο βαθμός κάλυψης που θα αποτελέσει το κριτήριο κατάταξης ως Λιβάδι ή ως δάσος.   

- Η καλλιεργημένες εκτάσεις (ΓΚΑ) του 1945 έχουν εγκαταλειφθεί σε ποσοστό 93%. Κάποιες τις 
καταγράψαμε ως ΓΚΕ, άλλες ως ΛΙΒ και όσες δασώνονται κυρίως ως ΔΡ.  

- Οι τύποι ΓΚΕ (εγκαταλελειμμένες γεωργικές καλλιέργειες) και ΚΑΜ (καμμένες εκτάσεις) δεν μπορούν εξ 
ορισμού να διαπιστωθούν το 1945. Ακόμα κι αν υπήρχαν θα χαρακτηρίστηκαν Λιβάδια (ΛΙΒ.)  

- Οι τύποι ΟΙΚ, ΔΡΟ, ΠΑΡ, ΥΓΡ, ΛΙΘ, ΚΟΙ είναι κατά κανόνα σταθεροί.  
Σε σχέση με τους δασικούς τύπους: 
- Οι τύποι της οξιάς (ΟΞ, ΟΞΕΛ, ΟΞΜΠ) είναι σχεδόν σταθεροί (το ΟΞΜΠ φαίνεται λιγότερο σταθερό, αλλά 

αυτό γιατί 2 σημεία καταγράφηκαν το 2015 ως δρόμος και από 1 ως καμένο και σκέτο οξιά).  
Και ο βαθμός κάλυψης αυξάνει μόνο λίγο (0,37).  
Αυτό εξηγείται γιατί (α) είναι εκτός των περιοχών έντονης δραστηριότητες (ψηλά, μεγάλες κλίσεις) και 
(β) είναι κοντά στα τελικά στάδια διαδοχής.  

- Οι τύποι της δρυός (ΔΡΥ, ΔΡΜΠ) είναι επίσης αρκετά σταθεροί. Υπάρχουν μόνο αμφίδρομες τάσεις μίξης 
(δηλ. αμιγείς δρυς να γίνεται δρυς/μαύρη πεύκη και αντίστροφα), οι οποίες όμως μπορεί να έχουν να 
κάνουν με το σημείο και την ικανότητα παρατήρησης.  
Ο βαθμός κάλυψης αυξάνει σημαντικά (0,86). 

- Τα αμιγή δάση Μ. Πεύκης ήταν ο συχνότερος τύπος το 1945. Από αυτά τα μισά διατηρήθηκαν ως αμιγή 
και τα άλλα έγιναν μεικτά με δρυ ή οξιά. Από τα σημερινά δάση Μ. Πεύκης, περ. το 80% ήταν ΜΠ και το 
1945, αλλά το 20% ήταν ανοιχτό το 1945.  
Ο λόγος που ορισμένες εκτάσεις ΜΠ του 1945 διατηρούνται σήμερα ως αμιγής και ορισμένες γίνονται 
μεικτές, εξηγείται πιθανά με (α) την ηλικία το 1945 (δηλαδή αν το 1945 ήταν σε μικρό στάδιο διαδοχής, 
οπότε έχουν μείνει μέχρι σήμερα μόνο ΜΠ) και (β) τη διαχείριση (υλοτομία, βοσκή) από το 1945 και 
μετά. 
Ο βαθμός κάλυψης αυξάνει σημαντικά (1,2). Πιο συγκεκριμένα, όταν η ΜΠ (1945) γίνεται μίξεις (ΔΡΜΠ, 
ΟΞΜΠ) το 2015 αυξάνεται πολύ (1,7), όταν μένει αμιγής (ΜΠ 2015) αυξάνει λιγότερο (0,7). Αυτό σημαίνει 
ίσως ότι στη δεύτερη περίπτωση (ΜΠ 1945- ΜΠ 2015) παίζει βασικό ρόλο η διαχείριση.   

Με βάση τα παραπάνω, υποδεικνύεται έτσι ένα τυπικό μοντέλο διαδοχής: 

Ανοιχτή έκταση (Λιβάδι, Καλλιέργειες) à Μ. Πεύκη à Μίξη Μ. Πεύκης με Οξιά ή Δρυ  

Ο ρυθμός και ο συγκεκριμένος τύπος της μετάβασης εξαρτάται πιθανά από την ένταση της βόσκησης, το 
υψόμετρο και ίσως την κλίση. Μπορούμε έτσι να υποθέσουμε ότι σημαντικό μέρος των εκτάσεων που το 1945 
καταγράφονται ως ΜΠ, στο πρόσφατο παρελθόν ήταν ανοιχτές (πχ ΛΙΒ ή ΓΚΑ).  
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4. Κατηγορίες κάλυψης εδάφους 
Με βάση:  

(α) τον κατάλογο, την περιγραφή και τις χωρικές πληροφορίες που δίνονται στην ΕΠΜ για τους τύπους οικοτόπων 
(κεφ. 4.6.2) και για τη συγκρότηση των δασών (κεφ. 4.6.3),  

(β) τις πληροφορίες από την πρόσφατη και την χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στην περιοχή Natura 2000 
GR1320002, η οποία καλύπτει μέρος της περιοχής του έργου,  

(γ) την προκαταρκτική εκτίμηση της βλάστησης της περιοχής έργου με βάση τη σημειακή προσέγγιση που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου (βλ. σχετική έκθεση στο πλαίσιο του ίδιου Παραδοτέου), 

(δ) τα δεδομένα από τις Διαχειριστικές Μελέτες και τις δειγματοληψίες από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες (βλ. 
σχετική έκθεση στο πλαίσιο του ίδιου Παραδοτέου) 

διακρίθηκαν οι βασικότερες κατηγορίες κάλυψης εδάφους της περιοχής έργου. Ακολουθεί η παράθεσή τους 
(με γενική υψομετρική διαδοχή), με σύντομη περιγραφή και γεωγραφική αναφορά εντός της περιοχής (με βάση 
τα στοιχεία της ΕΠΜ).  

1. Περιγραφή κατηγοριών κάλυψης με βάση τη βλάστηση 

Ενότητα 1η : Αγροτικοί-αγροδασικοί οικότοποι 

82.3 Εκτατικές καλλιέργειες μικρής κλίμακας 

Περιλαμβάνονται οι παραδοσιακές καλλιέργειες που ασκούνται σε μικρή επιφάνεια και εναλλάσσονται με 
φυσικούς φυτοφράχτες και υπολειμματική δεντρώδη και θαμνώδη βλάστηση. Μεταξύ των καλλιεργειών 
υπάρχουν χορτολιβαδικές εκτάσεις ή εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση. Στην δένδρα δρυών ασκείται 
κλαδονομή. Συνθέτουν σημαντικό για την oρνιθοπανίδα ενδιαίτημα κατά θέσεις, σε τμήμα της περιοχής (Χρυσή, 
Πευκόφυτο). 

 

84.4 Μικτό αγροδασικό τοπίο 

Αποτελεί μωσαϊκό που περιλαμβάνει ετήσιες αροτριαίες καλλιέργειες, καλλιέργειες μικρής κλίμακας, 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, φυτοφράκτες και υπολειμματικές λόχμες πλατυφύλλων της ημιορεινής ζώνης 
(Quercion frainetto). 

 
Ενότητα 2η : Ορεινή και υποορεινή ζώνη βλάστησης 
Υποενότητα 2.1: Αζωνική Βλάστηση  

Εδώ εντάσσονται οι φυτοκοινωνίες που εξαρτούν την ύπαρξή τους βασικά από τις εδαφοϋδατικές συνθήκες και 
λιγότερο από τις κλιματικές και εμφανίζεται στη μελετούμενη περιοχή, υπό μορφή νησίδων παρόχθιας ή. 
Αναπτύσσονται (α) κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων της περιοχής με τη μορφή νησίδων παρόχθιας 
όπου κυριαρχούν γενικά οι ιτιές, η λεύκη και το σκλήθρο και (β) με τη μορφή ελοφυτικής βλάστησης, γύρω από 
μικρές, μόνιμες ή εποχικές υδατοσυλλογές. Διακρίνεται στους εξής βασικούς τύπους: 

 

44.514 Eλληνικά δάση-στοές με σκλήθρο 

O οικότοπος περιλαμβάνει συστάδες ή λόχμες από σκλήθρο (Alnus glutinosa) που καταλαμβάνουν με την μορφή 
στοών (galleries), τις όχθες ποταμών και ρεμάτων συνεχούς ροής. 
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Στην περιοχή έργου ο οικότοπος εμφανίζεται κυρίως στη λεκάνη του Σαραντάπορου, στον άνω ρού (Σκοτίδας-
Μυροβλήτη). Στη θέση αυτή παρουσιάζει πολύ καλή αντιπροσωπευτικότητα με έντονη την παρουσία της Alnus 

glutinosa στους ορόφους των δέντρων και των θάμνων και μικρή συμμετοχή της Salix elaeagnos και των ειδών 
Pinus nigra, Fagus moesiaca, Acer pseudoplatanus, Acer obtusatum, Ostrya carpinifolia κ.λ.π. Στη συνέχεια με 
συμμετοχή των Salix alba και Salix elaeagnos ο οικότοπος εμφανίζει, εξάπλωση κατατμημένη σε νησίδες και δομή 
υποβαθμισμένη, έως το Πευκόφυτο και την Χρυσή, όπου και βρίσκεται η εκβολή στη κεντρική κοίτη του 
Σαραντάπορου.   

 

44.123 Θαμνώνες με ιτιές της Βαλκανικής 

Οικότοπος που συνίσταται από είδη Salix τα οποία σχηματίζουν γραμμικούς θαμνώνες κατά μήκος ρυακιών και 
μικρών ποταμών στην ορεινή ζώνη. Απαντάται κυρίως στη ζώνη των δασών της οξιάς και εκτός από τις όχθες των 
ρυακιών και των ποταμών δημιουργεί συχνά χαμηλές συστάδες-στοές στα κράσπεδα των δασικών δρόμων όπου 
επικρατούν ευνοϊκές φωτιστικές συνθήκες και συγκεντρώνεται η επιφανειακή απορροή. Τη βλάστηση συνθέτουν 
τα είδη Salix elaeagnos, Salix viminalis και Salix caprea ενώ σε θέσεις με αυξημένη παροχή νερού, εμφανίζονται 
μεμονωμένα τα Salix alba και Salix fragilis. 

 

92Α0 Δάση στοές με Salix alba και Populus alba 

O οικότοπος περιλαμβάνει την παρόχθια αζωνική βλάστηση που χαρακτηρίζεται από τα είδη Salix alba, Salix 

fragilis και Populus alba και εξαπλώνεται ανεξαρτήτως κλιματικών συνθηκών κατά μήκος των ρεμάτων της 
περιοχής στην λοφώδη, ημιορεινή και ορεινή ζώνη. 

Στην περιοχή ο οικότοπος σημειώνεται σε ρέμα που συμβάλλει στο Σαραντάπορο, μεταξύ Κυψέλης-Χρυσής. Σε 
αυτό σχηματίζεται η τυπική μορφή της κλειστής στοάς από την πυκνή διάταξη των θαμνόμορφων ή 
δεντρόμορφων Salix alba, Salix fragilis, Salix elaeagnos και Salix caprea. 

 

Μικρές ορεινές υδατοσυλλογές 

Στην ανώτερη δασική ζώνη, στα δασοόρια και στην υποαλπική ζώνη της περιοχής μελέτης εμφανίζονται 
σποραδικά μικρές ή μεγαλύτερες κοιλότητες που κατακλύζονται με νερό μόνιμα ή εποχιακά. Οι μικρές κοιλότητες 
αποτελούν νερόλακκους (ponds) βάθους λίγων (10-30) εκατοστών που τροφοδοτούνται από την επιφανειακή 
απορροή και το λιώσιμο του χιονιού και συνήθως αποξηραίνονται στο τέλος του καλοκαιριού. Η βλάστηση που 
τους περιβάλλει συντίθεται από ελόφυτα και είδη που απαντώνται στους χαμηλούς τυρφώνες. Συχνά κατά την 
διάρκεια του θέρους η επιφάνεια του νερού καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό ή ακόμη και εξ ολοκλήρου από την 
βλάστηση αυτή.  

Τα κυριότερα είδη που απαντώνται στις θέσεις αυτές και συνθέτουν τη βλάστηση στα κράσπεδα των 
σχηματισμών και μέσα στο νερό, είναι τα εξής : Τypha domigniensis, Carex pendula, Carex paniculata, Carex ovalis, 

Juncus articulatus, Juncus inflexus, Juncus conglomeratus, Equisetum palustre, ενίοτε οι όχθες καλύπτονται από 
άτομα Salix alba, ενώ στην πρώτη από τις παραπάνω θέσεις την ελεύθερη επιφάνεια του νερού αποικίζει το 
εφυδατικό Lemna minor. 

Στη τοποθεσία “Μουτσάλια” στην Επάνω Αρένα και κοντά στα δασοόρια, μέσα σε αμιγές δάσος οξιάς βρίσκεται 
μικρή λίμνη έκτασης 15 περίπου στρεμμάτων. Έχει χαρακτηριστικές πετρώδεις, φτωχές σε βλάστηση, όχθες, από 
καθαρούς ασβεστολίθους από τις οποίες απουσιάζει η ελοφυτική βλάστηση ενώ αντίθετα τα δασικά ποώδη είδη 
φτάνουν συχνά μέχρι την επιφάνεια του νερού. Μεταξύ άλλων στις όχθες, φύονται τα είδη, Alisma plantago-

aquatica, Caltha palustris, Eleocharis palustris, Carex pendula, Juncus conglomeratus, Urtica dioica 
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Υποενότητα 2.2: Ζώνη Δρυός  

Συγκροτείται από θερμόφιλα δάση δρυός, κατά το μεγαλύτερο μέρος και διάφορα πλατύφυλλα είδη. 
Καταλαμβάνει το 46% των δασοσκεπών εκτάσεων του Γράμου. Σε όλο το Γράμο, η δρυς κατά 82% σχηματίζει 
αμιγείς συστάδες. Στο υπόλοιπο ποσοστό (18%) συναντάμε μικτές συστάδες δρυός με Μαύρη Πεύκη και οξιά. 
Στην περιοχή του έργου καταγράφονται οι εξής βασικοί τύποι: 

 

41.76 (91Μ0) Θερμόφιλα φυλλοβόλα δρυοδάση της Βαλκανικής 

Στον τύπο αυτό εντάσσονται τα φυλλοβόλα δρυοδάση που εξαπλώνονται στη λοφώδη, υποορεινή και ορεινή 
ζώνη της περιοχής μελέτης. Αφορά συγκεκριμένα τα δάση που σχηματίζει η Quercus cerris και καταλαμβάνουν 
τις νότιες εκθέσεις και τους ξηρότερους σταθμούς στο κέντρο της περιοχής (Νεστόριο-Νέα Κοτύλη) και στη 
λεκάνη του Σαραντάπορου ως τη Χρυσή, όπου το είδος αντικαθίσταται από τις περισσότερο θερμόβιες Quercus 

pubescens και Quercus trojana.  

 

9250 Δάση μακεδονικής δρυός 

Ο οικότοπος περιλαμβάνει τα δάση της Quercus trojana και εμφανίζεται συνήθως σε υψόμετρο 500-1000 μέτρων 
στο χώρο του Ostryo-Carpinion ή του Quercion frainetto. Στη περιοχή μελέτης καταλαμβάνει τις νότιες, δυτικές 
και ανατολικές εκθέσεις πάνω από τον ποταμό Σαραντάπορο και εκτείνεται στο εσωτερικό των κοιλάδων που με 
κατεύθυνση βορά-νότου συμβάλλουν στο Σαραντάπορο, μέχρι το υψόμετρο των 900 μέτρων. Καταλαμβάνει 
κυρίως κυρτώματα, ράχες και μέτριας ή χαμηλής γονιμότητας σταθμούς σε φλύσχη και κροκαλοπαγές υπόθεμα. 
Δημιουργεί χαμηλούς πρεμνοφυείς αμιγείς σχηματισμούς ή μερικώς δασοσκεπείς θαμνώνες ενώ σε καλύτερους 
σταθμούς εμφανίζεται σε χαμηλή δεντρώδη μορφή και σε μίξη με είδη του Ostryo-Carpinion όπως, Οstrya 

carpinifolia, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Cotinus coggygria, Acer monspesulanum, 

Cercis siliquastrum, Colutea arborescens, Cornus mas, Juniperus oxycedrus, Quecus frainetto, Quercus cerris ενώ 
σπανιότερα προσμιγνύονται τα Rhus coriaria, Pyracanthus coccinea, Ulmus minor, Paliurus spina-cristi, Pinus 

nigra. 

 

Υποενότητα 2.3: Ζώνη Μαύρης Πεύκης  

Όσο αφορά τη ζώνωση της βλάστησης, τα δάση Μαύρης Πεύκης αναφέρονται συνήθως στην ίδια ζώνη με την 
οξιά και την ελάτη (ως ψυχρά κωνοφόρα). Ωστόσο, καθώς (α) τα δάση της μαύρης πεύκης στη περιοχή μελέτης 
εξαπλώνονται και στη ζώνη της οξιάς αλλά και στη χαμηλώτερη υψομετρικά ζώνη της δρυός και (β) αποτελούν 
τα κυρίαρχα δάση στην περιοχή έργου (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΠΜ αλλά και από την 
προκαταρκτική εκτίμηση που έγινε με τη σημειακή προσέγγιση), κρίθηκε σκόπιμο να καταγραφούν ως χωριστή 
ζώνη.  

Η μαύρη Πεύκη αποτελεί λοιπόν το κυρίαρχο κωνοφόρο είδος της περιοχής μελέτης. Σε όλο το Γράμο, 
καταλαμβάνει έκταση 14.257 εκταρίων που αντιπροσωπεύει το 27% των δασοσκεπών εκτάσεων και το 17% του 
συνόλου της περιοχής. Στο 52% της έκτασής της εμφανίζεται σε αμιγή μορφή και στο υπόλοιπο 48% σχηματίζει 
μικτές καταστάσεις κυρίως με οξιά και δρύ και λιγότερο με ελάτη.  

Οι φυτοκοινωνίες της εμφανίζονται είτε ως πρόδρομες, είτε ως ενδιάμεσες σε διαδικασία διαδοχής και σε μίξη 
με άλλα είδη, είτε ως τελικές, εδαφικά εξαρτώμενες.   

 

9536 Δάση μαύρης πεύκης 

Στη περιοχή μελέτης η Pinus nigra εμφανίζεται σε συσταδική μορφή από υψόμετρο 900 περίπου μέτρων έως 
υψόμετρο 1600-1700 μέτρων (ανώτερος χώρος της Quercetalia pubescentis και Fagetalia). Απαντάται σε όλα τα 
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είδη πετρωμάτων που αφθονούν στη περιοχή : ασβεστόλιθους, κερατόλιθους, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, φλύσχη 
και οφιόλιθους.  

Η μαύρη πεύκη στο Γράμμο, σχηματίζει φυτοκοινότητες που καταλαμβάνουν δύο βασικές θέσεις στη διαδοχή 
της βλάστησης. Εμφανίζεται ως πρόδρομο δάσος που  επεκτείνεται ταχύτατα και καλύπτει γυμνές ή μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις όπως επίσης και σταθεροποιημένες αλλουβιακές αποθέσεις στις κοιλάδες των ποταμών 
Αλιάκμονα και Σαραντάπορου. Κοντά στις εξαπλώσεις αυτές, που αποτελούν ενδιάμεσες φυτοκοινωνίες, τα δάση 
της μαύρης πεύκης σχηματίζουν και εδαφικά εξαρτώμενες, διαρκείς φυτοκοινωνίες. Εμφανίζονται κυρίως στο 
κέντρο της περιοχής πάνω σε σερπεντινικό υπόθεμα (Μυροβλήτης), αλλά και σε ξηρές και φτωχές σε θρεπτικά 
συστατικά θέσεις, σε διάφορα πετρώματα. 

Τα δάση της μαύρης πεύκης παρουσιάζουν δύο βασικές φυσιογνωμικές όψεις. Η πρώτη εμφανίζεται στους 
καλύτερους σταθμούς και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη συνδέσμου πλατυφύλλων ειδών που καταλαμβάνουν 
τον μεσόροφο και τον όροφο των θάμνων. Στη περίπτωση αυτή στις ευνοικότερες εκθέσεις και γονιμότερες 
θέσεις κυριαρχεί τελικά η οξιά και στις χειρότερες η Quercus cerris ενώ μαζί τους σε έντονη μίξη εμφανίζονται τα 
Acer obtusatum, Ostrya carpinifolia και Corylus avellana. Η δεύτερη όψη εμφανίζεται σε φτωχότερους σταθμούς 
και χαρακτηρίζεται από τον γυμνό υπόροφο (νότια Πύργου).  

Από απόψεως δομής, οι συστάδες μαύρης πεύκης του Γράμμου είναι στην πλειοψηφία τους σχεδόν ομήλικες, 
μονόροφες, μέσης ή νεαρής ηλικίας (γενικά απουσιάζουν οι ώριμες συστάδες με εξαίρεση περιοχές νότια του 
Πύργου και τη λεκάνη της Αετομηλίτσας όπου το δάσος παρουσιάζει εκτός από τη βιολογική και μεγάλη 
αισθητική αξία) και μέσης ή μικρής, μέσης διαμέτρου. Αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών αυτών είναι η εμφάνιση 
χαμηλής δομικής ετερογένειας, μειωμένης παρουσίας βρύων και λειχηνών και η απουσία νεκρού ξύλου. Οι 
συνθήκες αυτές προσδίδουν χαμηλές τιμές βιοποικιλότητας στο ενδιαίτημα που αξιολογείται ως σημαντικό λόγω 
των οριακών προσαρμογών και των πολλαπλών λειτουργιών που επιτελεί σε ποικιλία σταθμών και 
περιβαλλόντων. 

 

91Μ0x9536 & 9250x9536 Μικτά δάση δρυός-μαύρης πεύκης 

Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τις μικτές συστάδες δρυός-μαύρης πεύκης στη ζώνη της δρυός. Παρότι δεν 
αναφέρεται στην ΕΠΜ, περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς καταγράφηκε σε σημαντικό ποσοστό από 
την προκαταρκτική σημειακή εξέταση. Από ό,τι φαίνεται επίσης από τα προκαταρκτικά στοιχεία, και η μίξη αυτή 
εμφανίζει επίσης δυναμική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η Μαύρη Πεύκη εμφανίζεται ως πρόδρομο είδος και 
μετά εμφανίζεται η δρυς. Δεν είναι όμως σαφές αν και σε ποιες συνθήκες την εκτοπίζει.  

 

9110x9536 Μικτά δάση οξιάς-μαύρης πεύκης 

Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τις μικτές συστάδες οξιάς-μαύρης πεύκης σε όξινα ή ουδέτερα εδάφη. Η μίξη αυτή 
συνήθως εμφανίζει δυναμική, εφόσον η οξιά αναμένεται να εκτοπίσει τη μαύρη πεύκη σε αρκετούς σταθμούς 
στο μέλλον. Οι περιπτώσεις αυτές διακρίνονται εύκολα γιατί η ηλικία της πεύκης που δημιούργησε το πρόδρομο 
δάσος είναι γενικά πολύ μεγαλύτερη από της οξιάς που εγκαταστάθηκε αργότερα. Διαρκής μίξη σε ομάδες και 
συνδεδρίες, υπάρχει σε περιοχές που εμφανίζονται διαφοροποιήσεις στις εδαφικές συνθήκες και 
δημιουργούνται μικροπεριβάλλοντα τα οποία εκμεταλλεύονται ανάλογα τα δύο είδη. 

 
Υποενότητα 2.4: Ζώνη Οξιάς - Ελάτης 

Στα μεγαλύτερα υψόμετρα της περιοχής εμφανίζεται η ανώτερη ορεινή και υποαλπική ζώνη βλάστησης 
(Fagetalia) που συντίθεται από τα δάση οξιάς (Fagus moesiaca), ελάτης (Abies borisii-regis) και μαύρης πεύκης 
(Pinus nigra).  

Η οξιά αποτελεί το κυρίαρχο δασικό είδος της Ευρώπης, με μεγάλη ανταγωνιστική ικανότητα, με αποτέλεσμα 
στις περισσότερες περιπτώσεις να κυριαρχεί σε βάρος άλλων ειδών και να σχηματίζει τις τελικές (climax) 
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φυτοκοινωνίες σε αμιγή συσταδική μορφή. Στην Ελλάδα η οξιά βρίσκεται στα θερμοόρια της εξάπλωσής της και 
για αυτόν τον λόγο καταλαμβάνει συνήθως γόνιμους σταθμούς σε βόρειες, βορειοδυτικές και βορειοανατολικές 
εκθέσεις της ορεινής ζώνης, εκτεινόμενη συχνά ως τα δασοόρια.  

Ειδικά στο Γράμο, η οξιά σχηματίζει αμιγείς συστάδες στο 60% της έκτασής της, ενώ στο υπόλοιπο τη συναντάμε 
ως κυρίαρχο είδος σε μεικτές συστάδες κυρίως με ελάτη και μαύρη Πεύκη και λιγότερο με δρυ.  

Η υβριδογενής ελάτη καταλαμβάνει μια μικρή έκταση 513 εκταρίων που αντιπροσωπεύει ποσοστό λιγότερο από 
το 1% των δασοσκεπών εκτάσεων. Εμφανίζεται αμιγής στο 38% της έκτασής της. Στο υπόλοιπο σχηματίζει μικτές 
με μαύρη πεύκη συστάδες. 

Από τύπους δασών οξιάς που έχουν διακριθεί με βάση χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας του υπορόφου, την 
πρόσμιξη άλλων δασικών ειδών ή χαρακτηριστικά των συνθηκών του σταθμού, δύο έχουν σημαντική 
εκπροσώπηση στην περιοχή του έργου και αναφέρονται παρακάτω. 

 

9110 Δάση οξιάς της φυτοκοινωνίας Luzulo-Fagetum  

Ο τύπος περιλαμβάνει τα αμιγή δάση οξιάς (Fagus moesiaca) που εμφανίζονται σε όξινες εδαφικές συνθήκες και 
φτωχούς σε θρεπτικά στοιχεία σταθμούς. Χαρακτηριστικό του οικότοπου αποτελεί ο μικρός αριθμός φυτικών 
ειδών και η χαμηλή ως μηδενική εδαφοκάλυψη του υπορόφου που μόνο με επίδραση κρασπέδου ή 
φωτοκηλίδων αυξάνει. Ο οικότοπος επίσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία στον υπόροφο οξύφιλων και 
λιτοδίαιτων ειδών-δεικτών, τα οποία για την περιοχή μελέτης είναι, Luzula sylvatica, Luzula spicata, Vaccinium 

myrtillus, Deschampsia flexuosa και Pteridium aquilinum. 

Στην περιοχή εμφανίζεται κυρίως στο βόρειο τμήμα της κορυφογραμής των Αρένων και γύρω από τη Νέα Κοτύλη 
όπου με την οξιά κατά θέσεις προσμιγνύεται η Quercus cerris. Άλλα είδη που συμμετέχουν στη βλάστηση είναι 
τα Abies borisii-regis και Acer obtusatum που εμφανίζονται σπάνια στον όροφο των δέντρων και των θάμνων, 
ενώ στον ποώδη όροφο τα Orthilia secunda, Veronica officinalis, Helleborus cyclophyllus, Poa nemoralis, Mycelis 

muralis, Rubus canescens, Epilobium montanum, Μonotropa hypopitys, Prenanthes purpurea κ.λ.π. 

 

9130 Δάση οξιάς της φυτοκοινωνίας Asperulo-Fagetum 

Τα δάση οξιάς της φυτοκοινωνίας Asperulo-Fagetum αποτελούν οικότοπο που καταλαμβάνει σταθμούς γενικά 
γόνιμους και με ουδέτερη ή σχεδόν ουδέτερη εδαφική αντίδραση. Οι ευνοϊκές εδαφικές συνθήκες του 
ενδιαιτήματος αντικατοπτρίζονται στην εμφάνιση και σύνθεση σε είδη του υπορόφου που συχνά εμφανίζει 
αρκετά υψηλότερο βαθμό εδαφοκάλυψης. Είδη που χαρακτηρίζουν τον οικότοπο, μερικά εκ των οποίων 
αποτελούν δείκτες καλής ποιότητας τόπου για την παραγωγική ικανότητα του εδάφους και εμφανίζονται στην 
υποβλάστηση στη περιοχή του Γράμμου, είναι τα εξής : Galium odoratum(=Asperula odorata), Cardamine 

bulbifera, Lathyrus vernus, Lamiastrum galeobdolon, Melica uniflora, Neottia nidus-avis. Ενδεικτική είναι επίσης 
η εμφάνιση του Pteridium aquilinum, μόνο σε διάκενα και ξέφωτα, και με ανάπτυξη που φτάνει τα 1,5 ή και 2 
μέτρα ύψος. 

Στην περιοχή έργου ο οικότοπος εξαπλώνεται με εξαιρετική αντιπροσωπευτικότητα στον Πύργο Κοτύλης και στο 
κεντρικό τμήμα των Αρένων. Η άφθονη υγρασία και οι ευνοϊκές εδαφικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα την 
έντονη καθ’ ύψος αύξηση και την ευρωστία των ατόμων του ανορόφου των συστάδων, που φτάνουν και κατά 
θέσεις ξεπερνούν τα 20 ή και τα 30  μ. ύψος.  

Μικρή συμμετοχή στον όροφο των δέντρων έχουν τα είδη Abies borisii-regis, Αcer obtusatum, Ulmus montana, 

Sorbus aria. Yπάρχει θαμνώδης όροφος με χαμηλή φυτοκάλυψη που συντίθεται από τα είδη, Fagus moesiaca, 

Rubus hirtus, Acer pseudoplatanus, Rhamnus alpinus, Daphne laureola. Στον όροφο των ποών είναι 
χαρακτηριστική η έντονη παρουσία του Galium odoratum που σχηματίζει κηλίδες ή τάπητες και ο μεγάλος 
βαθμός κάλυψης από είδη που χαρακτηρίζουν καλής ποιότητας σταθμούς. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα 
Dryopteris felix-mas, Cystopteris fragilis, Sanicula europaea, Geranium robertianum, Knautia drymeia, Fragaria 
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vesca, Rumex acetosella, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Viola riviniana, Galium 

odoratum, Oxalis acetosella, Doronicum columnae, Sanicula europaea, Geum urbanum κ.λ.π. 

 

9270 Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis 

Ο οικότοπος περιλαμβάνει τις μικτές συστάδες οξιάς-υβριδογενούς ελάτης (Ass. Abieti-Fagetum moesiacum). 
Εξαπλώνεται σε μεγάλη έκταση στην περιοχή μελέτης, μεταξύ των υψομέτρων 1000-1600 μ, καταλαμβάνοντας 
καλής ποιότητας και υψηλής παραγωγικότητας σταθμούς. Στις θέσεις αυτές η ανταγωνιστική και η αυξητική 
ικανότητα της οξιάς και της υβριδογενούς ελάτης είναι παραπλήσιες με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της 
διαρκούς μίξης των συστάδων και της σταθερότητας του οικοσυστήματος. 

Τα δάση αυτά στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από μεγάλη ετερογένεια δομής, καθώς είναι μικτά, 
ανομήλικα και πολυόροφα. Περιλαμβάνουν συστάδες μικτές κατά ομάδες ή κατ’ άτομο, ακανόνιστης 
κηπευτοειδούς (σπάνια υποκηπευτής) μορφής, με δύο συνήθως ορόφους δέντρων (ανόροφο-μεσόροφο) και 
πάντα έναν λίγο έως πολύ αναπτυγμένο όροφο θάμνων. Η δομική ποικιλότητα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
ώριμων δέντρων και με την αυξημένη ποικιλότητα σε είδη χλωρίδας και πανίδας όλων των κατηγοριών, 
προσδίδει στον συγκεκριμένο οικότοπο, τις υψηλότερες τιμές βιολογικής ποικιλότητας για την περιοχή μελέτης. 

Αναφορικά με τη χλωριδική σύνθεση της βλάστησης τα Fagus moesiaca και Abies borisii-regis συνθέτουν τον 
ανόροφο των συστάδων, ενώ σπάνια παρουσιάζονται άτομα Pinus nigra. Στον μεσόροφο και υπόροφο 
εμφανίζεται εκτός των παραπάνω, μεγάλη ποικιλία ειδών όπως : Αcer obtusatum, Quercus cerris, Coryllus 

avellana, Sorbus torminalis, Ostrya carpinifolia, Populus tremula, Populus alba, Ulmus pendunculata, Prunus 

avium, Prunus cerasifera και σε μισγάγκειες και ιδιαίτερα σκιερές θέσεις, τα Fraxinus excelsior, Acer 

pseudoplatanus, Ulmus montana, Carpinus betulus, Sambucus nigra. Ο ποώδης όροφος δεν διαφέρει σε κάλυψη 
και σύνθεση ειδών από αυτόν των τύπων οικοτόπων της οξιάς σε αντίστοιχους σταθμούς (Asperulo-Fagetum, 

Aceri-Fagetum). 

 

42.17 Δάση με Abies borisii-regis 

Ο οικότοπος περιλαμβάνει τις αμιγείς συστάδες υβριδογενούς ελάτης (Ass. Abietum borisii regis) που 
εμφανίζονται μέσα στη ζώνη των δασών της οξιάς και λόγω της χλωριστικής συγγένειας που παρουσιάζουν με 
αυτή, εντάσσονται στη συνένωση Fagion moesiaceae.  

Στην περιοχή μελέτης ο τύπος αυτός έχει περιορισμένη εξάπλωση και η μοναδική σημαντική παρουσία του 
εντοπίζεται στις αμιγείς συστάδες ελάτης που αναπτύσσονται σε υψόμετρο 1150 έως 1500 μέτρων, πάνω σε 
μαργαϊκό υπόθεμα, ανατολικά του χωριού Kυψέλη. 

 
Υποενότητα 2.5: Θαμνολίβαδα 

5130 Διαπλάσεις με Juniperus communis σε χερσότοπους ή ασβεστόφιλους λειμώνες  

Ο τύπος αυτός εμφανίζεται στα διάκενα των δασών της οξιάς και των μικτών δασών της περιοχής μελέτης και 
περιλαμβάνει τα ορεινά θαμνολίβαδα στα οποία κυριαρχεί το Juniperus communis. Επίσης ο οικότοπος αυτός 
καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στα υποαλπικά λιβάδια και τη μεταβατική ζώνη των δασοορίων όπου και συνιστά 
μωσαϊκό με τους μερικώς δασοσκεπείς σχηματισμούς. Στη σύνθεση της βλάστησης εκτός του Juniperus communis 

συμμετέχουν τα είδη, Rosa canina, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Prunus prostrata και η φτέρη  Pteridium 

aquilinum, που συχνά στα ενδοδασικά διάκενα εμφανίζει υψηλή κοινωνικότητα (φτεριάδες). Επιπλέον στα 
μεγαλύτερα υψόμετρα εμφανίζονται τα είδη, Juniperus communis subsp. nana, Daphne oleoides.  

Εντός της περιοχής, αναπτύσσεται κυρίως γύρω από την κορυφογραμμή των Αρένων. Αναμειγνύεται, χωρίς σαφή 
όρια με τους οικοτόπους 4060 και 4090 (βλ. παρακάτω).  
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Ενότητα 3η: Αλπική και υποαλπική ζώνη βλάστησης 

Στις περιοχές πάνω από τα δασοόρια καταλαμβάνει η ανωδασική ζώνη (Astragalo-Acantholimonetalia) που 
συντίθεται κυρίως από αλπικά ποολίβαδα και θαμνολίβαδα. Το ορεινό συγκρότημα Γράμμου - Αρενών είναι ο 
χώρος της πιο εκτεταμένης και αδιάσπαστης εξάπλωσης αλπικών και υποαλπικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.  

 
Υποενότητα 3.1: Υδροχαρείς οικότοποι  

7230 Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες 

Οι αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες (fens) αποτελούν υγροτοπικά ενδιαιτήματα, μικρής συνήθως έκτασης, τα οποία 
στον ελληνικό χώρο εμφανίζονται στην ορεινή και αλπική ζώνη. Σχηματίζονται σε μισγάγγειες, κοιλώματα ή 
επίπεδες θέσεις που δεν αποστραγγίζονται, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν στάθμη νερού λίγο χαμηλότερα έως 
λίγο ψηλότερα από το επίπεδο του εδάφους. Επίσης συχνά σχηματίζονται αμέσως μετά την έξοδο πηγαίων 
υδάτων. Επειδή ως κύρια πηγή τροφοδοσίας τους, σε νερό και θρεπτικά στοιχεία, έχουν την επιφανειακή ή και 
την υπόγεια υδαταπορροή, τα συστήματα αυτά ορίζονται ως γεωτροφικά ή γεωγενή. Aντίθετα, οι ενεργοί 
τυρφώνες (bogs) συνιστούν ομβροτροφικά συστήματα, γιατί στον σχηματισμό τους συμβάλλουν ιδιαίτερα τα 
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. 

Η βλάστηση στους χαμηλούς τυρφώνες συντίθεται από είδη που είναι προσαρμοσμένα σε συνθήκες κάθυγρων 
ή πλημμυρισμένων εδαφών και μόνο στην περιφέρεια των συστημάτων αυτών υπάρχει δυνατότητα αποίκισης 
από μεσοϋγρόφυτα ή μεσόφυτα είδη.  

Μία θέση που παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του οικότοπου σε μεγάλη έκταση, βρίσκεται εντός της 
περιοχής, η Τοποθεσία “Μουτσάλια”, Άνω Αρένα. 

Στις θέσεις αυτές κυριαρχούν τα είδη Juncus inflexus, J. articulatus, Carex ovalis, C. echinata, C. paniculata, C. 

nigra, Eleocharis palustris, Epilobium palustre, Eriophorum latifolium, Veronica serpyllifolia, Caltha palustris, 

Ranunculus repens και διάφορα είδη βρυοφύτων. Στις λιγότερο υγρές θέσεις επικρατούν τα είδη Calamagrostis 

varia, Veratrum album, Dactylorrhiza baumanniana, Primula veris, Mentha longifolia.  Επίσης, αναφέρεται για τις 
θέσεις αυτές (Strid & Tan 1991) το είδος Carex acuta (oδηγία 92/43, παράρτημα ΙΙ). 

 
Υποενότητα 3.2: Λιβαδικοί οικότοποι 

4060 Αλπικά και υποαλπικά χέρσα εδάφη 

Ο τύπος χαρακτηρίζεται από την παρουσία νανόμορφων και έρποντων θάμνων προσαρμοσμένων να 
διαχειμάζουν κάτω από παχύ στρώμα χιονιού. Ο οικότοπος στο Γράμμο σταδιακά εμφανίζεται από τα δασοόρια, 
και αποκτάει την τυπική του φυσιογνωμία σε υψόμετρο 1700 μέτρων και άνω. Δημιουργεί στο χώρο μωσαϊκό με 
τα ποολίβαδα χωρίς να καταλαμβάνει εκτεταμένες συνεχείς επιφάνειες. Κυριαρχεί το είδος Juniperus communis 

subsp. nana ενώ σπανιότερα εμφανίζονται τα είδη, Prunus prostrata, Daphne oleoides, Daphne mezereum.  

 

4090 Ενδημικές ορομεσογειακές διαπλάσεις με ακανθώδεις θάμνους -  

Ο τύπος χαρακτηρίζεται από τους νανώδεις, προσαρμοσμένους στη βόσκηση ακανθώδεις θάμνους, των ειδών 

Astragalus sirinicus, Εryngium amethystinum και από την υψηλή συμμετοχή χαμαιφύτων με προσκεφαλαιοειδή 
ανάπτυξη όπως τα Αstragalus depressus, A. onobrychis, Sideritis raeseri subsp. raeseri, Thymus boissieri, T. 

longicaulis, Acinos alpinus. Στη σύνθεση της βλάστησης συμμετέχουν επίσης τα είδη, Daphne oleoides, Prunus 

prostrata, Juniperus communis subsp. nana και Rosa sp.p. και αγροστώδη (ιδιαίτερα είδη Festuca, Sesleria και 
Stipa).  

Εμφανίζεται σε υψόμετρα από 1350 έως 1700 μέτρα σε αρκετές πετρώδεις θέσεις της υποαλπικής-αλπικής 
περιοχής (για παράδειγμα στις κλιτύες της Άνω και Κάτω Αρένας). Προσμιγνύεται, χωρίς σαφή όρια, με τους 



 
 

 
 

37 

τύπους 4060 (αλπικά και υποαλπικά χέρσα εδάφη) και 5130 (διαπλάσεις με Juniperus communis σε χερσότοπους 
ή λειμώνες). Πρόκειται για ανθρωπογενή τύπο ενδιαιτήματος, δείκτη της έντονης κτηνοτροφικής πίεσης που 
ασκείται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. 

  

6170  Αλπικοί ασβεστόφιλοι λειμώνες 

Οι λειμώνες του τύπου αυτού εμφανίζονται σε περιοχές με υπόθεμα ασβεστόλιθο ή φλύσχη, σε θέσεις με έδαφος 
επίπεδο ή μικρής κλίσης. Στις θέσεις αυτές επικρατούντα είδη είναι τα Bellardiochloa variegata, Trifolium 

parnassi, Silene roemeri subsp. macrocarpa, Phleum alpinum, Festuca varia, Genista depressa, Alchemilla spp., 
Lotus corniculatus, Herniaria parnassica, Plantago holosteum, P. media subsp. pindica, Hieracium cymosum, 

Minuartia verna, Veronica orsiniana subsp. orsiniana, Geranium subcaulescens, Primula veris, Carex kitabeliana 

subsp. kitabeliana κ.ά.  

Μία άλλη κατηγορία λιβαδιών της υποαλπικής-αλπικής περιοχής είναι τα “αποψιλωμένα” ή “χιονόφιλα” τα 
οποία αναπτύσσονται σε επίπεδα ή με πολύ μικρή κλίση εδάφη με σχετικά μεγάλα ποσοστά υγρασίας σε όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, με χαρακτηριστικά είδη τα Alopecurus gerardii, Crocus cvijicii, Gentiana verna subsp. 
balkanica, Phleum alpinum. 

Οι λειμώνες και τα “αποψιλωμένα” λιβάδια καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις της υποαλπικής-αλπικής 
περιοχής του συγκροτήματος του Γράμμου. 

 

6230 * Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών 

Πρόκειται για χαμηλά ποολίβαδα που xαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία του αγροστώδους Nardus 

stricta. Άλλα είδη που συμμετέχουν στη σύνθεση της βλάστησης είναι τα Sesleria vaginalis, Helictotrichon 

pubescens, Bromus cappadocicus Phleum alpinum, Alium flavum subsp. flavum, Campanula tymphaea κ.ά. Αυτός 
ο τύπος οικοτόπου στην περιοχή Γράμμου εκτείνεται στην αλπική ζώνη (1800 μ. και άνω), κυρίως στο κεντρικό 
και νότιο τμήμα της περιοχής (δυτικές κλιτύες της Άνω Αρένας, κορυφή Κανελλόπουλου). Τα ποολίβαδα του 
τύπου αυτού υπόκεινται σε κτηνοτροφική χρήση. 

 
Υποενότητα 3.3: Βραχώδεις οικότοποι 

8140  Λιθώνες της Βαλκανικής χερσονήσου 

Οι λιθώνες (σάρες) σχηματίζονται σε περιοχές με έντονη κλίση από την μηχανική αποσάρθρωση των βράχων. 
Ανάλογα με το είδος του πετρώματος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση της βλάστησης, οι λιθώνες στην περιοχή 
μελέτης μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

α. με ασβεστολιθικό υπόθεμα, με κυρίαρχα τα είδη Geranium aristatum, Geranium sylvaticum,, Achillea 

abrotanoides, A. holosericea, Actaea spicata, Polystichum lonchitis, Asplenium fissum, Doronicum columnae, 

Saxifraga paniculata, Nepeta spruneri, Linaria peloponnesiaca, Dianthus integer subsp. minutiflorus, Vincetoxicum 

hirundinaria.  Λιθώνες του τύπου αυτού υπάρχουν στις ανατολικές κλιτύες της Ανω και της Κάτω Αρένας και 
βορειότερα στην κορυφή Μπουλογιάννη.  

β. με οφειολιθικό υπόθεμα, με χαρακτηριστικά τα σερπεντινόφιλα είδη Campanula hawkinsiana, Silene 

haussknechtii, Thymus teucrioides subsp. alpinus, Cardamine glauca, Arenaria conferta subsp. serpentini, Oxyria 

digyna. Λιθώνες του τύπου αυτού υπάρχουν στην περιοχή του Σούφλικα και τις δυτικές κλιτύες της Άνω και Κάτω 
Αρένας. Παρόμοιοι ως προς τη δομή και τη χλωριδική σύνθεση λιθώνες απαντούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα,  
μέσα στα όρια της δασικής ζώνης, δυτικά της Αετομηλίτσας.   

Ο οικότοπος των λιθώνων παρουσιάζει υψηλό βοτανικό ενδιαφέρον γιατί, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται 
από πολύ μικρή φυτοκάλυψη, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό σπάνιων και ενδημικών ειδών. 
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8210 Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών βραχωδών πλαγιών  

Ο τύπος αυτός εμφανίζεται στους απόκρημνους, κατακόρυφους ή με έντονη κλίση βράχους και τις βραχώδεις 
θέσεις με μέτρια έως ισχυρή κλίση που βρίσκονται στον ορεινό και ορο-μεσογειακό όροφο βλάστησης. Στις 
θέσεις αυτές αναπτύσσεται αραιή βλάστηση από χαρακτηριστικά χασμόφυτα. Στην περιοχή Γράμμου στη 
βλάστηση του τύπου αυτού συμμετέχουν τα είδη Asplenium septentrionale, A. fissum, Saxifraga paniculata, S. 

exarata, S. marginata, Sedum album, S. urvillei, S. magellense, S. atratum, S. tymphaeum, Euphrasia salisburgensis, 

Cerastiun decalvans, Valantia aprica, Aubrieta scardica, Malcolmia orsiniana, Draba lasiocarpa, Edraianthus 

graminifolius, Centaurea deustiformis, Silene parnassica, S. pindicola, S. pusilla, Sempervivum marmoreum.  

Στην περιοχή μελέτης ο οικότοπος αυτός εμφανίζεται σε σχετικά μεγάλη έκταση στις κάθετες κλιτύες των 
κορυφών της Άνω και Κάτω Αρένας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από βιολογική άποψη, γιατί 
συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών.  

 

2. Αντιστοίχιση βλάστησης με κατηγορίες φωτοερμηνείας 

Με βάση την παραπάνω περιγραφή, έγινε η αντιστοίχιση των διαφόρων τύπων βλάστησης με τις κατηγορίες που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φωτοερμηνεία: 
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Οικότοπος Δασικά είδη Λειτουργικές ομάδες 

Κατηγορία 

φωτοερμηνείας Ενότητα 

Υποενότητα - 

Ζώνη Κωδικός Ονομασία 

Συγκυρίαρχο 

Είδος 1 

Συγκυρίαρχο 

Είδος 2 

Συγκυρίαρχο 

Είδος 3 Δενδρώδης Θαμνώδης όροφος Ποώδης όροφος 

1. Αγροτικοί 

- 

αγροδασικοί 

οικότοποι    82.3 

Εκτατικές 
καλλιέργειες 
μικρής 
κλίμακας       

Σε φυτοφράχτες ανάλογα 
με δασικό τύπο περιοχής 

Σε φυτοφράχτες ανάλογα 
με δασικό τύπο περιοχής 

Σε φυτοφράχτες ανάλογα 
με δασικό τύπο περιοχής Καλλιέργειες 

2. Ορεινή 

και 

υποορεινή 

ζώνη 

βλάστησης 

2.1 Αζωνική 

Βλάστηση 

44.514 

Eλληνικά δάση-
στοές με 
σκλήθρο 

Alnus 
glutinosa     

Salix elaeagnos, Pinus nigra, 
Fagus moesiaca, Acer 
pseudoplatanus, Acer 
obtusatum, Ostrya 
carpinifolia, Salix alba     Παραποτάμια βλάστηση 

44.123 

Θαμνώνες με 
ιτιές της 
Βαλκανικής 

Salix 
elaeagnos 

Salix 
viminalis Salix caprea Salix alba, Salix fragilis     Παραποτάμια βλάστηση 

92Α0  

Δάση στοές με 
Salix alba και 
Populus alba Salix alba Salix fragilis  Populus alba Salix elaeagnos, Salix caprea     Παραποτάμια βλάστηση 

  
Ορεινές 
υδατοσυλλογές       Salix alba   

Τypha domigniensis, 
Carex pendula, Carex 
paniculata, Carex ovalis, 
Juncus articulatus, Juncus 
inflexus, Juncus 
conglomeratus, 
Equisetum palustre, 
Lemna minor Υγρότοποι 

2.2 Ζώνη 

Δρυός 

41.76 

Θερμόφιλα 
φυλλοβόλα 
δρυοδάση της 
Βαλκανικής 

Quercus 
cerris 

Quercus 
pubescens 

Quercus 
trojana       Δάσος Δρυός 
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9250 

Δάση 
μακεδονικής 
δρυός 

Quercus 
trojana     

Οstrya carpinifolia, Carpinus 
orientalis, Fraxinus ornus, 
Quercus pubescens, Cotinus 
coggygria, Acer 
monspesulanum, Cercis 
siliquastrum, Colutea 
arborescens, Cornus mas, 
Juniperus oxycedrus, 
Quecus frainetto, Quercus 
cerris, Rhus coriaria, 
Pyracanthus coccinea, 
Ulmus minor, Paliurus 
spina-cristi, Pinus nigra     Δάσος Δρυός 

2.3 Ζώνη 

μαύρης 

πεύκης 

91Μ0 & 
9250 x 
9536 

Μικτά δάση 
δρυός-μαύρης 
πεύκης Pinus nigra  Quercus sp.   

Ανάλογα με δάσος δρυός 
περιοχής 

Ανάλογα με δάσος δρυός 
περιοχής 

Ανάλογα με δάσος δρυός 
περιοχής 

Δάσος Δρυός - 
Μ.Πεύκης 

9536 
Δάση μαύρης 
πεύκης Pinus nigra  

Quercus 
cerris   

Acer obtusatum, Ostrya 
carpinifolia, Corylus 
avellana     Δάσος Μαύρης Πεύκης 

9110x9536 

Μικτά δάση 
οξιάς-μαύρης 
πεύκης Pinus nigra  

Fagus 
moesiaca         Δάσος Οξιάς - Μ.Πεύκης 

2.4 Ζώνη 

Οξιάς - 

Ελάτης 

9110 

Δάση οξιάς της 
φυτοκοινωνίας 
Luzulo-Fagetum 

Fagus 
moesiaca     

Abies borisii-regis, Acer 
obtusatum 

Luzula sylvatica, Luzula 
spicata, Vaccinium 
myrtillus, Deschampsia 
flexuosa, Pteridium 
aquilinum 

Orthilia secunda, 
Veronica officinalis, 
Helleborus cyclophyllus, 
Poa nemoralis, Mycelis 
muralis, Rubus 
canescens, Epilobium 
montanum, Μonotropa 
hypopitys, Prenanthes 
purpurea Δάσος Οξιάς 
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9130 

Δάση οξιάς της 
φυτοκοινωνίας 
Asperulo-
Fagetum       

Abies borisii-regis, Αcer 
obtusatum, Ulmus 
montana, Sorbus aria 

Galium 
odoratum(=Asperula 
odorata), Cardamine 
bulbifera, Lathyrus 
vernus, Lamiastrum 
galeobdolon, Melica 
uniflora, Neottia nidus-
avis, Pteridium aquilinum, 
Rubus hirtus, Acer 
pseudoplatanus, 
Rhamnus alpinus, Daphne 
laureola 

Galium odoratum, 
Dryopteris felix-mas, 
Cystopteris fragilis, 
Sanicula europaea, 
Geranium robertianum, 
Knautia drymeia, Fragaria 
vesca, Rumex acetosella, 
Aegopodium podagraria, 
Urtica dioica, Heracleum 
sphondylium, Viola 
riviniana Δάσος Οξιάς 

9270 

Ελληνικά δάση 
οξιάς με Abies 
borisii-regis 

Fagus 
moesiaca 

Abies borisii-
regis Pinus nigra 

Αcer obtusatum, Quercus 
cerris, Coryllus avellana, 
Sorbus torminalis, Ostrya 
carpinifolia, Populus 
tremula, Populus alba, 
Ulmus pendunculata, 
Prunus avium, Prunus 
cerasifera, Fraxinus 
excelsior, Acer 
pseudoplatanus, Ulmus 
montana, Carpinus betulus, 
Sambucus nigra   όπως 9110, 9130 Δάσος Οξιάς - Ελάτης 

42.17 
Δάση με Abies 
borisii-regis 

Abies borisii-
regis           Δάσος Ελάτης 
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2.5 

Θαμνολίβαδα 5130 

 Διαπλάσεις με 
Juniperus 
communis σε 
χερσότοπους ή 
ασβεστόφιλους 
λειμώνες 

Juniperus 
communis       

Rosa canina, Prunus 
spinosa, Crataegus 
monogyna, Prunus 
prostrata, Pteridium 
aquilinum,  Juniperus 
communis subsp. nana, 
Daphne oleoides   Ορεινός θαμνώνας 

3. Αλπική 

και 

υποαλπική 

ζώνη 

βλάστησης 

3.1 

Υδροχαρείς 

οικότοποι 7230 

Αλκαλικοί 
χαμηλοί 
τυρφώνες           

Juncus inflexus, J. 
articulatus, Carex ovalis, 
C. echinata, C. paniculata, 
C. nigra, Eleocharis 
palustris, Epilobium 
palustre, Eriophorum 
latifolium, Veronica 
serpyllifolia, Caltha 
palustris, Ranunculus 
repens, Calamagrostis 
varia, Veratrum album, 
Dactylorrhiza 
baumanniana, Primula 
veris, Mentha longifolia Υγρότοποι 

3.2 Λιβαδικοί 

οικότοποι 

4060 

Αλπικά και 
υποαλπικά 
χέρσα εδάφη         

Juniperus communis 
subsp. nana, Prunus 
prostrata, Daphne 
oleoides, Daphne 
mezereum   Λιβάδια 

4090 

Ενδημικές 
ορομεσογειακές 
διαπλάσεις με 
ακανθώδεις 
θάμνους         

Astragalus sirinicus, 
Εryngium amethystinum, 
Daphne oleoides, Prunus 
prostrata, Juniperus 
communis subsp. Nana 

Αstragalus depressus, A. 
onobrychis, Sideritis 
raeseri subsp. raeseri, 
Thymus boissieri, T. 
longicaulis, Acinos 
alpinus,  Festuca, Sesleria, 
Stipa Λιβάδια 
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6170 

Αλπικοί 
ασβεστόφιλοι 
λειμώνες           

Bellardiochloa variegata, 
Trifolium parnassi, Silene 
roemeri subsp. 
macrocarpa, Phleum 
alpinum, Festuca varia, 
Genista depressa, 
Alchemilla spp., Lotus 
corniculatus, Herniaria 
parnassica, Plantago 
holosteum, P. media 
subsp. pindica, Hieracium 
cymosum, Minuartia 
verna, Veronica orsiniana 
subsp. orsiniana, 
Geranium subcaulescens, 
Primula veris, Carex 
kitabeliana subsp. 
kitabeliana Λιβάδια 

6230 * 

Χλοώδεις 
διαπλάσεις με 
Nardus, 
ποικίλων ειδών, 
σε πυριτιούχα 
υποστρώματα 
των ορεινών 
ζωνών           

Nardus stricta, Sesleria 
vaginalis, Helictotrichon 
pubescens, Bromus 
cappadocicus Phleum 
alpinum, Alium flavum 
subsp. flavum, 
Campanula tymphaea  Λιβάδια 
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3.3 

Βραχώδεις 

οικότοποι 

8140 

Λιθώνες της 
Βαλκανικής 
χερσονήσου - 
με 
ασβεστολιθικό 
υπόθεμα           

Geranium aristatum, 
Geranium sylvaticum,, 
Achillea abrotanoides, A. 
holosericea, Actaea 
spicata, Polystichum 
lonchitis, Asplenium 
fissum, Doronicum 
columnae, Saxifraga 
paniculata, Nepeta 
spruneri, Linaria 
peloponnesiaca, Dianthus 
integer subsp. 
minutiflorus, 
Vincetoxicum 
hirundinaria Λιθώνες-άγονα 

  

Λιθώνες της 
Βαλκανικής 
χερσονήσου - 
με οφειολιθικό  
υπόθεμα           

Campanula hawkinsiana, 
Silene haussknechtii, 
Thymus teucrioides 
subsp. alpinus, 
Cardamine glauca, 
Arenaria conferta subsp. 
serpentini, Oxyria digyna Λιθώνες-άγονα 
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8210 

Χασμοφυτική 
βλάστηση 
ασβεστολιθικών 
βραχωδών 
πλαγιών           

Asplenium 
septentrionale, A. fissum, 
Saxifraga paniculata, S. 
exarata, S. marginata, 
Sedum album, S. urvillei, 
S. magellense, S. atratum, 
S. tymphaeum, Euphrasia 
salisburgensis, Cerastiun 
decalvans, Valantia 
aprica, Aubrieta scardica, 
Malcolmia orsiniana, 
Draba lasiocarpa, 
Edraianthus 
graminifolius, Centaurea 
deustiformis, Silene 
parnassica, S. pindicola, S. 
pusilla, Sempervivum 
marmoreum Λιθώνες-άγονα 
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Για την πληρέστερη περιγραφή της βλάστησης και με βάση τα δεδομένα από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες και την 
προκαταρκτική διερεύνηση της περιοχής, στις παραπάνω κατηγορίες προστάθηκαν και οι μίξεις (α) Μ. Πεύκης – 
Ελάτης, (β) Οξυάς – Δρυός και (γ) Λοιπά Φυλλοβόλα ως πιθανές κατηγορίες φωτοερμηνείας. Επίσης, 
προστέθηκαν και οι κατηγορίες Δρόμος και Κτίρια. Προέκυψε έτσι ο παρακάτω τελικός κατάλογος των 19 
κατηγοριών απόδοσης φωτοερμηνείας: 

 

α/α Κατηγορίες φωτοερμηνείας Συντομογραφία 

1 Λιθώνες-άγονα LITHONES 

2 Καλλιέργειες KALLIERGEIA 

3 Λιβάδια LIVADI 

4 Θαμνώνας OR_THAMNONA 

5 Υγρότοποι YGROTOPOS 

6 Παραποτάμια βλάστηση PARAPOTAMIA 

7 Κοίτες KOITI 

8 Δάσος Δρυός DRYS 

9 Δάσος Δρυός - Μ. Πεύκης DRYS-M.PEFKI 

10 Δάσος Μαύρης Πεύκης M.PEFKI 

11 Δάσος Οξιάς OXYA 

12 Δάσος Οξιάς - Μ. Πεύκης OXYA-M.PEFKI 

13 Δάσος Οξιάς - Ελάτης OXYA-ELATI 

14 Δάσος Ελάτης ELATI 

15 Λοιπά Φυλλοβόλα LOIPA FYLLOVOLA 

16 Οξιά - Δρυς OXYA-DRYS 

17 Μ. Πεύκη Ελάτη M.PEFKI-ELATI 

18 Δρόμοι DROMOS 

19 Κτίρια KTIRIA 

 

Για τη διάκριση μεταξύ των ανοικτών εκτάσεων και των δασωμένων, τέθηκε το κριτήριο της κάλυψης από 
δεντρώδη είδη κατά 15%. Το κριτήριο αυτό τέθηκε χαμηλά, ώστε να συγκεντρωθεί η μέγιστη δυνατή πληροφορία 
για το είδος της βλάστησης σε μια περιοχή. Εκτιμήθηκε ότι μια έκταση με δενδρώδη κάλυψη από 20% και πάνω, 
είναι μάλλον σε πορεία δάσωσης και ενδιαφέρει περισσότερο το είδος των δέντρων με τα οποία καλύπτεται.  

Έτσι, στις κατηγορίες ανοικτών εκτάσεων: 

- Καλλιέργειες KALLIERGEIA 
- Λιθώνες-άγονα LITHONES 
- Λιβάδια  LIVADI 

Θα δίδεται κάλυψη από δενδρώδη είδη στις εξής 3 τιμές: 

- 0% 
- 1-5% (με εκτιμώμενο μέσο όρο το 2%) 
- 10% 
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Στις κατηγορίες δασικής βλάστησης: 

- Θαμνώνας   OR_THAMNONA 
- Υγρότοποι   YGROTOPOS 
- Παραποτάμια βλάστηση  PARAPOTAMIA 
- Δάσος Δρυός   DRYS 
- Δάσος Δρυός - Μ. Πεύκης DRYS-M.PEFKI 
- Δάσος Μ. Πεύκης  M.PEFKI 
- Δάσος Οξιάς   OXYA 
- Δάσος Οξιάς - Μ. Πεύκης  OXYA-M.PEFKI 
- Δάσος Οξιάς - Ελάτης  OXYA-ELATI 
- Δάσος Ελάτης   ELATI 
- Λοιπά Φυλλοβόλα  LOIPA FYLLOVOLA 
- Οξιά - Δρυς   OXYA-DRYS 
- Μ. Πεύκη Ελάτη   M.PEFKI-ELATI 

 

Θα εκτιμάται η κάλυψη στις εξής 5 τιμές: 

- 20% 
- 40% 
- 60% 
- 80% 
- 100% 

Στους δασικούς τύπους μίξεις μεταξύ δύο βασικών ειδών, θα γίνει προσπάθεια εκτίμησης του βαθμού κυριαρχίας 
στη φωτοερμηνεία του 2015. Αυτό είναι εφικτό, καθώς στην πρόσφατη αεροφωτογραφία μπορούν να 
διακριθούν διαφορετικοί τόνοι ανάλογα με το είδος, ενώ ο φωτοερμηνευτής μπορεί να ανατρέξει σε πρόσφατες 
δορυφορικές εικόνες από διαθέσιμες πλατφόρμες (όπως η Google Earth) όπου μπορεί να εντοπίσει εικόνες από 
χειμερινές εικόνες, όπου τα φυλλοβόλα είδη διακρίνονται με μεγαλύτερο ευκολία από τα αειθαλή κωνοφόρα.  

Ο βαθμός κυριαρχίας θα αποδίδεται με τις εξής 3 τιμές: 

- 25% 
- 50% 
- 75% 
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5. Μεθοδολογία για την απόδοση φωτοερμηνείας 

1. Διαθέσιμο υλικό  

Η απόδοση φωτοερμηνείας έγινε με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

- Αεροφωτογραφικό υλικό: Μετά από σχετική διερεύνηση στο αρχείο Α/Φ που είναι διαθέσιμες από την 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού για την περιοχή της έρευνας, επιλέχθηκε να φωτοερμηνευθούν Α/Φ 
τριών στιγμών: 

o Της παλαιότερης διαθέσιμης πλήρης σειράς (1945), 
o Της πλέον πρόσφατης (2015), οι οποίες είναι οι ίδιες που αξιοποιήθηκαν για τη σύνταξη του 

Εθνικού Κτηματολογίου 
o Μιας ενδιάμεσης στιγμής (1970). Η ενδιάμεση στιγμή επιλέχθηκε έτσι ώστε να δείξει πότε 

εγκαταλείφθηκαν οι διάφορες αγροτικές και λιβαδικές εκτάσεις. 

Οι παραπάνω Α/Φ παραγγέλθηκαν από την ΓΥΣ και γεωαναφέρθηκαν για το σύνολο της περιοχής, ώστε 
να σχηματίσουν ένα χαρτογραφικά υπόβαθρα με ορθοανηγμένες εικόνες (ορθοεικόνες).  

- Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων (Habitats) για τις περιοχές Natura 2000 (3rd National Report for the 
Implementation of Habitats Directive, Period 2007-2012/14, Ministry of Environment, Energy and Climatic 
Change, Athens, 2014).  

- Δασοπονικοί χάρτες των πρόσφατων Διαχειριστικών Μελετών και πρωτογενή δεδομένα από 
Δοκιμαστικές Επιφάνειες των συμπλεγμάτων της περιοχής και συγκεκριμένα: 

o Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Κοτύλης, Δήμου Νεστορίου, Για τη Δεκαετία 2016-
2025, Θεσσαλονίκη 2018, Ανάδοχος: MTC Μακεδονική Τεχνική Εταιρεία, Υπεύθυνος Σύνταξης: 
Σαπανίδης Αθανάσιος 

o Μελέτη Διαχείρισης Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Νότιου Γράμμου 2008-2017 
o ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΤΥΛΗΣ - ΛΑΓΚΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 

ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2005-2014, Οκτώβριος 
2005, Κυριακοπούλου – Αρίδη Μαρία 

- Χάρτης βλάστησης Δασικής Υπηρεσίας 1:20.000: πρόκειται για ψηφιακό αρχείο με πολύγωνα 
βλάστησης, που έχουν οριοθετηθεί σε ορθοφωτοχάρτες κλ. 1:20.000 (λήψης δεκαετίας 1970). 

- Χάρτες της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που έχει συνταχθεί για την περιοχή του Γράμου 
(Μπούσμπουρας Δημήτρης (Συντονιστής-Υπεύθυνος Σύνταξης) 1999. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για 
την περιοχή Γράμμου και Δ. Βοΐου. Αρκτούρος, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Ευρωπαϊκή Ένωση Γεν. Διευθ. ΧΙ. 
Θεσσαλονίκη. Τόμος Α σελ. 324, Τόμος Β σελ. 156, Τόμος Γ σελ. 78 παραρτήματα, χάρτες GIS, 
φωτογραφίες) για τα οικοσυστήματα (Χάρτης 2), τις χρήσεις γης (Χάρτης 4), τους οικοτόπους (Χάρτες 5.1 
& 5.2).  

- Δορυφορικές εικόνες από διαθέσιμες πλατφόρμες (Google Earth, Bing), οι οποίες διαθέτουν 
διαδοχικές εικόνες από προηγούμενα έτη και διάφορες εποχές το έτους, οπότε βοήθησαν στην 
αναγνώριση της βλάστησης.  
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2. Βασικές αρχές φωτοερμηνείας 

Σύμφωνα με την επιστήμη της φωτοερμηνείας, οι βασικές αρχές για την αναγνώριση αντικειμένων στις Α/Φ και 
την ταξινόμηση / χαρακτηρισμό των εκτάσεων που αυτά καταλαμβάνουν είναι οι παρακάτω: 

1. Το μέγεθος των αντικειμένων : το μέγεθος των αντικειμένων (πχ μέγεθος κόμης δένδρων) μπορεί να είναι 
απόλυτο ή σχετικό, δηλαδή σε σχέση με άλλα αντικείμενα γνωστών διαστάσεων. Η εκτίμηση του απόλυτου 
μεγέθους απαιτεί σημαντική εμπειρία και γνώση της κλίμακας της Α/Φ, ενώ το σχετικό μέγεθος αποτελεί 
ένα χαρακτηριστικό πιο άμεσα αξιοποιήσιμο. Για παράδειγμα, σε μία αγροτοδασική περιοχή, οι κόμες των 
καλλιεργούμενων δένδρων είναι -κατά κανόνα και ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας - πολύ μικρότερες 
από εκείνες των δασικών δένδρων, ιδίως των μεγάλης ηλικίας (π.χ. ελιές και πεύκα) 

2. Το σχήμα των αντικειμένων: τεχνητές ή ανθρωπογενείς υποδομές και επεμβάσεις αναγνωρίζονται, κατά 
κανόνα, από γεωμετρικά σχήματα (πχ κύκλοι, ορθογώνια, ευθείες), ενώ ακανόνιστα σχήματα υποδηλώνουν 
φυσικές καταστάσεις. Όσον αφορά το είδος της βλάστησης, το σχήμα της κόμης των δένδρων μπορεί να 
προσδιορίζει είδη βλάστησης (με την κύρια διάκριση σε δασικά και καλλιεργούμενα είδη). Για παράδειγμα, 
πυραμιδοειδείς κόμες έχουν, συνήθως, τα κυπαρίσσια, τα οποία είναι δασικά δένδρα, αλλά συνήθως έχουν 
την μορφή τεχνητής φυτείας (φυτοφράκτες), εξαιρουμένων περιοχών της Ν. Ελλάδας, του νησιών του 
Ιουνίου και της Κρήτης, όπου συγκροτούν φυσικά δάση. Ένα άλλο, πιο κλασικό, παράδειγμα σχετίζεται με 
τα όρια των ιδιοκτησιών, τα οποία όταν είναι σαφή, έχουν συνήθως γεωμετρικό σχήμα (πχ ευθείες) που 
δημιουργείται από περιφράξεις, γραμμές δικτύων κ.λπ Κυκλικά σχήματα μπορεί να αντιπροσωπεύουν 
δεξαμενές ή άλλες υποδομές, που δηλώνουν γεωργική εκμετάλλευση.  

3. Οι σκιές των αντικειμένων: η σκίαση μπορεί να δημιουργεί προβλήματα, κατά την φωτοερμηνεία, και ιδίως 
κατά την απόδοση των οριογραμμών, πολλές φορές όμως χρησιμεύει για την εκτίμηση του σχετικού ύψους 
των αντικειμένων (π.χ. δένδρων) χωρίς της ανάγκη στερεοσκοπικής παρατήρησης, ή και του είδους τους. Τα 
καλλιεργούμενα δένδρα συνήθως έχουν χαμηλότερο ύψος από τα δασικά, κυρίως λόγω των καλλιεργητικών 
πρακτικών που εφαρμόζονται, στα πλαίσια της συγκομιδής των καρπών (π.χ. διάκριση καρυδιών ή 
καστανιών που καλλιεργούνται, από άγριες). Δίκτυα κοινής ωφέλειας μπορεί να αναγνωριστούν από την 
σκιά τους, παρά από αυτά καθεαυτά (πχ στύλοι, κολώνες). Επίσης, η σκιά είναι διαφορετική όταν πέφτει σε 
έδαφος γυμνό από βλάστηση ή υπόροφο (πχ στα κρασπεδικά δένδρα), παρά όταν υπάρχει και υπόροφος. 

4. Τόνοι και χρώματα: ανάλογα με την λήψη και την εποχή, ο τόνος (χρωματική κλίμακα του γκρι στις 
παγχρωματικές Α/Φ και υπόβαθρα) ή το χρώμα (στις έγχρωμες Α/Φ και υπόβαθρα) μπορεί να κρίνει στην 
αναγνώριση του είδους της βλάστησης (πχ ελιές και πεύκα, ανθισμένες δενδροκαλλιέργειες με ακανόνιστο 
σύνδεσμο. Με βάση το χρώμα, εδάφη μπορεί να αναγνωρισθούν αν φέρουν ποώδη βλάστηση, χώμα, ή αν 
αποτελούν άγονα εδάφη, μη επιδεκτικά καλλιέργειας. Κωνοφόρα είδη από πλατύφυλλα μπορούν να 
διακριθούν με την βοήθεια του υπέρυθρου καναλιού, ενώ σε κατάλληλη εποχή μπορεί να διακριθούν ακόμα 
και είδη μεταξύ τους (εποχή έκπτυξης ή κιτρινίσματος των φύλλων), ή να αναγωρισθούν καταστάσεις κάτω 
από μεγάλες κόμες φυλλοβόλων δένδρων, στις χειμερινές λήψεις. 

5. Υφή: χαρακτηρίζεται ως τραχεία ή λεία, ομοιογενής ή ανομοιογενής, και μπορεί να χρησιμεύσει για την 
αναγνώριση χαμηλού ύψους δασική βλάστηση), την διάκριση καλλιεργειών από χορτολιβαδικές ή γυμνές 
δασικές εκτάσεις κ.λπ 

6. Διάταξη αντικειμένων: σχετίζεται εν μέρει με την έννοια του σχήματος, αποτελεί κανονικές / γεωμετρικές 
διατάξεις υποδηλώνουν ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα κι αν αυτές αποτελούνται από δασικά είδη (π.χ 
τεχνητές φυτείες, φυτοφράκτες). Δενδροκαλλιέργειες σε μικρή ηλικία πολλές φορές αναγνωρίζονται μόνο 
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από την διάταξη σημείων φύτευσης, όταν τα δενδρύλλια λόγω ηλικίας ή/και εποχής δεν αναγνωρίζονται 
αυτά καθεαυτά. Θαμνώδεις καλλιέργειες (πχ αμπέλια, ροδιές κλπ) αναγνωρίζονται από την διάταξή τους, 
όταν πρόκειται για συστηματικές καλλιέργειες. 

7. Σχέση με την γύρω περιοχή: σε απότομες, δύσβατες περιοχές χωρίς πρόσβαση ο φωτοερμηνευτής αναμένει 
να αναγνωρίσει δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, είτε καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση είτε όχι, εκτός 
εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ανθρωπογενούς δραστηριότητας (πχ όργωμα εδάφους, μη δασικά είδη σε 
ικανή έκταση) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (σήμερα ή στο παρελθόν). Αντίστοιχα, κοντά στους οικισμούς, 
εκτάσεις χωρίς βλάστηση πιθανότατα είναι (ή ήταν παλιότερα) γεωργικές ή χορτολιβαδικές, και σπανιότερα 
δασικές, κυρίως όταν πρόκειται για δασικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται μόνο ως βοσκότοποι. Όπου 
υπάρχουν ήδη χαρακτηρισμένες εκτάσεις ως μη δασικές (ΠΑ), ο φωτοερμηνευτής αναμένει να εντοπίσει 
στην γύρω περιοχή και άλλες μη δασικές (γεωργικές συνήθως) εκτάσεις. Ο γενικός χαρακτήρας επιμέρους 
περιοχών μπορεί να αναγνωρίζεται, καταρχάς, από τον φωτοερμηνευτή με την βοήθεια βοηθητικών 
στοιχείων και δεδομένων, όπως άλλες θεματικές χαρτογραφήσεις, δασοπονικοί χάρτες κ.λπ. Το 
συγκεκριμένο στοιχείο της φωτοερμηνείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως σε σύνθετες, ανομοιογενείς 
εκτάσεις (όπως πχ εκφράζεται με τον κωδικό χρήσης γης του Corine Land Cover “243 - Γη που 
χρησιµοποιείται κυρίως για γεωργία µαζί µε σηµαντικά τµήµατα φυσικής βλάστησης”. 

8. Κρασπεδικές καταστάσεις - αντιθέσεις: τα κράσπεδα (θέσεις δηλαδή όπου υπάρχουν έντονες 
φωτοερμηνευτικές αντιθέσεις) μπορεί να υποδηλώνουν διαφορετική κατηγορία έκτασης, μπορεί όμως και 
όχι.   

 

3. Βάση Δεδομένων αρχείων φωτοερμηνείας 

Η Βάση Δεδομένων των αρχείων φωτοερμηνείας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία.  
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Πίνακας 10: Δομή Βάσης Δεδομένων των πολυγωνικών αρχείων φωτοερμηνείας 

Id Όνομα Τύπος Προεπιλογή Περιγραφή 
0 id Ακέραιος Όχι Αύξουσα αρίθμηση grid 
1 Ha Αριθμός Όχι Έκταση πολυγώνου σε Ha 
2 Perimeter Αριθμός Όχι Περίμετρος πολυγώνου σε m 
3 grid-code Κείμενο Όχι Κωδικός grid με βάση συντεταγμένες 

4 Categ_1945 Κείμενο Ναι 
Κατηγορία κάλυψης γης με βάση την 
αεροφωτογραφία του 1945 (βλ. πίν. 1) 

5 Cover_1945 Κείμενο Ναι  
Ποσοστό δενδροκάλυψης (σε ποσοστό, με βήμα 
20%) 

6 Age_1945 Κείμενο Ναι Μέση ηλικία δέντρων (με τιμές νεαρά / ώριμα) 

7 Categ_2015 Κείμενο Ναι 
Κατηγορία κάλυψης γης με βάση την 
αεροφωτογραφία του 2015 (βλ. πίν. 1) 

8 Cover_2015 Κείμενο Ναι ο.π. 
9 Age_2015 Κείμενο Ναι ο.π. 

10 Domin_2015 Κείμενο Ναι 
Βαθμος κυριαρχίας του 1ου είδους σε μεικτές 
κατηγορίες (σε ποσοστό, με βήμα 25%) 

11 Categ_1970 Κείμενο Ναι 
Κατηγορία κάλυψης γης με βάση την 
αεροφωτογραφία του 1970 (βλ. πίν. 1) 

12 Cover_1970 Κείμενο Ναι ο.π. 
13 Age_1970 Κείμενο Ναι ο.π. 
14 Assessor Κείμενο Ναι Όνομα φωτοερμηνευτή 
15 Notes Κείμενο Όχι   

 

4. Βασική μονάδα χαρτογράφησης 

Στα τελικά παραδοτέα: βασική μονάδα χαρτογράφησης είναι το πολύγωνο φωτοερμηνείας, οριζόμενο από τον 
συνδυασμό των τιμών στα πεδία:  

─ Categ_1945 
─ Cover_1945 
─ Categ_2015 
─ Cover_2015 
─ Domin_2015 

Τα πολύγωνα αυτά χαρακτηρίζονται στη συνέχεια για τα υπόλοιπα πεδία.  

5. Ακρίβεια υποβάθρων & οριογραμμών 

Η ακρίβεια των πρόσφατων υποβάθρων (LSO25) διακριτικής ικανότητας 25 cm της Ελληνικό Κτηματολόγιο έχουν 
την μέγιστη δυνατή ακρίβεια, και χρησιμοποιούνται στις μελέτες Κτηματογράφησης. Η αξιοπιστία των εν λόγω 
υποβάθρων δεν εξετάζεται, αλλά θεωρείται ως δεδομένη, γι’ αυτό και κάθε οριογραμμή που αποδίδεται στα 
υπόβαθρα αυτά (που ακολουθεί χαρακτηριστικά του εδάφους, φυσικές γραμμές, όρια αγρών, δρόμων, θέσεις 
δένδρων κ.λπ) θεωρείται ότι απεικονίζει την πραγματική θέση επί του εδάφους, ακόμα κι αν σε συγκεκριμένες 
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θέσεις πιθανόν υφίστανται αποκλίσεις. Τα συγκεκριμένα υπόβαθρα υπερτερούν, επίσης, σε σχέση με τα 
προηγούμενα υπόβαθρα λήψης 2007/2009, εφ’ όσον απεικονίζουν αμφότερα τα ίδια χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του εδάφους, εκτός εάν κάποια χαρακτηριστικά του εδάφους εμφανίζονται μόνο στα υπόβαθρα 
λήψης 2007/2009, οπότε θεωρούνται και αυτά ως αξιόπιστα. Ειδικά σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, όπου 
πιθανόν να υπάρχουν έντονες σκιάσεις σε ορισμένες λήψεις (σκιάσεις όχι μόνο αντικειμένων, αλλά και λόγω του 
αναγλύφου, που μπορεί να σκιάζουν μεγάλα τμήματα του εδάφους), η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
εναλλακτικών αξιόπιστων υποβάθρων είναι πολύ σημαντική. 

Αντίθετα, τα ιστορικά υπόβαθρα θεωρούνται ως μειωμένης αξιοπιστίας, και μπορεί να περιέχουν γεωμετρικά 
σφάλματα έως 10 m (ή και μεγαλύτερα), ιδίως σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο. Ακόμα κι όταν κάποια 
χαρακτηριστικά του εδάφους εμφανίζονται μόνο στα ιστορικά υπόβαθρα, θα πρέπει η θέση τους να γίνεται 
αποδεκτή με επιφύλαξη, και εφ’ όσον είναι δυνατόν, να αποδίδεται η εκτιμώμενη ως πραγματική θέση στο 
πρόσφατο υπόβαθρο. Εν τούτοις, στο ιστορικό υπόβαθρο θα πρέπει οι δασικές και χορτολιβαδικές οριογραμμές 
να αποδίδονται στην φαινόμενη θέση τους, για λόγους ορθής απεικόνισης στον Ιστορικό Ορθοφωτοχάρτη. Η 
εκτίμηση της πραγματικής θέσης θα γίνεται τοπικά με βάση φωτοσταθερά σημεία (που μπορούν να διακριθούν 
δηλαδή τόσο στο ιστορικό όσο και στο πρόσφατο υπόβαθρο), ή με βάση στοιχεία του αναγλύφου, με την βοήθεια 
στερεοσκοπικής παρατήρησης. 

Εφ’ όσον για την λήψη φωτοερμηνευτικών αποφάσεων χρησιμοποιούνται κι άλλες πηγές (π.χ. ορθοεικόνες 1996, 
δορυφορικές εικόνες του Google Earth κ.λπ) θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν η ακρίβεια αυτών, και να 
γίνεται εκτίμηση της πραγματικής θέσης των αντικειμένων με βάση πάντα τα πρόσφατα υπόβαθρα. Ειδικά για 
τις δορυφορικές εικόνες του Google Earth, υπάρχουν λήψεις με σχετικά ικανοποιητική ακρίβεια (<5 m), ενώ 
υπάρχουν και λήψεις με ακρίβεια μικρότερη και από τα ιστορικά υπόβαθρα. 

6. Λογισμικό και βασικές λειτουργίες - εργαλεία 

Για τη φωτοερμηνεία χρησιμοποιήθηκε κυρίως το ελεύθερο λογισμικό QGIS έκδοση 2.18.20 with GRASS 2.4.0 
(βλ. εικόνα 1).  

Το QGIS αναγνωρίζει πολλά διαφορετικά format αρχείων διανυσματικών και raster, συμπεριλαμβανομένων 
αρχείων CAD και shapefile. Το σύστημα συντ/νων (CRS) δηλώνεται σε επίπεδο project, και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή για γεωχωρικά δεδομένα (vector ή raster) των οποίων των σύστημα συντ/νων 
δεν είναι δηλωμένο. Επιπλέον, το QGIS κάνει μετατροπή συντ/νων μεταξύ συστημάτων συντ/νων κατά την 
εξαγωγή/αποθήκευση ενός αρχείου.  
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Εικόνα 3: Περιβάλλον εργασίας του QGIS (υπάρχουν ενεργοποιημένες εργαλειομπάρες και παράθυρα από διάφορα πρόσθετα - 
plugins) 

Οι βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται κατά την απόδοση φωτοερμηνείας ανήκουν στην κατηγορία 
Editing (QGIS) και περιλαμβάνουν τα εργαλεία που περιγράφονται στη συνέχεια. Επισημαίνεται ότι η περιοχή 
του έργου είναι χωρισμένο σε κελιά (grids) 1x1 km, για την διευκόλυνση του φωτοερμηνευτή, ο οποίος σαρώνει 
προσεκτικά την φωτοερμηνευόμενη περιοχή κελί-κελί.  

Σε κάθε κελί ο φωτοερμηνευτής αποκόπτει διαδοχικά τμήματα με όμοια φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία και χαρακτηρίζει σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες κάθε πεδίου. Δηλαδή, η απόδοση των 
οριογραμμών γίνεται με την αποκοπή επιμέρους ομοιογενών τμημάτων, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να έχουν 
διαφορετικό χαρακτηρισμό, αλλά μπορεί να διακρίνονται καταρχάς για λόγους που εξυπηρετούν την πρόοδο της 
φωτοερμηνείας, ώστε να συνενωθούν σε επόμενο στάδιο επεξεργασίας με κατάλληλη λειτουργία GIS. Η 
καταχώρηση πληροφοριών στην ΒΔ του πολυγωνικού shapefile πραγματοποιείται επί επιλεγμένου (ή 
επιλεγμένων) πολυγώνου, στον Πίνακα Ιδιοτήτων. 

7. Έλεγχοι στο πεδίο (αυτοψίες) 

Η διενέργεια αυτοψιών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της όλης διαδικασίας χαρακτηρισμού της βλάστησης, 
το οποίο δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία μέθοδο τηλεπισκόπησης και προβλέπονται από την οικεία 
επιστήμη και τέχνη (φωτοερμηνεία). Επειδή οι έλεγχοι στο πεδίο συνιστούν ένα αξιόλογο κέντρο κόστους της 
μελέτης, επιλέχθηκαν ώστε να εστιάζουν σε οριακές καταστάσεις, ή να στοχεύουν στην απόκτηση γενικής 
άποψης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης (αναγνωριστική επισκεψη). Επίσης, ένα ποσοστό 
αυτοψιών αφορούσε στην επαλήθευση της φωτοερμηνείας σε τυχαίες (προσβάσιμες κατά το δυνατόν) θέσεις, 
και μπορεί να πραγματοποιούνται είτε από των φωτοερμηνευτή, είτε από τον ελεγκτή φωτοερμηνείας, είτε στα 
πλαίσια άλλου εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου της μελέτης. 

Για τη φωτογράφηση χρησιμοποιήθηκε tablet με φωτογραφική μηχανή και δέκτη A-GPS, με την βοήθεια του 
οποίου θα γίνει πλοήγηση στο πεδίο (εφ’ όσον έχει φορτωθεί το υπόβαθρο της υπό επίσκεψη περιοχής) και λήψη 
γεωαναφερμένων φωτογραφιών. Για την αποθήκευση των φωτογραφιών και των στιγμών, χρησιμοποιήθηκε το 
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ελεύθερο λογισμικό SW Maps, που αποτελεί δοκιμασμένη και αξιόπιστη εφαρμογή για τις παραπάνω βασικές 
λειτουργίες. 

8. Έλεγχος, διορθώσεις και οριστικοποίηση φωτοερμηνείας 

Μετά την υλοποίηση τυχόν διορθώσεων από τον ίδιο των φωτοερμηνευτή, ακολούθησε ο τελικός έλεγχος και 
οριστικοποίηση του αρχείου φωτοερμηνείας.  

 Ο τελικός έλεγχος περιλαμβάνει: 

─ Έλεγχο πληρότητας πληροφοριών: τα πεδία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα (δηλαδή να μην 
υπάρχει κενό ή καταχώρηση null). Μία απλή τεχνική ελέγχου είναι η ταξινόμηση των πεδίων διαδοχικά 
κατά στήλη κάνοντας απλά κλικ στο όνομα του πεδίου, στον πίνακα ιδιοτήτων.  

─ Έλεγχο διπλότυπων πολυγώνων: πραγματοποιείται σχετικά εύκολα με ταξινόμηση του table of attributes 
κατά το πεδίο AREA. Πολύγωνα με ίδια ακριβώς έκταση (με ακρίβεια όσων δεκαδικών παρέχει το GIS) 
υποδηλώνει, κατά κανόνα, διπλότυπα πολύγωνα, τα οποία δηλαδή βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μείνει μόνο ένα πολύγωνα, τα διπλότυπα δε να διαγραφούν 

─ Έλεγχο πολυγώνων πολύ μικρής έκτασης (κατά κανόνα <10 m). Επιτρέπονται πολύ μικρά πολύγωνα, εφ’ 
όσον πρόκειται για βοηθητικά πολύγωνα, τα οποία όταν συνενωθούν με όμορα ίδιου χαρακτηρισμού, θα 
συγκροτούν πολύγωνα με εμβαδόν >10 τμ.  

─ Λοιπές διορθώσεις τοπολογίας, αν υποπέσουν τυχαία στην αντίληψη του φωτοερμηνευτή 

─ Μακροσκοπικό έλεγχο φωτοερμηνείας: πραγματοποιείται απεικονίζοντας το πολυγωνικό αρχείο με στυλ 
κατηγοριοποιημένο ανάλογα με τα πεδία. 
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6. Πραγματοποίηση φωτοερμηνείας 
Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία, τα μέλη της Ομάδα Έργου προχώρησαν στην απόδοση φωτοερμηνείας 
στις αεροφωτογραφίες του 1945, 1970 και 2015, σε όλη την περιοχή του έργου, συνολικής έκτασης 10.766,70 ha.  

Στις εργασίες έλαβαν μέρος οι: 

- Σωτήρης Κωνσταντίνου, Δασολόγος 
- Σόνια Αντωνιάδου, Δασολόγος 
- Δημήτρης Παλάσκας, Δασολόγος 
- Νίκος Νικήσιανης, Βιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και των τελικών διορθώσεων, 
διήρκησαν από 10/2018 ως 3/2020, ήτοι 16 μήνες, ενώ ο συνολικός όγκος εργασίας εκτιμάται στους 40 
ανθρωπομήνες.  

Ενδεικτικά, παρατίθενται παρακάτω εκτυπώσεις στιγμιότυπων: 

 

 
Εικόνα 4 Ένα χαρακτηρισμένο grid (1 km x 1 km) της περιοχής έργου 
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Εικόνα 5 : Άλλο χαρακτηρισμένο grid, με υπόβαθρο την αεροφωτογραφία του 1945 

 
Εικόνα 6 Το παραπάνω grid, με υπόβαθρο την αεροφωτογραφία του 2015 
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Εικόνα 7 Λεπτομέρεια του παραπάνω grid, με υπόβαθρο την αεροφωτογραφία του 1945 (στον τίτλο του κάθε πολυγώνου 
εμφανίζονται «κατηγορία 1945» / «κατηγορία 2015» 

 
Εικόνα 8 Η ίδια περιοχή, με υπόβαθρο την αεροφωτογραφία του 2015 
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7. Αποτελέσματα φωτοερμηνείας 

 
Εικόνα 9 Ολόκληρη η περιοχή έρευνας, χωρισμένη στα πολύγωνα της φωτοερμηνείας (1:60.000) 

Συνολικά, η περιοχή έρευνας εκτός των ορίων των δύο κατοικημένων οικισμών Χρυσή και Πευκόφυτο (για αυτούς 
βλ. παρακάτω) χωρίστηκε σε 21.725 πολύγωνα, μεγέθους από λίγα τετραγωνικά μέτρα ως 521.061 τ.μ. (50 ha). 
Το μέσο μέγεθος του πολυγώνου είναι 4.955 τ.μ. ή 0,5 ha. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος των πολυγώνων 
κατανέμεται ως εξής: 

Πίνακας 11 Μέγεθος πολυγώνων φωτοερμηνείας 

Μέγεθος πολυγώνου 
(m2) Πλήθος % 
0-1.000 m2 (0,1 Ha) 10416 47,94% 

1.000-2.000 m2 3699 17,03% 
2.000-5.000 m2 3713 17,09% 
5.000-10.000 m2 1761 8,11% 
>10.000 m2 (1 Ha) 2136 9,83% 

Σύνολο 21725 100% 

Όπως φαίνεται, τα μισά περίπου πολύγωνα έχουν μέγεθος μικρότερο από 1.000 m2, γεγονός που υποδεικνύει 
την ακρίβεια της διαδικασίας. Τα μεγαλύτερα πολύγωνα αφορούν κυρίως ορεινές εκτάσεις, καλυμμένες με δάση, 
ορεινά λιβάδια ή ορεινούς θαμνώνες, με μεγάλο βαθμό ομοιογένειας. 

Συνοπτικά, στις 3 διαφορετικές στιγμές αναγνωρίστηκαν οι παρακάτω χρήσεις γης: 
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Πίνακας 12 Έκταση, κάλυψη και ηλικία δέντρων στα πολύγωνα του 1945 

Category 1945 Ha % 

Μέση 
κάλυψη 

Ποσοστό 
ώριμων 
δέντρων 

KTIRIA 1,37 0,01% - - 
DROMOS 26,39 0,25% - - 

KALLIERGEIA 563,08 5,23% - - 
LIVADI 1858,43 17,26% 2,12% 14,96% 
LITHONES 1847,50 17,16% 1,13% 8,18% 
KOITI 88,46 0,82% - - 

YGROTOPOS 10,33 0,10% - - 
OR_THAMNONA 74,67 0,69% 33,26% - 
PARAPOTAMIA 8,02 0,07% 43% 42,34% 
LOIPA_FYLLO 11,31 0,11% 44,21% 77,75% 

DRYS 933,51 8,67% 51,66% 27,62% 
DRYS-M.PEFKI 883,62 8,21% 50,76% 68,36% 
OXYA-DRYS 62,33 0,58% 53,96% 43,85% 
M.PEFKI 1203,27 11,18% 55,46% 85,45% 

ELATI 30,16 0,28% 65,84% 73,91% 
ELATI-M.PEFKI 417,13 3,87% 63,42% 87,63% 
OXYA 914,52 8,49% 77,48% 97,78% 
OXYA-ELATI 779,56 7,24% 77,28% 96,49% 

OXYA-M.PEFKI 1053,4 9,78% 65,03% 94,01% 

Γενικό Άθροισμα 10766,70 100% 37,23% 66,96% 

Δασικές εκτάσεις 6296,47 58,48% 62,5% 78,7% 

 

Πίνακας 13 Έκταση και κάλυψη στα πολύγωνα του 1970 

Category 1970 Ha % 

Διαφορά 
έκτασης 

1945-1970 
KTIRIA 0,47 0,00% -65,94% 

DROMOS 67,32 0,63% 155,12% 
KALLIERGEIA 268,51 2,49% -52,32% 
LIVADI 1416,68 13,16% -23,77% 
LITHONES 1564,26 14,53% -15,33% 

KOITI 85,32 0,79% -3,55% 
YGROTOPOS 8,60 0,08% -16,78% 
OR_THAMNONA 74,67 0,69% 0,00% 
PARAPOTAMIA 12,6 0,12% 56,97% 

LOIPA_FYLLO 58,98 0,55% 421,39% 
DRYS 977,56 9,08% 4,72% 
DRYS-M.PEFKI 1078,56 10,02% 22,06% 
M.PEFKI 1444,16 13,41% 20,02% 

ELATI 10,89 0,10% -63,90% 
ELATI-M.PEFKI 464,89 4,32% 11,45% 
OXYA 952,54 8,85% 4,16% 
OXYA-DRYS 75,75 0,70% 21,53% 
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OXYA-ELATI 864,91 8,03% 10,95% 

OXYA-M.PEFKI 1340,05 12,45% 27,26% 
Γενικό Άθροισμα 10766,70 100%  

Δασικές εκτάσεις 7280,88 67,62% 15,63% 

 

Πίνακας 14 Έκταση, κάλυψη, κυριαρχία και ηλικία δέντρων στα πολύγωνα του 2015 

Category 2015 Ha % 

Διαφορά 
έκτασης     

1945-2015 

Μέση 
κάλυψη 

Διαφορά 
κάλυψης   

1945-2015 

Ποσοστό 
ώριμων 
δέντρων 

Μέση 
κυριαρχία 

KTIRIA 4,31 0,04% 213,36% - - - - 

DROMOS 142,94 1,33% 441,69% - - - - 
KALLIERGEIA 11,11 0,10% -98,03% - - - - 
LIVADI 1289,71 11,98% -30,60% 3% 41,51% 12,76%  
LITHONES 1488,11 13,82% -19,45% 1,27% 12,39% 10,8% - 

KOITI 76,32 0,71% -13,73% - - - - 
YGROTOPOS 8,60 0,08% -16,78% - - - - 
OR_THAMNONA 74,67 0,69% 0,00% 46,86% 40,89% - - 
PARAPOTAMIA 28,2 0,26 251,41% 77,53% 80,30% 82,31% - 

LOIPA_FYLLO 143,88 1,34% 1171,97% 59,42% 34,40% 36,91% - 
DRYS 1009,61 9,38% 8,15% 82,83% 60,34% 92,21% - 
DRYS-M.PEFKI 1194,09 11,09% 35,14% 82,54% 62,61% 98,36% 45,12% 
OXYA-DRYS 81,53 0,76% 30,80% 93,5% 73,28% 100% 49,43% 

M.PEFKI 1502,39 13,95% 24,86% 74,06% 33,54% 94,23% - 
ELATI 10,86 0,10% -63,98% 67,73% 2,87% 100% - 
ELATI-M.PEFKI 494,18 4,59% 18,47% 81,89% 29,12% 91,63% 33,19% 
OXYA 968,57 9,00% 5,91% 97,02% 25,22% 99,48% - 

OXYA-ELATI 862,53 8,01% 10,64% 93,85% 21,44% 100% 55,67% 
OXYA-M.PEFKI 1375,1 12,77% 30,58% 87,63% 34,75% 99,61% 42,64% 

Γενικό Άθροισμα 10766,70 100%  61,11% 64,14% 69,33% - 

Δασικές εκτάσεις 7670,93 71,25% 21,83% 86,78% 38,99% 85,8% - 

 

Πίνακας 15 Ποσοστό κάλυψης στις 3 στιγμές 

Ποσοστό κάλυψης 1945_Ha  1945_% 2015_Ha  2015_% 
Διαφορά 
1945-2015 

0% 30473959 28,30% 17629532,33 16,37% -42,15% 
1-5% 9301884,18 8,64% 8503806,311 7,90% -8,58% 

10% 4179800,05 3,88% 4061327,705 3,77% -2,83% 
20% 3781446,6 3,51% 1055198,868 0,98% -72,10% 
40% 12813980,2 11,90% 2377163,616 2,21% -81,45% 
60% 20498894,1 19,04% 6465283,861 6,00% -68,46% 

80% 26585002,7 24,69% 37009837,46 34,37% 39,21% 
100% 32077,9084 0,03% 30564894,61 28,39% 95183,32% 
 Σύνολο 107667045 100,00% 107667044,8 100,00%   
Μέση κάλυψη 1945 37,20% 2015 61,11% 64,27% 
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Όπως φαίνεται με μια συνοπτική ματιά, οι δρόμοι και τα κτήρια αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ οι καλλιέργειες 
σχεδόν εξαφανίστηκαν και τα λιβάδια μειώθηκαν. Οι δασικές εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 22% ή 1374 Ha.  

Από τις δασικές εκτάσεις, τη μεγαλύτερη αύξηση την παρουσιάζουν τα δάση της Μαύρης Πεύκης, αμιγής ή σε 
μίξη με Δρυ ή Οξιά. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η Μαύρη Πεύκη είναι το πρώτο είδος που αποικίζει τις 
ανοιχτές εκτάσεις στην περιοχή. Σημειώνεται ότι η κατηγορία LOIPA_FYLLO αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στις 
εκτάσεις που αναδασώνονται φυσικά με πρόσκοπα φυλλοβόλα είδη (Salix sp., Populus sp. κα) μετά την πυρκαγιά 
του 2007, για αυτό και παρουσιάζουν τέτοια αύξηση.  

Στα δάση του 1945, τα πιο ώριμα και πυκνά δάση είναι αυτά της ζώνης της Οξιάς και κυρίως τα δάση αμιγούς 
Οξιάς και Οξιάς – Ελάτης. Τη χαμηλότερη πυκνότητα την έχουν αντίθετα τα δάση της Δρυός, πιθανά λόγω της 
πίεσης της βόσκησης. Η Πεύκη κι η Ελάτη είναι στη μέση.  

Μέχρι το 2015, ο βαθμός κάλυψης ανεβαίνει σημαντικά, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στις δασικές εκτάσεις. 
Εδώ, τα περισσότερα δάση είναι σχεδόν εξολοκλήρου ώριμα. Τη μεγαλύτερη κάλυψη την έχει ξανά η ζώνη της 
Οξιάς και κυρίως τα δάση Οξιάς και Οξιάς – Ελάτης. Τα δάση της Δρυός έχουν πια πολύ μεγαλύτερη κάλυψη και 
ξεπερνάνε αυτά της Πεύκης και της Ελάτης, γεγονός που αποτυπώνει μάλλον ότι η βασική πίεση στην περιοχή 
δεν είναι πια η βόσκηση, αλλά η υλοτομία.  

Τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητικό βαθμό ομοιότητας με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη σημειακή 
προσέγγιση (βλ. Κεφ. 2). Ενδεικτικά κι εκεί οι μεγαλύτερες καλύψεις το 1945 ήταν τα λιβάδια, η Μ. Πεύκη και η 
δρυς, ενώ το 2015 αντίστοιχα η Μ. Πεύκη, η Δρυς-Μ.Πεύκης και τα λιβάδια. Οι καλλιέργειες του 1945 
μετατράπηκαν το 2015 με παρόμοια ποσοστά σε λιβάδια και δάση. Η δασοκάλυψη αυξήθηκε με παρόμοια 
ποσοστά (35,5% στα σημεία, 39% στα πολύγωνα). 

Αναλυτικότερη περιγραφή των μεταβάσεων ανά κατηγορία ακολουθεί στις επόμενες παραγράφους.  
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Εικόνα 10 Οι δασικές εκτάσεις το 1945 

 
Εικόνα 11 Οι δασικές εκτάσεις το 2015 
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1. Οικισμοί και κτήρια 

Η μεθοδολογία φωτοερμηνείας και χαρακτηρισμού των πολυγώνων που ακολουθήθηκε για όλη την υπόλοιπη 
έκταση, δηλαδή η χάραξη και ο χαρακτηρισμός κάθε πολυγώνου με βάση την κάλυψή του το 1945 και το 2015, 
ήταν αδύνατο να ακολουθηθεί και για τις εκτάσεις των δύο οικισμών, της Χρυσής και του Πευκόφυτου. Ο λόγος 
είναι ότι οι δύο αυτοί οικισμοί ήταν κατοικημένοι και στις δύο στιγμές, αλλά η κατανομή των κτηρίων εντός τους 
έχει αλλάξει σημαντικά, οπότε η χάραξη πολυγώνων θα οδηγούσε σε μια πολυδιάσπαση που δεν θα βοηθούσε 
καθόλου. Έτσι, στα στενά όρια των δύο οικισμών, πραγματοποιήθηκε ξανά φωτοερμηνεία και στις δύο στιγμές, 
το 1945 και το 2015, τα αποτελέσματά τους όμως παρέμειναν διακριτά και δεν συγχωνεύθηκαν σε κοινά 
πολύγωνα. Έτσι, δεν προστίθενται και στις παραπάνω εκτάσεις της όλης περιοχής. Σημειώνεται ότι και οι δύο 
οικισμοί έχουν και άλλα κτήρια και δρόμους στις γύρω εκτάσεις, στις οποίες πραγματοποιήθηκε κανονικά η 
φωτοερμηνεία με τη γνωστή μεθοδολογία.  

Χρυσή 

Στην περίπτωση της Χρυσής, εντός των στενών ορίων του οικισμού χαρακτηρίστηκαν συνολικά 8,15 Ha. Οι θέσεις 
των κτηρίων άλλαξαν σημαντικά, αλλά όχι καθολικά. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι βασικές χρήσεις – 
καλύψεις στις δύο στιγμές. Η κατηγορία LOIPA αναφέρεται σε εκτάσεις καλυμμένες με τσιμέντο (πάρκινγκ κοκ). 
Όπως φαίνεται, οι βασικές αλλαγές είναι η αύξηση της επιφάνειας των κτηρίων και των δρόμων και η αντίστοιχη 
μείωση των εκτάσεων με λοιπά φυλλοβόλα (κυρίως οπωροφόρα).  

 

Πίνακας 16 Καλύψεις γης εντός του οικισμού της Χρυσής 

Κατηγορία 1945 1945_Ha 1945_% 2015_Ha 2015_% 
KALLIERGEIA 3,67 45,02% 3,35 41,05% 
KTIRIA 0,95 11,71% 1,68 20,61% 
LOIPA     0,61 7,48% 

DROMOS 0,40 4,96% 1,22 14,91% 
LIVADI 0,11 1,39% 0,24 2,95% 
LITHONES 0,17 2,08% 0,00 0,00% 
DRYS 0,46 5,58% 0,24 2,96% 

LOIPA FYLLO 2,39 29,28% 0,82 10,04% 
Γενικό Άθροισμα 8,15 100,00% 8,15 100,00% 
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Εικόνα 12 Η Χρυσή το 1945, 1:2.000 

 
Εικόνα 13 Η Χρυσή το 2015, 1:2.000 
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Εικόνα 14 Μέρος της Χρυσής το 1945, 1:1.000 

 
Εικόνα 15 Η αντίστοιχη έκταση το 2015 
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Εικόνα 16 Η φωτοερμηνεία της Χρυσής το 1945 

 

 
Εικόνα 17 Η φωτοερμηνεία της Χρυσής το 2015 



 
 

 
 

67 

Πευκόφυτο 

Αντίστοιχα στο Πευκόφυτο εντός των στενών ορίων του οικισμού χαρακτηρίστηκαν συνολικά 2,84 Ha. Οι θέσεις 
των κτηρίων επίσης άλλαξαν σημαντικά, αλλά όχι καθολικά. Κατά τη φωτοερμηνεία της α/φ του 1945, δεν ήταν 
δυνατό να διακριθούν με σαφήνεια οι δρόμοι ανάμεσα στα σπίτια. Οι καλλιέργειες (αυλές κοκ) αναγνωρίστηκαν 
ως «Λοιπά φυλλοβόλα», αφού καλύπτονταν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από δέντρα (πιθανά οπωροφόρα, 
δρυς και άλλα είδη). Συνεπώς, η σύγκριση μεταξύ των δύο φωτοερμηνειών δεν δίνει και πολλά στοιχεία, πέρα 
από το ότι τα κτήρια διατηρούν παρόμοια έκταση, ενώ έχει αυξηθεί μάλλον η παρουσία της δρυός.  

Πίνακας 17 Καλύψεις γης εντός του οικισμού του Πευκόφυτου 

Κατηγορία 1945_Ha 1945_% 2015_Ha 2015_% 
DROMOS     0,62 21,99% 

KTIRIA 0,44 15,45% 0,52 18,25% 
KALLIERGEIA     0,68 23,80% 
LITHONES 0,35 12,50%     
LIVADI 0,36 12,84% 0,49 17,36% 

LOIPA FYLLOVOL 1,68 59,21%     
DRYS     0,53 18,61% 
Γενικό Άθροισμα 2,84 100,00% 2,84 100,00% 
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Εικόνα 18 Το Πευκόφυτο το 1945 (1:1.000) 

 
Εικόνα 19 Το Πευκόφυτο το 2015 (1:1.000) 
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Εικόνα 20 Η φωτοερμηνεία του Πευκόφυτου το 1945 

 
Εικόνα 21 Η φωτοερμηνεία του Πευκόφυτου το 2015 
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Παλιά Κοτύλη και υπόλοιπα κτήρια 

Στην περίπτωση της Παλιάς Κοτύλης, επειδή όλα σχεδόν τα κτήρια αποτελούν σήμερα ερείπια ή έχουν 
εξαφανιστεί (με εξαίρεση τον Ναό που βρίσκεται στην ίδια ακριβώς θέση), ήταν εφικτή η εφαρμογή της ίδιας 
γενικής μεθοδολογίας. Το ίδιο ισχύει και για τον παλιό οικισμό του Μυροβλήτη.  

 
Εικόνα 22 Μέρος του οικισμού της Παλιάς Κοτύλης το 1945 (1:1.000) 

 
Εικόνα 23 Η ίδια περιοχή το 2015 
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Εικόνα 24 Ο οικισμός Μυροβλήτη το 1945 (1:1.000) 

 
Εικόνα 25 Η ίδια περιοχή σήμερα 
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Πέρα από τους 3 οικισμούς, λίγα διάσπαρτα κτήρια εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σε όλη την έκταση και 
στις δύο στιγμές. Το 1945 πρόκειται κυρίες για καλύβες σε λιβάδια, μαντριά και εκκλησίες, ενώ το 2015 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και βοηθητικά κτήρια, εκκλησίες κα. Πιο συγκεκριμένα, το 1945 εντοπίστηκαν 
(συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων στους εγκαταλελειμμένους οικισμούς Κοτύλη και Μυροβλήτη) 1,37 Ha 
κτηρίων. Από αυτά, το 2015 είχαν διατηρηθεί στην ίδια θέση μόνο τα 0,13 Ha ή περίπου το 10%. Τα υπόλοιπα 
είχαν εγκαταλειφθεί και σταδιακά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σήμερα ως λιβάδι κατά 64%, 
εκτάσεις με διάφορα φυλλοβόλα (κυρίως οπωροφόρα, εντός κυρίως των εγκαταλελειμμένων οικισμών) κατά 
13%, λιθώνες (5%) ή ακόμα και δάσος (6%). Σημειώνεται ότι το 68% των κτηρίων αυτών έχουν ήδη εγκαταλειφθεί 
και καταστραφεί από το 1970, οπότε στη σχετική α/φ αναγνωρίζονται κυρίως ως λιβάδι. Είναι πιθανό μέρος 
αυτών να καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου (1947-49).  

Πίνακας 18 Τα κτήρια του 1945, όπως αναγνωρίζονται σήμερα 

Κατηγορία 2015 Ha % 
KTIRIA 0,13 9,79% 
DROMOS 0,03 2,16% 
KALLIERGEIA 0,01 0,48% 

LIVADI 0,88 63,97% 
LITHONES 0,07 4,79% 
LOIPA_FYLLO 0,18 13,31% 
DRYS 0,06 4,63% 

DRYS-M.PEFKI 0,01 0,86% 
Σύνολο 1,37 100,00% 

Το 2015 αναγνωρίστηκαν συνολικά 4,3 Ha κτηρίων. Παρά λοιπόν την εγκατάλειψη, τα κτήρια τριπλασιάστηκαν. 
Αυτό όμως οφείλεται ως ένα βαθμό στη δυσκολία αναγνώριση κτηρίων στην α/φ του 1945 και στην παρουσία 
ορισμένων μεγάλης έκτασης κτηρίων και εγκαταστάσεων που χαρακτηρίστηκαν κτήρια (εργοστάσιο ξυλείας, 
ιχθυοκαλλιέργεια, Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης) στη σύγχρονη α/φ του 2015. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
μόνο τα 0,13 Ha ή αντίστοιχα το 3% των σύγχρονων κτηρίων προϋπήρχαν από το 1945. Τα υπόλοιπα 
κατασκευάστηκαν στο ενδιάμεσο, κυρίως σε εκτάσεις που ήταν χωράφια (41%), δάσος δρυός (23%) ή λιβάδια 
(15%). Πολύ μικρό ποσοστό αυτών, λιγότερο από 1%, κατασκευάστηκε ως το 1970 και αναγνωρίστηκε ως τέτοιο 
στη σχετική α/φ.  

 

2. Δρόμοι  

Στην αεροφωτογραφία του 1945 αναγνωρίστηκαν 26,39 εκτάρια δρόμων (πολύγωνα), ή το 0,25% της περιοχής, 
τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 63 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Το δίκτυο αυτό απλώνεται γύρω από τους 3 
βασικότερους οικισμούς (Παλιά Κοτύλη, Χρυσή, Πευκόφυτο), ενώ μικρότερο δίκτυο καλύπτει τον οικισμό του 
Μυροβλήτη. Πρόκειται αποκλειστικά για στενούς χωματόδρομους και καλντερίμια. Η αναγνώριση όλου του 
δικτύου των δρόμων στην αεροφωτογραφία του 1945 δεν ήταν εύκολη και είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα 
παρουσιάζει κενά, όπως στην ένωση των δρόμων από Μυροβλήτη προς Κοτύλη και Πευκόφυτο.  
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Εικόνα 26 Το δίκτυο των δρόμων το 1945 

 
Εικόνα 27 Παράδειγμα δρόμου στην αεροφωτογραφία του 1945, όπως χαρακτηρίστηκε κατά τη φωτοερμηνεία (Κλίμακα 1:1000) 
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Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω δρόμων εγκαταλείπεται και χάνεται στη συνέχεια. Έτσι, στην φωτογραφία 
του 2015 αναγνωρίζεται μόνο το 26,4% των ίδιων δρόμων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) αναγνωρίζεται πια ως 
δάσος και αντίστοιχο ποσοστό ως λιβάδι ή λιθώνες.  

Πίνακας 19 Οι δρόμοι του 1945, όπως χαρακτηρίζονται σήμερα 

Categ_2015 Ha % 
LIVADI 4,88267 18,50% 
ZONI_DRYOS 4,4979 17,05% 

ZONI_PEFKIS 3,99483 15,14% 
ZONI_OXYAS 0,7734 2,93% 
PARAPOTAMIA 0,30242 1,15% 
LITHONES 4,1725 15,81% 

KTIRIA 0,02444 0,09% 
KOITI 0,62978 2,39% 
KALLIERGEIA 0,14356 0,54% 
DROMOS 6,9655 26,40% 

  26,387 100,00% 

Έτσι, το δίκτυο του 2015 αποτελείται στο μεγαλύτερο ποσοστό από καινούργιους δρόμους. Όπως φαίνεται και 
στην εικόνα είναι πολύ πιο εκτεταμένο και καλύπτει πια και μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου.  

 
Εικόνα 28 Το δίκτυο δρόμων το 2015 
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Εικόνα 29 Παράδειγμα ασφαλτοστρωμένου δρόμου (Πευκόφυτο-Χρυσή) στην αεροφωτογραφία του 2015, όπως χαρακτηρίστηκε 
κατά τη φωτοερμηνεία (Κλίμακα 1:1.000) 

 
Εικόνα 30 Παράδειγμα δασικού δρόμου στην αεροφωτογραφία του 2015 (περιοχή Αρένες), όπως χαρακτηρίστηκε κατά τη 
φωτοερμηνεία (Κλίμακα 1:1.000) 
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Το υπάρχον οδικό δίκτυο καλύπτει τώρα 142,94 ha, ή το 1,33% της συνολικής περιοχής, τα οποία αντιστοιχούν 
περίπου σε 250 χιλιόμετρα, περίπου τριπλάσια από το 1945. Η φωτοερμηνεία της αεροφωτογραφίας του 1970 
αποδίδει μια ενδιάμεση τιμή (67,32 ha ή 0,63%), που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των δρόμων διανοίχτηκε 
μετά το 1970. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο του 50%, αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, γιατί 
στην αεροφωτογραφία του 1970 αναγνωρίζονται ταυτόχρονα και παλαιοί δρόμοι που αργότερα θα 
εγκαταλειφθούν και θα μετατραπούν σε λιβάδι ή δάσος και νεότεροι που κατασκευάστηκαν στο διάστημα 1945-
1970. Για αυτό και δεν είναι το ίδιο συνεκτική και η απεικόνισή τους στο χάρτη.  

Στο δίκτυο του 2015, υπάρχουν δύο κεντρικοί άξονες ασφαλτοστρωμένης επαρχιακής οδού (από το Πεύκο προς 
Πευκόφυτο και Χρυσή, ως την έξοδο της περιοχής και από την Νέα Κοτύλη ως το ίδιο σημείο, συν τον κάθετο 
προς Κυψέλη). Οι υπόλοιποι είναι δασικοί και αγροτικοί χωματόδρομοι, διαφόρων βαθμών βατότητας και 
μεγέθους.  

 

3. Καλλιέργειες  

Η μείωση της καλλιεργημένης γης από το 1945 ως σήμερα αποτελεί βασική παράμετρο της αλλαγής του τοπίου, 
όπως επιβεβαιώνεται και με τη φωτοερμηνεία. Συνοπτικά, στην α/φ του 1945 αναγνωρίστηκαν 563 Ha 
καλλιεργημένης γης, που αντιστοιχούν στο 5,23% της έκτασης. Στην α/φ του 1970 έχουν απομείνει 268,51 Ha 
ενώ στην πρόσφατη του 2015 μόλις 11,11 Ha ή το 0,1 της έκτασης. Δηλαδή, εγκαταλείφθηκε πάνω από το 98% 
των καλλιεργειών.  

 

Εικόνα 31 Καλλιεργημένες εκτάσεις το 1945 
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Εικόνα 32 Καλλιεργημένες εκτάσεις το 2015 

Σημειώνεται ότι στις παλιές α/φ (1945, 1970) η αναγνώριση των καλλιεργημένων εκτάσεων και η διάκρισή τους 
από τις παρακείμενες λιβαδικές είναι σχετικά επισφαλής και στηρίχθηκε κυρίως στην υφή της περιοχής, το 
διαφορετικό τόνο και την διάκριση σχετικά σαφούς γεωμετρικού σχήματος. Όμως, είναι πιθανό ότι στις 
υπόλοιπες λιβαδικές εκτάσεις υπάρχουν και άλλες που καλλιεργούνταν, ενώ αντίστροφα κάποιες από τις 
καταγεγραμμένες ως καλλιεργούμενες μπορεί να μην καλλιεργούνταν συστηματικά. Εξάλλου, υπάρχουν 
ενδείξεις για εκτάσεις που είχαν ήδη εγκαταλειφθεί το 1945.  
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Εικόνα 33 Παράδειγμα καλλιέργειας στην α/φ του 1945. 

 
Εικόνα 34 Η ίδια περιοχή, στην α/φ του 2015 
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Όπως είναι αναμενόμενο, οι περισσότερες καλλιεργημένες εκτάσεις κατά το 1945 εμφανίζονται γύρω από τους 
οικισμούς (Πευκόφυτο, Χρυσή, Μυροβλήτη, Κοτύλη) και σε άλλες τοποθεσίες, όπως τα λιβάδια Κοτύλης. Οι 
περιοχές αυτές αντιστοιχούν κατά κανόνα στα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής. Η υψηλότερη καλλιέργεια 
αναγνωρίστηκε στα 1560 μ. υψόμετρο.  

Πίνακας 20 Οι καλλιέργημενες εκτάσεις του 1945 κατά υψόμετρο 

Υψόμετρο 
Ποσοστό καλλιεργημένων 
εκτάσεων (1945) 

800-1100 39,32% 
1100-1300 38,18% 
1300-1560 22,50% 

Οι καλλιέργειες του 1945, 70 χρόνια μετά αναγνωρίζονται κυρίως ως λιβάδι (54,5%) ή δασικές εκτάσεις (40,5%). 
Το αν παρέμειναν λιβάδι ή δασώθηκαν, εξαρτάται κυρίως από τη στιγμή της εγκατάλειψης: το 60% των εκτάσεων 
που παρέμειναν λιβάδι το 2015, στην α/φ του 1970 αναγνωρίστηκαν ως καλλιεργούμενες και το 40% ως ήδη 
εγκαταλελειμμένες, ενώ οι εκτάσεις που δασώθηκαν ως το 2015, το 1970 ήδη λιβάδι (38%), δάσος (34%) και 
καλλιεργούταν μόνο το 28%. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το υψόμετρο, παίζουν μικρότερο ρόλο. Έτσι, 
οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις που βρίσκονται στην υψηλότερη ζώνη (1300-1560 μ.) δασώθηκαν ή 
μετατράπηκαν σε λιβάδι σε παρόμοια ποσοστά με τις υπόλοιπες (41,5% και 56,5% αντίστοιχα).  

Οι εκτάσεις που δασώθηκαν, καλύπτονται με Μαύρη Πεύκη, Δρυ ή μίξη πεύκης – δρυός. Η σύνθεση αυτή είναι 
η αναμενόμενη, τόσο όσο αφορά την πορεία διαδοχής των βασικών δασικών ειδών στην περιοχή, όσο και 
εξαιτίας των υψομετρικών ζωνών στις οποίες βρίσκονται οι εκτάσεις αυτές (80% στη ζώνη της δρυός). Η μέση 
κάλυψη σε αυτά τα δάση φτάνει το 73,47%. Είναι μικρότερη από τη μέση κάλυψη γενικά στις δασικές περιοχές, 
αλλά ήδη αρκετά μεγάλη, γεγονός που υποδεικνύει ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την εγκατάλειψη 
αυτών των καλλιεργημένων εκτάσεων και ότι η πίεση από τη βοσκή ήταν μικρή. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
δέντρα στο 91% αυτών των εκτάσεων αναγνωρίστηκαν ως ώριμα.  

Πίνακας 21 Οι καλύψεις που εμφανίζουν το 2015 οι καλλιεργημένες εκτάσεις του 1945 

 

 

Οι λίγες καλλιέργειες που αναγνωρίστηκαν το 2015 (11,11 Ha) συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από τους 
εναπομείναντες κατοικημένους οικισμούς, τη Χρυσή και το Πευκόφυτο. Δεν είναι σαφές ποιες από αυτές 
παραμένουν ενεργές, ενώ ελάχιστες είναι οι νέες καλλιέργειες, κυρίως δενδροκαλλιέργειες. Το 86% παρέμειναν 

Categ_2015 Ha % 
DROMOS 11,57 2,05% 

KALLIERGEIA 9,59 1,70% 
KTIRIA 1,78 0,32% 
KOITI 0,09 0,02% 
LITHONES 4,47 0,79% 

LIVADI 307,33 54,58% 
DRYS 72,89 12,95% 
DRYS-M.PEFKI 69,52 12,35% 
M.PEFKI 82,25 14,61% 

LOIPA_FYLLO 2,93 0,52% 
PARAPOTAMIA 0,66 0,12% 
Δασικές εκτάσεις 
(σύνολο) 228,26 40,54% 



 
 

 
 

80 

καλλιέργειες από το 1945, ενώ λίγες εκτάσεις παρουσίαζαν άλλη κάλυψη το 1945, κυρίως λιβάδι (8%) ή δάσος 
(5,5%). 

 
Εικόνα 35 Χωράφια έξω από τη Χρυσή, στην α/φ του 2015. 

4. Λιβάδια 

Στην κατηγορία αυτή περιλήφθηκαν οι εκτάσεις με κάλυψη από δενδρώδη βλάστηση μικρότερη από 10%. Έγινε 
επίσης προσπάθεια να διακριθούν από άγονες, πετρώδεις εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «λιθώνες» 
(βλ. παρακάτω), με κριτήριο αν καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό (πάνω από 50%) από χαμηλή, ποώδη κυρίως 
βλάστηση. Έτσι, στην κατηγορία αυτή συμπεριελήφθησαν πολλές διαφορετικές χρήσεις και καλύψεις γης, όπως 
βοσκότοποι σε διαφορετικές υψομετρικές ζώνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή δασώνονται σε διαφορετικούς 
ρυθμούς, εγκαταλελειμμένα χωράφια, ψευδαλπικά λιβάδια γύρω από την κορυφογραμμή των Αρένων, 
ανοίγματα στο δάσος κα. Για να προσδιοριστούν καλύτερα οι ετερογενείς αυτές εκτάσεις, σχεδιάστηκε και 
πραγματοποιήθηκε η επιτόπια έρευνα, με δειγματοληψίες βλάστησης (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο).  

Όσο αφορά τώρα τη φωτοερμηνεία, συνολικά, οι λιβαδικές εκτάσεις παρουσιάζουν συνολικά 30,6% μείωση από 
το 1945 στο 2015: το 1945 καλύπτουν 1858 Ha ή 17,3% της περιοχής, το 1970 1417 Ha ή 13,1% και τελικά το 2015 
1290 Ha ή 12%. Η μείωση αυτή αντανακλά κυρίως τη σταδιακή δάσωση των ανοικτών εκτάσεων, εξαιτίας της 
μεγάλης μείωσης της βοσκής.  
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Εικόνα 36 Λιβαδικές εκτάσεις το 1945 

 
Εικόνα 37 Λιβαδικές εκτάσεις το 2015 
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Η πραγματική μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί μέσα στις λιβαδικές εκτάσεις του 2015 υπάρχουν και οι 
εγκαταλελειμμένες καλλιεργούμενες. Αν αθροιστούν αυτές οι δύο κατηγορίες, ως εκτάσεις άμεσα καθοριζόμενες 
από την αγροτική οικονομία (γεωργία και κτηνοτροφία) τότε η μείωση φτάνει το 46%: από 2422 Ha ή 22,5% το 
1945, σε 1300 Ha ή 12% το 2015.  

 
Εικόνα 38 Λιβαδικές και καλλιεργούμενες εκτάσεις το 1945 

Οι λιβαδικές εκτάσεις του 1945 μοιράζονται σε όλη την έκταση της περιοχής και σε όλα τα υψόμετρα, από τη 
χαμηλότερη ζώνη των 800 μ. ως τις κορυφές των Αρένων στα 2350 μ. Οι βασικότερες όμως ζώνες τους είναι στην 
περιοχή των λιβαδιών Κοτύλης (σημερινό Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης), στα πλατώματα στην περιοχή ανάμεσα 
στην Παλιά και τη Νέα Κοτύλη, στις ανατολικές πλαγιές πάνω από την κοιλάδα Χρυσής Πευκόφυτου και στη ζώνη 
πάνω από τα δασοόρια των Αρένων, κυρίως στο βόρειο και νότιο άκρο της περιοχής, όπου η οροσειρά έχει 
χαμηλότερες κορυφές. Με βάση τις κυρίαρχες εκθέσεις σε κάθε πολύγωνο της φωτοερμηνείας, φαίνεται εξάλλου 
ότι οι λιβαδικές εκτάσεις του 1945 έχουν την τάση να υπερεκπροσωπούνται σημαντικά στις ανατολικές εκθέσεις.  
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Εικόνα 39 Λιβαδικές εκτάσεις στην περιοχή Λιβάδια Κοτύλης, μαζί με καλλιέργειες στην α/φ του 1945. 

 
Εικόνα 40 Η ίδια περιοχή (ΛΙβάδια Κοτύλης) με παραπάνω, στην α/φ του 2015. 
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Οι εκτάσεις αυτές το 2015 παρέμειναν λιβαδικές κατά 44% και δασώθηκαν κατά 54%. Από αυτές που δασώθηκαν, 
το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται με αμιγή Μ. Πεύκη (19,5%) ή μίξεις της πεύκης με οξιά (10,7%) ή δρυ (8%), 
ανάλογα με την υψομετρική ζώνη.  

Πίνακας 22 Οι λιβαδικές εκτάσεις του 1945, όπως εμφανίζονται σήμερα 

Category 2015 Ha % 
LIVADI 820,47 44,15% 
DROMOS 27,64 1,49% 

KTIRIA 0,66 0,04% 
KALLIERGEIA 0,90 0,05% 
KOITI 1,77 0,10% 
LITHONES 10,25 0,55% 

DRYS 50,27 2,70% 
DRYS-M.PEFKI 146,89 7,90% 
LOIPA_FYLLO 47,71 2,57% 
M.PEFKI 362,66 19,51% 

ELATI 1,77 0,10% 
ELATI-M.PEFKI 59,45 3,20% 
OXYA 49,04 2,64% 
OXYA-DRYS 10,70 0,58% 

OXYA-ELATI 62,18 3,35% 
OXYA-M.PEFKI 198,91 10,70% 
PARAPOTAMIA 7,18 0,39% 
Δασικές εκτάσεις 996,75 53,63% 

Γενικό Άθροισμα 1858,42616   

 

Αντίστροφα, οι λιβαδικές εκτάσεις κατά το 2015 προέρχονται κατά κύριο λόγο από λιβάδια (64%) και παλιές 
καλλιέργειες (24%). Το μικρό μέρος (11,5%) που το 1945 καλυπτόταν με δάσος αφορά κυρίως τις καμένες 
εκτάσεις του 2007, αλλά και ένα μέρος από φυτοφράχτες και άλλες μικρές συστάδες δρυός ανάμεσα στις 
καλλιεργημένες εκτάσεις, κυρίως στην κοιλάδα Χρυσής – Πευκόφυτου.  

Πίνακας 23 Η προέλευση των σημερινών (2015) λιβαδικών εκτάσεων 

Category 1945 Ha % 

LIVADI 820,47 63,53% 
KALLIERGEIA 307,33 23,80% 
KTIRIA 0,88 0,07% 
DROMOS 5,01 0,39% 

DROMOS 5,01 0,39% 
LITHONES 5,26 0,41% 
DRYS 28,46 2,20% 
DRYS-M.PEFKI 9,86 0,76% 

LOIPA_FYLLO 0,92 0,07% 
M.PEFKI 55,45 4,29% 
ELATI-M.PEFKI 4,11 0,32% 
OXYA 5,83 0,45% 

OXYA-DRYS 0,28 0,02% 
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OXYA-ELATI 12,73 0,99% 
OXYA-M.PEFKI 29,20 2,26% 

PARAPOTAMIA 0,60 0,05% 
Δασικές 147,44 11,42% 
Σύνολο 1291,40   

 

Οι εκτάσεις που παρέμειναν λιβαδικές από το 1945 ως το 2015, λόγω της συνεχόμενης πίεσης της βοσκής και 
περιβαλλοντικών παραγόντων όπως το υψόμετρο, εντοπίζονται κυρίως στην ορεινή ζώνη πάνω από τα δασοόρια 
στις Αρένες, στα Λιβάδια Κοτύλης και σε περιοχές γύρω από τη Νέα Κοτύλη, που συνεχίζουν να βοσκούνται.  

 

 
Εικόνα 41 Εκτάσεις που παρέμειναν λιβαδικές από το 1945 ως το 2015. 

Πέρα όμως από τη συνολική μείωση των ανοιχτών λιβαδικών εκτάσεων, η μείωση της πίεσης της βοσκής 
αποτυπώνεται και στη σταδιακή αύξηση της κάλυψη των εκτάσεων που παραμένουν λιβαδικές κατά περίπου 
50%. Το είδος των δέντρων δεν καταγράφηκε κατά τη φωτοερμηνεία και για αυτό πραγματοποιήθηκε σχετική 
επιτόπια έρευνα. Σημειώνεται όμως ότι φαίνεται να κυριαρχεί η πεύκη.  
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Πίνακας 24 Η κάλυψη των λιβαδιών από δέντρα, το 1945 και το 2015 

  Κάλυψη Λιβαδιών Ha % 

1945 

0% 1070,44 57,60% 
1-5% 493,31 26,54% 
10% 294,68 15,86% 

Μέση κάλυψη 2,12% 

2015 

0% 413,31 32,05% 
1-5% 611,95 47,45% 
10% 264,45 20,50% 

 Μέση κάλυψη 3% 

 

5. Λιθώνες  

Στην κατηγορία αυτή περιλήφθηκαν άγονες και πετρώδεις εκτάσεις με κάλυψη από δενδρώδη βλάστηση 
μικρότερη από 10%. Διακρίθηκαν από τα λιβάδια με κριτήριο αν είναι κυρίως γυμνές από χαμηλή, ποώδη 
βλάστηση. Έτσι, και στην κατηγορία αυτή συμπεριελήφθησαν πολλές διαφορετικές εκτάσεις, όπως οι γυμνές 
κορυφές, ασβεστολιθικές των Αρένων, οι γκρεμοί και οι σάρες γύρω από αυτές, εκτάσεις με αποσαθρωμένο 
πέτρωμα (τα «λισβάρια» όπως αποκαλούνται στην περιοχή), ή ακόμα τα πρανή των δρόμων που μένουν γυμνά 
από βλάστηση. Η κατηγορία αυτή καθορίζεται κυρίως από γεωλογικούς και γεωμορφολογικούς παράγοντες, 
όπως το πέτρωμα και το υψόμετρο, αλλά η ιστορία της βλάστησης και των παραγόντων που τη διαμορφώνουν 
φαίνεται ότι παίζει κι εδώ καθοριστικό ρόλο. Μεγάλο μέρος από τα άγονα εδάφη μπορούν δυνητικά να 
καλυφθούν από βλάστηση και δέντρα και ως ένα βαθμό το κάνουν. Ο ρυθμός που θα γίνει αυτό εξαρτάται τόσο 
από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, όσο και από τις πιέσεις και κυρίως τη βόσκηση. Όταν αυτές μειωθούν, οι 
άγονες εκτάσεις αποκτούν σταδιακά ξανά βλάστηση.  Έτσι, η κατηγορία αυτή παραμένει σχετικά πιο σταθερή 
στο χρόνο σε σχέση με τις άλλες, αλλά παρόλα αυτά και αυτή παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις.   

Έτσι, και στη φωτοερμηνεία παρατηρήσαμε 19,5% μείωση των άγονων εκτάσεων από το 1945 στο 2015: το 1945 
καλύπτουν 1848 Ha ή 17,2% της περιοχής, το 1970 1564 Ha ή 14,5% και τελικά το 2015 1488 Ha ή 13,8%. Η μείωση 
αυτή αντανακλά κυρίως τη σταδιακή άρση της πίεσης της βοσκής, ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο 
άμεσα, όπως στην περίπτωση των λιβαδιών, λόγω της χαμηλής ποιότητας του εδάφους.  
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Εικόνα 42 Λιθώνες και άγονα εδάφη  το 1945 

 
Εικόνα 43 Λιθώνες και άγονα εδάφη το 2015 
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Και στις δυο στιγμές, οι λιθώνες εντοπίζονται σε όλη την έκταση και τις υψομετρικές ζώνες, έχουν όμως την τάση 
να υπερεκπροσωπούνται σε δύο διαφορετικές ζώνες: 

- Στη χαμηλότερη ζώνη των 800-1000 μ., όπου η σχετικά εντονότερη παρουσία των λιθώνων αντανακλά 
μάλλον τις εντονότερες ανθρωπογενείς πιέσεις που αυξάνουν τη διάβρωση 

- Στην υψηλότερη ζώνη των 1900-2400 μ., όπου η σχετικά εντονότερη παρουσία τους αντανακλά έχει 
σαφώς γεωλογική προέλευση (κορυφές, γκρεμοί, σάρες).  

Διαχρονικά επίσης, παρουσιάζουν μια τάση να υπερεκπροσωπούνται στις νότιες εκθέσεις, γεγονός που 
αντανακλά μάλλον τον πιο ξηρό χαρακτήρα αυτών των θέσεων.  
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Εικόνα 45 Η ίδια περιοχή το 2015. Είναι φανερή εδώ η υποχώρηση των λιθώνων και η αναβλάστηση της γης 

Εικόνα 44 Αποσαθρωμένες εκτάσεις, χαρακτηρισμένες ως λιθώνες, στις πλαγιές δυτικά του Πευκόφυτου (α/φ 1945, 1:2.000) 
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Εικόνα 46 Λιθώνες στις κορυφές των Αρένων, α/φ 1945, 1:2.000 

 
Εικόνα 47 Η ίδια περιοχή το 2015, δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές 

Πιο αναλυτικά, οι εκτάσεις που καταγράφηκαν ως λιθώνες το 1945 παρέμειναν λιθώνες το 2015 κατά 76% και 
δασώθηκαν σε ποσοστό 23%. Στις εκτάσεις που δασώθηκαν καταγράφεται κυρίως πεύκη σε μίξη με οξιά, κάτι 
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που υποδεικνύει ότι πρόκειται κυρίως για σταδιακή επέκταση των ορεινών δασών στις Αρένες πάνω σε άγονα 
εδάφη.  

Πίνακας 25 Οι λιθώνες του 1945 και η μορφή τους τους το 1015 

Κατηγορία 2015 Ha % 
LITHONES 1404,55 76,02% 
DROMOS 13,23 0,72% 
KTIRIA 0,07 0,00% 
LIVADI 5,26 0,28% 

KOITI 0,26 0,01% 
DRYS 31,47 1,70% 
DRYS-M.PEFKI 55,76 3,02% 
ELATI-M.PEFKI 30,87 1,67% 

M.PEFKI 87,25 4,72% 
OXYA 22,40 1,21% 
OXYA-DRYS 3,20 0,17% 
OXYA-ELATI 35,58 1,93% 

OXYA-M.PEFKI 155,89 8,44% 
PARAPOTAMIA 1,70 0,09% 
Δασικές εκτάσεις 424,13 22,96% 
Σύνολο 1847,50   

 

Αντίστροφα, οι λιθώνες του 2015 σε συντριπτικό ποσοστό ήταν λιθώνες και το 1945. Ένα όμως μη αμελητέο 
ποσοστό του 5% ήταν δάση και λιβάδια. Μέρος αυτών αφορούν ουσιαστικά τα πρανή των νέων δρόμων, όμως 
είναι ότι η περιοχή, παρά τη γενική μείωση της πίεσης, συνεχίζει να παρουσιάζει τοπικά φαινόμενα διάβρωσης.  

Πίνακας 26 Η προέλευση των λιθώνων του 2015, όπως παρουσιάζονταν το 1945 

Κατηγορία 1945 Ha % 
LITHONES 1404,54978 94,38% 
DROMOS 4,17250448 0,28% 
KALLIERGEIA 4,47344271 0,30% 

KOITI 1,78828491 0,12% 
KTIRIA 0,06591165 0,00% 
LIVADI 10,245583 0,69% 
DRYS 14,823651 1,00% 

DRYS-M.PEFKI 7,11736818 0,48% 
ELATI-M.PEFKI 1,04590487 0,07% 
LOIPA_FYLLO 0,40532588 0,03% 
M.PEFKI 24,0284629 1,61% 

OXYA 3,2835792 0,22% 
OXYA-ELATI 1,79732481 0,12% 
OXYA-M.PEFKI 10,3053927 0,69% 
PARAPOTAMIA 0,01233108 0,00% 

Δασικές εκτάσεις 62,82 4,22% 
Σύνολο 1488,11   
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Παρότι άγονες, οι λιθώνες έχουν μικρή κάλυψη από δέντρα, σαφώς μικρότερη από τα λιβάδια. Η κάλυψη αυτή 
είναι κατά κανόνα πολύ μικρή και οι διάφορες από το 1945 στο 2015 πολύ μικρότερες. Το γεγονός αυτό 
αντανακλά ίσως ότι τα εδάφη που υποβαθμίστηκαν μέχρι τα μέσα του αιώνα σε βαθμό να χαρακτηριστούν ως 
λιθώνες, δεν άλλαξαν χαρακτήρα, παρά τη μείωση της βοσκής.  

Πίνακας 27 Η κάλυψη των λιθώνων από δέντρα, το 1945 και το 2015 

  Κάλυψη Λιθώνων Ha % 

1945 

0% 1299,41 70,33% 

1-5% 424,79 22,99% 
10% 123,30 6,67% 

Μέση κάλυψη 1,13% 

2015 

0% 1109,35 74,55% 

1-5% 237,38 15,95% 
10% 141,38 9,50% 

Μέση κάλυψη 1,27% 

 

6. Κοίτες 

Και στις τρεις α/φ, έγινε προσπάθεια να χαραχθούν με ακρίβεια οι κοίτες των ρεμάτων της περιοχής. Οι διαφορές 
στον χρόνο εδώ είναι εύλογα μικρές. Ωστόσο παρουσιάζεται μια μη αμελητέα μείωση (-3,5% το 1970 και -13,7% 
το 2015), η οποία αποτυπώνει τον ορατό περιορισμό της κοίτης των βασικών ρεμάτων, κυρίως αυτού στην 
κοιλάδα Χρυσής – Πευκόφυτου, λόγω δάσωσης, αλλαγής χρήσεων γης, διευθετήσεων ή μείωσης παροχής.  

Το 2015 οι κοίτες των ρεμάτων καλύπτουν τελικά 76,32 Ha, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 180 km μήκους.  
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Εικόνα 48 Οι χαραγμένες κοίτες στην α/φ του 2015 (η αντίστοιχη εικόνα του 1945 δεν παρουσιάζει ορατές διαφόρες σε αυτή την 
κλίμακα) 

 

7. Υγρότοποι 

Μέσα στην περιοχή δεν υπάρχουν εκτεταμένοι φυσικοί μόνιμοι υγρότοποι. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα όμως, 
καταγράφονται υγρά λιβάδια με υγροτοπικό χαρακτήρα που πλημμυρίζουν ορισμένες εποχές του χρόνου ή 
μικρές κοιλότητες με νερό όλο ή τον περισσότερο χρόνο. Η παρουσία τέτοιων υγροτόπων ήταν σε μεγάλο βαθμό 
εφικτή κατά τη φωτοερμηνεία, με βάση το χρώμα στην α/φ του 2015 (ή την παρουσία νερού σε πρόσφατες α/φ 
σε χειμερινούς μήνες) ή τον διαφορετικό τόνο του γκρι στην α/φ του 1945 και 1970. Η κατηγορία αυτή δεν 
φαίνεται επίσης να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, μόνο μια μικρή μείωση (από τα 10,33 Ha το 1945 στα 8,6 
Ha το 2015, δηλ. -16,8%). Η μείωση αυτή δεν αφορά απώλεια υγροτόπων, αλλά μείωση σε έκταση κάποιων 
υγρολίβαδων, μια εξέλιξη φυσική από τη σκοπιά της διαδοχής, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια 
πιθανή αλλαγή στο κλίμα της περιοχής.  

Σημειώνεται ότι ο γνωστότερος σήμερα μόνιμος υγρότοπος της περιοχής, η λίμνη Μουτσάλια κάτω από τις 
Αρένες, αποτελεί τεχνητό υγρότοπο, ο οποίος δημιουργήθηκε όταν ο δασικός δρόμος που πέρασε κάτω από τα 
υγρολίβαδα της περιοχής λειτούργησε ως ανάχωμα για τη συγκέντρωση του νερού. Έτσι, στις α/φ του 1945 
αναγνωρίζεται ως υγρότοπος μεν, αλλά πρόκειται για υγρολίβαδα.  
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Εικόνα 49 Οι υγρότοποι το 2015. Η κατανομή το 1945 δεν διαφέρει. 
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Εικόνα 50 Παράδειγμα υγρότοπου (υγρό λιβάδι) στην α/φ του 1945 (1:1.500). 

 
Εικόνα 51 Η ίδια περιοχή το 2015. Η έκταση του υγρού λιβαδιού έχει περιοριστεί από την αύξηση του παρακείμενου δάσους Οξιάς 
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Εικόνα 52 Η περιοχή Μουτσάλια, στις Αρένες το 1945. Διακρίνονται τα υγρά λιβάδια (1:2.500). 

 
Εικόνα 53 Η ίδια περιοχή σήμερα (2015). Ο δρόμος έχει δημιουργήσει μόνιμη λίμνη στο κάτω μέρος. 
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8. Ορεινοί θαμνώνες 

Στην κατηγορία αυτή κατατάχθηκαν αποκλειστικά εκτάσεις σε ψηλές θέσεις των Αρένων, από τα 1800-2100 μ., 
όπου κυριαρχούν oι άρκευθοι (βλ. Παράρτημα 1). Οι θέσεις αυτές, οι οποίες καλύπτουν 74,67 Ha ή το 0,7% της 
συνολικής περιοχής μελέτης, έχουν μείνει σταθερές στο χρόνο, τόσο σε έκταση, όσο και σε σύνθεση και κάλυψη.  

 
Εικόνα 54 Οι ορεινοί θαμνώνες. 
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Εικόνα 55 Παράδειγμα ορεινού θαμνώνα στην α/φ του 1945 (1:2.500). 

 
Εικόνα 56 Η ίδια περιοχή το 2015. 
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9. Παραποτάμια βλάστηση 

Παραποτάμια βλάστηση, αποτελούμενη κυρίως από σκλήθρα και ιτιές, παρατηρείται σε αρκετά σημεία γύρω 
από τα μεγαλύτερα ρέματα της περιοχής και κυρίως στην κοιλάδα Πευκόφυτου – Χρυσής, στο κεντρικό ρέμα 
(Βρωμονέρι) και στην κοιλάδα της Παλιάς Κοτύλης. Είναι όμως μικρής έκτασης και απλώνεται συνήθως λίγα 
μέτρα από τις όχθες, αποτελούμενο από μία ή λίγες σειρές δέντρων. Μόνο σε κάποια σημεία, όπως κοντά στη 
διασταύρωση του Μυροβλήτη ή κάτω από τη Χρυσή, στη συμβολή των ρεμάτων, σχηματίζει μεγαλύτερες 
συστάδες.  

Η αναγνώριση της παραποτάμιας βλάστησης ήταν δύσκολη κατά τη φωτοερμηνεία, καθώς στις περιοχές που 
αναπτύσσεται αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα φυλλοβόλα είδη και είναι δύσκολο να διακριθεί. Επίσης, στο 
μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων, αναπτύσσεται μια σειρά παραποτάμιων δέντρων, λιγότερο ή περισσότερο 
πυκνή, η οποία ακόμα και αν είναι ορατή στην α/φ, είναι πολύ μικρή για να σχηματιστεί σε πολύγωνο με έκταση. 
Συνεπώς, η συνολική έκταση των πολυγώνων της παραποτάμιας βλάστησης, μάλλον υποεκτιμά σε ένα σημαντικό 
βαθμό – κατ’ εκτίμηση κοντά στο 30-50%- τις εκτάσεις που καλύπτονται με παραποτάμια δέντρα.  

Ακόμα και με αυτή την αίρεση, η αλλαγή από το 1945 στο 2015 είναι ενδεικτική της τάσης αύξησης των 
παραποτάμιων δασών. Έτσι, από τα 8,02 Ha στη φωτοερμηνεία του 1945, φτάνουμε τα 12,6 το 1970 και τα 28,2 
Ha το 2015, μια αύξηση της τάξης του 250%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα παραποτάμια δάση 
αναπτύχθηκαν κυρίως σε χαμηλά υψόμετρα και κοντά στους οικισμούς, εκεί που ήταν πολύ πιο έντονη η χρήση 
το 1945 και άρα σχετικά μεγαλύτερος ο βαθμός της εγκατάλειψης.  

 
Εικόνα 57 Παραποτάμια δάση στη φωτοερμηνεία του 1945 
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Εικόνα 58 Παραποτάμια δάση στη φωτοερμηνεία του 2015 

 
Εικόνα 59 Παράδειγμα παραποτάμιας έκτασης το 1945, κοντά στη διασταύρωση του Μυροβλήτη (1:1.000) 
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Εικόνα 60 Η ίδια έκταση το 2015 έχει καλυφθεί με παραποτάμιο δάσος 

Έτσι το 90% των εκτάσεων που καταγράφηκαν ως παραποτάμια δάση το 1945, παρέμειναν με τον ίδιο 
χαρακτηρισμό και το 2015. Ακόμα και σε αυτές τις εκτάσεις, η μέση κάλυψη σχεδόν διπλασιάστηκε, από το 43% 
στο 78% (όπως φαίνεται και στο παράδειγμα στις φωτογραφίες, μέρος των εκτάσεων είχαν χαρακτηριστεί και το 
1945 ως παραποτάμια βλάστηση με κάλυψη 20%). Αντίστοιχα, διπλασιάστηκε και το ποσοστό των ώριμων 
δέντρων. Μικρές εκτάσεις μετατράπηκαν σε δρόμους, κοίτη, λιθώνες ή λιβάδια.  

Αντίστροφα, μόνο το 25,6% των εκτάσεων των παραποτάμιων δασών του 2015 εμφανίζονταν το 1945 επίσης ως 
παραποτάμια δάση. Το υπόλοιπο ήταν λιβάδι (35,6%), κοίτη (28,1%), λιθώνες (6,5%) ή καλλιέργεια (3%).  

Πίνακας 28 Προέλευση των εκτάσεων των παραποτάμιων δασών του 2015 

Κατηγορία 1945 Ha   
DROMOS 0,39 1,38% 
KALLIERGEIA 0,81 2,87% 
KOITI 7,92 28,08% 
LITHONES 1,82 6,47% 

LIVADI 10,03 35,57% 
PARAPOTAMIA 7,23 25,63% 
Γενικό Άθροισμα 28,20 100,00% 
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10. Λοιπά φυλλοβόλα 

Στην κατηγορία αυτή κατατάχθηκαν εκτάσεις όπου κυριαρχούν άλλα φυλλοβόλα είδη πλην της δρυός και της 
οξιάς. Πρόκειται κυρίως για εκτάσεις με φυλλοβόλα είδη των γενών Populus, Salix, Acer, αλλά και μια ποικιλία 
άλλων ειδών, όπως οπωροφόρα δέντρα των γενών Prunus, Pyrus, Malus. Στις ώριμες κοινότητες, οι εκτάσεις 
αυτές εντοπίστηκαν σε περιορισμένες δασικές εκτάσεις, με βάση κυρίως τα στοιχεία από τις δειγματοληπτικές 
επιφάνειες των Διαχειριστικών Μελετών. Στην ίδια κατηγορία υπάχθηκαν κι εκτάσεις γύρω από τους 
εγκαταλελειμμένους ή κατοικημένους οικισμούς, όπου αναπτύσσονται οπωροφόρα ανάμεικτα με μια μεγάλη 
ποικιλία δέντρων. Τέλος, κατά τη φωτοερμηνεία της πρόσφατης α/φ του 2015, στην κατηγορία αυτή 
συμπεριλήφθηκαν και μεγάλες εκτάσεις που είχαν καεί κατά την πυρκαγιά του 2007 και αναδασώνονται σήμερα 
με κυρίαρχα είδη τα πρόσκοπα φυλλοβολά Populus tremula και Salix caprea (με βάση τις δικές μας 
δειγματοληψίες). Στις εκτάσεις αυτές αποδίδεται και η τεράστια αύξηση έκτασης και αναλογίας της 
συγκεκριμένης κατηγορίας, από τα 11,31 Ha (0,11%) το 1945 στα 143,88 Ha ή 1,34% το 2015, μια αύξηση της 
τάξης του 1.172%.  

 
Εικόνα 61 Δάση λοιπών φυλλοβόλων το 1945 
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Εικόνα 62 Δάση λοιπών φυλλοβόλων το 2015 

Έτσι, το σύνολο σχεδόν των εκτάσεων που είχαν χαρακτηριστεί ως «Λοιπά Φυλλοβόλα» το 1945 παρέμεινε με 
τον ίδιο χαρακτηρισμό το 2015 (εκτός δύο μικρών εκτάσεων που έγιναν δρόμος ή λιθώνας). Αντίστροφα, μόνο 
το 6,9% των εκτάσεων το 2015 προέρχονται από παρόμοια δάση. Το 57,7% προέρχεται από δάση, κυρίως οξιάς 
– πεύκης, πεύκης και οξιάς ελάτης, τα οποία κάηκαν στη φωτιά του 2007. Το υπόλοιπο 35% από λιβάδια και 
καλλιέργειες, μεγάλο μέρος των οποίων δασώθηκε στην πορεία για να καεί το 2007. Η ιδιαίτερη αυτή σύνθεση 
της συγκεκριμένης κατηγορίας εξηγεί και γιατί είναι η μόνη όπου τα νεαρά άτομα υπερβαίνουν τω ώριμα με 
63,1%. Λόγω της διαφορετικής σύστασης των συγκεκριμένων δασών στις δύο στιγμές, δεν έχει νόημα η σύγκριση 
των ποσοστών κάλυψης ή του βαθμού ωριμότητας.  
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Εικόνα 63 Παράδειγμα έκτασης που κάηκε το 2007: εδω στη α/φ του 1945 (1:2.000) 

 
Εικόνα 64 Η ίδια έκταση το 2015 καλύπτεται με πρόσκοπα φυλλοβόλα είδη 
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11. Δάση στη ζώνη της δρυός 

Χρησιμοποιήθηκαν 3 κατηγορίες δασοκάλυψης για τον χαρακτηρισμό των δασών ανήκουν στη ζώνη της δρυός: 

- DRYS (αμιγής δρυς)  
- DRYS-M.PEFKI (μίξη δρυός – πεύκης) 
- OXYA-DRYS (μίξη δρυός – οξιάς)  

Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται από τα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής (800 μ.) ως τα 1300 περίπου, ενώ λίγες 
εκτάσεις με μίξη δρυός – πεύκης ή οξιάς να καταγράφηκαν και σε ψηλότερες θέσεις, ως τα 1450. Σημειώνεται 
ότι υπάρχουν περιοχές όπου η δρυς αναμειγνύεται και με την ελάτη, όμως δεν ταυτοποιήθηκε κάποια έκταση 
όπου αυτά τα δύο είναι τα κυρίαρχα είδη.  

Συνολικά, τα δάση αυτά αυξήθηκαν σημαντικά το διάστημα 1945 – 2015: από τα 1879 στα 2285 Ha, δηλαδή κατά 
21,6%. Σήμερα τα δάση αυτά καλύπτουν το 21,2% της περιοχής. Σημαντικά επίσης αυξήθηκε ο βαθμός κάλυψης 
εντός αυτών των δασών, οπότε η συνολική αύξηση της δασοκάλυψης είναι πολύ μεγαλύτερη (βλ. παρακάτω ανά 
κατηγορία). Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στη ζώνη της οξιάς (βλ. παρακάτω), αφού στη 
ζώνη αυτή εντοπίζονταν οι περισσότερες δραστηριότητες που εγκαταλείφθηκαν.  

Πίνακας 29 Τα δάση της ζώνης της δρυός στις 3 στιγμές 

Κατηγορία 1945 Έκταση_1945 (Ha) Ποσοστό_1945  
DRYS 933,51 8,67%  
DRYS-M.PEFKI 883,62 8,21%  
OXYA-DRYS 62,33 0,58%  
Σύνολο 1879,46 17,46%  
Κατηγορία 1970 Έκταση_1970 (Ha) Ποσοστό_1970 Διαφορά 1945-1970 
DRYS 977,56 9,08% 4,72% 
DRYS-M.PEFKI 1078,56 10,02% 22,06% 
OXYA-DRYS 75,75 0,70% 21,53% 
Σύνολο 2131,87 19,80% 13,43% 
Κατηγορία 2015 Έκταση_2015 (Ha) Ποσοστό_2015 Διαφορά 1945-2015 
DRYS 1009,61 9,38% 8,15% 
DRYS-M.PEFKI 1194,09 11,09% 35,14% 
OXYA-DRYS 81,53 0,76% 30,80% 

Σύνολο 2285,23 21,22% 21,59% 
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Εικόνα 65 Τα δάση της ζώνης της δρυός το 1945 

 
Εικόνα 66 Τα δάση της ζώνης της δρυός το 2015 
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Αμιγή δάση δρυός 

Αναλυτικότερα, τα αμιγή δάση της δρυός εντοπίζονται σε υψόμετρα 800-1300 μ., με μικρές συστάδες να φτάνουν 
ως τα 1390. Εμφανίζονται ως τα πλέον σταθερά, γεγονός που είναι αναμενόμενο αφού είναι και τα πιο ώριμα. 
Έτσι, η αύξησή τους περιορίζεται μόνο στα 76 Ha, ή 8%.  

 
Εικόνα 67 Αμιγή δάση δρυός το 1945 

 
Εικόνα 68 Αμιγή δάση δρυός το 2015 
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Τα δάση δρυός του 1945 κάλυπταν σημαντικό κομμάτι της έκτασης, το 8,67% (2ο μεγαλύτερο ποσοστό μετά τα 
αμιγή δάση της πεύκης). Ήταν όμως δάση αραιά και με μικρά δέντρα. Το μέσο ποσοστό κάλυψής τους εκτιμήθηκε 
στο 51,6%, ενώ το 72,3% χαρακτηρίστηκε ως νεαρά και το 27,7% ως ώριμα. Αυτός ο χαμηλός βαθμός ωριμότητας 
και κάλυψης πιθανά αντανακλά την πίεση της βοσκής, η οποία ασκούταν συστηματικά εντός των περισσοτέρων 
δασών δρυός. Έτσι, ο χαρακτηρισμός της ηλικίας εδώ μπορεί να λανθάνει, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στο 
μέγεθος του δέντρου. Είναι γνωστό ότι οι δρυς που βοσκούνται μπορούν να παραμένουν σε πολύ μικρό μέγεθος 
κι έτσι πιθανά χαρακτηρίστηκαν ως «νεαρές», ενώ δεν είναι.  

Τα δάση δρυός του 1945 παραμείναν ως τέτοια ως το 2015 κατά 91%. Μικρές εκτάσεις γίνανε δρόμοι, ή 
υποβαθμίστηκαν σε λιθώνες. Ένα όχι αμελητέο 3% εμφανίζεται πια ως λιβάδι – πρόκειται κυρίως για εκτάσεις 
που κάηκαν το 2007 ή φυτοφράχτες και μικρές συστάδες δρυός ανάμεσα στα χωράφια που εντοπίστηκαν το 1945 
αλλά καταστράφηκαν στην πορεία, πιθανά λόγω αναδασμών.  

Πίνακας 30 Τα αμιγή δάσης δρυός του 1945, όπως εμφανίζονται το 2015 

Κατηγορία 2015 Ha % 
DRYS 849,86 91,04% 

DRYS-M.PEFKI 19,03 2,04% 
OXYA-DRYS 6,09 0,65% 
DROMOS 13,77 1,48% 
KALLIERGEIA 0,26 0,03% 

KOITI 0,24 0,03% 
KTIRIA 0,97 0,10% 
LITHONES 14,82 1,59% 
LIVADI 28,46 3,05% 

Σύνολο 933,51 100,00% 

 

Τα δρυοδάση που διατήρησαν την ίδια βασική σύνθεση από το 1945 στο 2015 όμως δεν έμειναν ίδια. Στο 
διάστημα αυτό ωρίμασαν και πύκνωσαν: ενώ στην α/φ του 1945 αναγνωρίστηκαν τα δέντρα ως νεαρά στο 72% 
των εκτάσεων και ώριμα στο 28%, στην α/φ του 2015 τα νεαρά ήταν μόλις 4%. Αντίστοιχα, η μέση δασοκάλυψη 
στα δάση αυτά αυξήθηκε από 52% το 1945 σε 82% το 2015.  

Πίνακας 31 Κάλυψη στα δάση που παραμείναν αμιγή δρυς από το 1945-2015 

  Κάλυψη 1945 (Ha) Κάλυψη 2015 (Ha) 
20% 35,81 5,63 

40% 308,11 14,66 

60% 467,73 50,28 

80% 38,20 448,30 

100% 0,00 330,98 

Μέσος όρος 51,96% 82,12% 

 

Πίνακας 32 Ηλικία στα δάση που παραμείναν αμιγή δρυς από το 1945-2015 

  Ηλικία 1945 (Ha) Ηλικά 2015 (Ha) 
neara 72,34% 4,20% 
orima 27,66% 95,80% 
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Τα δάση δρυός αυξάνονται σταδιακά στα 977,6 Ha ή 9,08% το 1970 και στα 1009,6 Ha και το 9,38% το 2015. Το 
μέσο ποσοστό κάλυψης φτάνει στο 82% και η ωριμότητα στο 92%.  

Αντίστροφα τώρα, τα αμιγή δάση δρυός του 2015 προέρχονται κατά 84% από τα δρυοδάση του 1945. Οι 
υπόλοιπες εκτάσεις ήταν καλλιέργειες, λιβάδια και λιθώνες. Όπως είναι αναμενόμενο, τα δάση που προέρχονται 
από ανοιχτές εκτάσεις είναι ακόμα σχετικά πιο ανώριμα, με το 28% να χαρακτηρίζεται ως «νεαρά» και λιγότερο 
πυκνά, με 68% μέση κάλυψη.  

Πίνακας 33 Η προέλευση των δασών αμιγούς δρυός το 2015 

Κατηγορία 1945 Ha % 
DRYS 849,86 84,18% 

DRYS-M.PEFKI 4,76 0,47% 
KALLIERGEIA 72,75 7,21% 
LIVADI 47,42 4,70% 
LITHONES 31,35 3,11% 

DROMOS 2,95 0,29% 
KOITI 0,46 0,05% 
KTIRIA 0,06 0,01% 
Γενικό Άθροισμα 1009,61 100% 
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Εικόνα 69 Περιοχή με δρυοδάσος το 1945 (1:2.000) 

 
Εικόνα 70 Η ίδια περιοχή το 2015. Το δρυοδάσος ωρίμασε και πύκνωσε 



 
 

 
 

111 

Δάση Δρυός – Μ. Πεύκης 

Οι μίξεις Δρυός και Μ. Πεύκης εντοπίζονται σε υψόμετρα 800-1400 μ., με μικρές συστάδες να φτάνουν ως τα 
1460. Αποτελούν μια συνηθισμένη στην περιοχή πορεία δάσωσης ανοιχτών εκτάσεων, για αυτό και 
παρουσιάζουν τέτοια μεγάλη αύξηση, κατά 310 Ha ή 35%.  

 
Εικόνα 71 Δάση Δρυός - Μ.Πεύκης το 1945 

 
Εικόνα 72 Δάση Δρυός - Μ. Πεύκης το 2015. 
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Τα δάση Δρυός-Μ.Πεύκης το 1945 καλύπτουν ήδη σημαντικό μέρος της περιοχής, το 8,21%. Όπως και στα δάση 
αμιγούς δρυός, το μέσο ποσοστό κάλυψής τους εκτιμήθηκε επίσης χαμηλό, στο 50,8%. Εδώ ωστόσο τα 
περισσότερα δάση (68%) χαρακτηρίστηκαν ως ώριμα, έναντι 32% ως νεαρά. Η διάφορα αυτή οφείλεται μάλλον 
στην παρουσία των πεύκων, τα οποία διατηρούν το μέγεθός τους και σε συνθήκες βοσκής.  

Το 95% των δασών αυτών παρέμεινε με τον ίδιο χαρακτηρισμό ως το 2015, μικρό μέρος θεωρήθηκε πια ως αμιγή 
δρυς ή πεύκη και οι υπόλοιπες εκτάσεις έγιναν δρόμος, λιβάδι, ή λιθώνες.  

Πίνακας 34 Η πορεία των δασών Δρυός - Μ. Πεύκης του 1945 

Κατηγορία 2015 Ha % 
DRYS-M.PEFKI 842,56 95,35% 

DRYS 4,76 0,54% 
M.PEFKI 8,67 0,98% 
LIVADI 9,86 1,12% 
LITHONES 7,12 0,81% 

DROMOS 10,48 1,19% 
KALLIERGEIA 0,06 0,01% 
KOITI 0,08 0,01% 
KTIRIA 0,04 0,00% 

Σύνολο 883,62 100,00% 

Μέχρι το 1970, τα δάση Δρυός – Μ. Πεύκης έχουν αυξηθεί στα 1078,6 Ha και το 2015 φτάνουν τα 1194,1 Ha ή το 
11,1% της περιοχής, 2ο μεγαλύτερο ποσοστό μετά από αυτό της αμιγούς πεύκης. Η μέση κάλυψη στα δάση αυτά 
είναι πολύ ψηλή φτάνει το 82,5%, ενώ στο 98,3% χαρακτηρίζονται ως ώριμα. Ο βαθμός κυριαρχίας εκτιμήθηκε 
κοντά στο 45%, δηλαδή ένα μικρό προβάδισμα της Πεύκης.  

Πέρα από τα δάση που διατήρησαν αυτό το χαρακτήρα από το 1945 (και αποτελούν το 70,6%), ένα σημαντικό 
μέρος τους προέρχεται από αμιγή δάση πεύκης στα οποία αναπτύχθηκε η δρυς (4,9%) και από τη δάσωση 
λιβαδιών και εγκαταλελειμμένων εκτάσεων (22,9%). Τα δάση αυτά που προέρχονται από εγκαταλελειμμένες 
ανοικτές εκτάσεις είναι προφανώς σχετικά λιγότερο ώριμα και πυκνά, με την κάλυψη να περιορίζεται στο 76%. 

Πίνακας 35 Η προέλευση των δασών Δρυός - Μ. Πεύκης του 2015 

Κατηγορία 1945 Ha % 
DRYS-M.PEFKI 842,56 70,56% 
M.PEFKI 58,58 4,91% 
DRYS 19,03 1,59% 

LIVADI 147,10 12,32% 
LITHONES 55,76 4,67% 
DROMOS 1,29 0,11% 
KALLIERGEIA 69,52 5,82% 

KOITI 0,24 0,02% 
KTIRIA 0,01 0,00% 
Σύνολο 1194,09 100,00% 
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Εικόνα 73 Συστάδες Δρυός - Μ. Πεύκης το 2015 (1:2.000) 

 
Εικόνα 74 Η ίδια περιοχή το 1945, καλύπτεται από αραιή Μ. Πεύκη 
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Δάση Οξιάς - Δρυός 

Οι μίξεις Δρυός και Οξιάς εντοπίζονται στη ζώνη της δρυός, κυρίως στα άνω όρια, σε θέσεις κατάλληλες για να 
εισχωρήσει και να αναπτυχθεί η οξιά. Είναι μια οριακή κατηγορία και μικρό μέρος των δασικών εκτάσεων 
φαίνεται να έχει αυτά τα δύο ως βασικά είδη. Καταγράφεται έτσι σε ποσοστά κάτω του 1%, που αυξάνονται από 
το 0,58% για 62,33 Ha το 1945, στο 0,76% για 81,53 Ha το 2015, μια αύξηση της τάξης του 30,8%.  

Τα δάση που αναγνωρίστηκαν ως μίξεις Οξιάς – Δρυός το 1945 παρέμειναν σε συντριπτικό ποσοστό 98,5% στην 
ίδια κατηγορία. Σημειώνεται ότι η αναγνώρισή τους και η διάκρισή τους από δάση δρυός ήταν σχετικά 
επισφαλής. Μικρά μόνο τμήματα γίνανε δρόμος ή ανοίγματα (λιβάδι). Τα δάση αυτά ήταν ακόμα σχετικά 
ανώριμα και αραιά, πιθανά λόγω της πίεσης της βοσκής. Η μέση κάλυψη ήταν στο 54% και μόνο 43,85% των 
δέντρων χαρακτηρίστηκε ώριμο.  

Τα δάση Οξιάς – Δρυός το 2015 προέρχονται κατά 83% από προηγούμενα δάση (δρυός-οξιάς ή δρυός) και κατά 
17% από ανοιχτές εκτάσεις (λιβάδια και λιθώνες). Σήμερα, εμφανίζουν μεγάλο βαθμό κάλυψης, που φτάνει το 
93,5% και ωριμότητας (το 100% χαρακτηρίστηκε ως ώριμο). Ο βαθμός κυριαρχίας εκτιμήθηκε κοντά στο 50%, 
αλλά με αρκετή επισφάλεια γιατί δεν είναι εύκολη η διάκριση των φυλλοβόλων ειδών μεταξύ τους.    

 
Εικόνα 75 Η εξάπλωση των μίξεων οξιάς - δρυός το 2015. Αντίστοιχη είναι η εικόνα για το 1945. 
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12. Αμιγή δάση Μαύρης Πεύκης 

Τα αμιγή δάση Μαύρης Πεύκης αποτελούν ήδη από το 1945 τον σημαντικότερο τύπο βλάστησης, ενώ από το 
1945 ως το 2015 αυξάνονται σημαντικά. Από ό,τι φαίνεται από τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας, είναι ο 
βασικός τύπος δάσους που καλύπτει αρχικά τις γυμνές εκτάσεις στην περιοχή, για να αναμιχθεί σταδιακά με τα 
υπόλοιπα είδη (δρυς, οξιά, ελάτη). Απαντάται από τα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής στα 800 μ., ως και τα 
1700 μ., χωρίς να σχηματίζει κάποια αυτόνομη ζώνη – για αυτό και εξετάζεται εδώ διακριτά από τις ζώνες της 
δρυός και της οξιάς.  

Η κατανομή τους στην περιοχή εντοπίζεται κυρίως στις ανατολικές πλαγιές των Αρένων, πάνω από το Πευκόφυτο 
και τη Χρυσή και στις πλαγιές γύρω από τη μικρή κοιλάδα της Παλιάς Κοτύλης. Η κατανομή αυτή υποδεικνύει 
ένα πρότυπο που εξαρτάται ταυτόχρονα τόσο από την ιστορία της περιοχής, αφορά δηλαδή περιοχές γύρω από 
τους οικισμούς που στο παρελθόν (το 1945 αλλά και πιθανά πριν από αυτό) ήταν γυμνές και δασώθηκαν, όσο 
και από οικολογικούς παράγοντες, όπως το υψόμετρο. Σε κάποια σημεία, όπως στο βόρειο άκρο της περιοχής 
πάνω από το Μυροβλήτη ή στις πλαγιές με μεγάλη κλίση πάνω από την Παλιά Κοτύλη εντοπίζονται ώριμα δάση 
Μαύρης Πεύκης που δεν δείχνουν σημάδια διαδοχής, ή έστω αυτή συμβαίνει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Στα 
σημεία αυτά, η κυριαρχία της πεύκης οφείλεται πιθανά σε τοπικούς οικολογικούς παράγοντες, όπως οι μεγάλες 
κλίσεις ή το γεωλογικό υπόβαθρο.  
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Εικόνα 76 Τα αμιγή δάσης Μ. Πεύκης το 1945 

 
Εικόνα 77 Τα αμιγή δάσης Μ. Πεύκης το 2015 

Αναλυτικότερα, το 1945 τα αμιγή δάση Μαύρης Πεύκης καλύπτουν ήδη το 11,18% της περιοχής. Οι περισσότερες 
εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν με κάλυψη 60% ή 40% κι έτσι ο μέσος βαθμός κάλυψης όμως είναι ακόμα σχετικά 
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μικρός, κοντά στο 55%. Το 85% όμως χαρακτηρίστηκαν ήδη ως ώριμα. Σημειώνεται ότι αυτό δεν σημαίνει 
υποχρεωτικά ότι είχαν όντως μεγαλύτερη ηλικία από τα άλλα είδη, καθώς το πεύκο υφίσταται πολύ μικρότερη 
πίεση από τη βοσκή και μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερο σε μέγεθος, ώστε να χαρακτηριστεί ώριμο κατά τη 
φωτοερμηνεία.  

Το 77% αυτών των δασών παρέμεινε αμιγής πεύκη ως το 2015, ενώ το 13% αναγνωρίστηκε πια σε μίξη με ένα 
ακόμα είδος (οξιά, δρυς ή έλατο). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την πορεία της διαδοχής, υποδεικνύει όμως 
ταυτόχρονα ότι ο ρυθμός της είναι χαμηλός, καθώς το 1945 τα δάση αυτά ήταν ακόμα αρκετά αραιά για να 
ξεκινήσουν τη διαδοχή, ενώ οι πιέσεις, κυρίως η υλοτομία, συνέχισαν να τα διατηρούν σε χαμηλή κάλυψη.   

Ένα μέρος των πευκοδασών κοντά στο 8% μετατράπηκε σε λιβάδι, λοιπά φυλλοβόλα ή λιθώνες – οι αλλαγές 
αυτές αφορούν κυρίως τις εκτάσεις που κάηκαν το 2007.  

Πίνακας 36 Τα δάση Μ. Πεύκης του 1945, όπως εμφανίζονται σήμερα 

Κατηγορία 2015 Ha % 
M.PEFKI 933,31 77,56% 
DRYS-M.PEFKI 58,58 4,87% 
ELATI-M.PEFKI 4,12 0,34% 

OXYA-M.PEFKI 92,32 7,67% 
LIVADI 55,45 4,61% 
LOIPA_FYLLO 19,05 1,58% 
LITHONES 24,03 2,00% 

KOITI 0,11 0,01% 
KTIRIA 0,03 0,00% 
DROMOS 16,13 1,34% 
KALLIERGEIA 0,16 0,01% 

Σύνολο 1203,27 100,00% 

Το 1970 τα αμιγή δάση πεύκης αυξάνονται ήδη στο 13,41% και το 2015 καλύπτουν λίγο πάνω από  1500 ha, 
δηλαδή το 14% της περιοχής, μια αύξηση κατά 25%. Τα δάση του 2015 είναι πιο πυκνά, με την κάλυψη να φτάνει 
το 74% και πιο ώριμα (95%). Το 62% ήταν ήδη δάσος πεύκης το 1945 (αν και σημαντικά πιο αραιό). Ένα μικρό 
μέρος, της τάξης του 2%, αποτελούνταν από άλλους τύπους δασών. Η αναστροφή αυτή της αναμενόμενης 
πορείας διαδοχής οφείλεται σε κάποια διαταραχή και κυρίως στην πυρκαγιά του 2007. Το πιο ενδιαφέρον είναι 
ωστόσο ότι το 35% των σημερινών δασών μαύρης πεύκης προέρχεται από τη δάσωση ανοικτών εκτάσεων, 
κυρίως λιβαδιών, εγκαταλελειμμένων καλλιεργειών αλλά και λιθώνων.  
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Πίνακας 37 Η καταγωγή των δασών Μ. Πεύκης του 2015 

Κατηγορία 1945 Ha % 
M.PEFKI 933,31 62,12% 
DRYS-M.PEFKI 8,67 0,58% 
ELATI-M.PEFKI 7,92 0,53% 

OXYA-ELATI 3,50 0,23% 
OXYA-M.PEFKI 12,34 0,82% 
OXYA 0,09 0,01% 
LIVADI 362,66 24,14% 

KALLIERGEIA 82,25 5,47% 
LITHONES 87,25 5,81% 
DROMOS 3,84 0,26% 
KOITI 0,55 0,04% 

Σύνολο 1502,39 100,00% 

 Μια αντίστοιχη προβολή στο παρελθόν πριν από το 1945, θα μπορούσε να στηριχθεί στην υπόθεση ότι ένα 
αντίστοιχα σημαντικό μέρος των δασών Μαύρης Πεύκης εκείνης της εποχής, θα ήταν ανοικτές εκτάσεις, λιβάδια 
ή καλλιέργειες μερικές δεκαετίες πριν το 1945.  
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Εικόνα 78 Αραιό δάσος Μ. Πεύκης στις πλαγιές των Αρένων το 1945 (1:2.000) 

 
Εικόνα 79 Η ίδια περιοχή το 2015 
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Εικόνα 80 Γυμνή έκταση πάνω από το Πευκόφυτο στην α/φ του 1945 (1:2.000) 

 
Εικόνα 81 Η ίδια έκταση έχει μετατραπεί σε πευκοδάσος το 2015 
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13. Δάση στη ζώνη της Οξιάς 

Χρησιμοποιήθηκαν 5 κατηγορίες δασοκάλυψης για τον χαρακτηρισμό των δασών ανήκουν στη ζώνη της Οξιάς: 

- OXYA (αμιγής οξιά)  
- OXYA-ELATI (μίξη οξιάς - ελάτης) 
- OXYA-M.PEFKI (μίξη οξιάς – πεύκης) 
- M.PEFKI-ELATI (μίξη πεύκης – ελάτης)  
- ELATI (αμιγής ελάτη) 

Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται στα μεγαλύτερα υψόμετρα της περιοχής, από τα 1000 ως τα 1900 μ. υψόμετρο, στα 
δασόορια κοντά στις κορυφές των Αρένων. Πρόκειται για τους πιο ώριμους τύπους δασών στο μεγαλύτερο μέρος 
της περιοχής της έρευνας, για αυτό και καλύπτουν συνολικά μεγαλύτερη έκταση.  

Όπως και οι υπόλοιποι τύποι, και τα δάση αυτά αυξήθηκαν το διάστημα 1945 – 2015: από τα 3.194 στα 3.711 Ha, 
δηλαδή κατά 16,2%. Σήμερα τα δάση αυτά καλύπτουν το 34,5% της περιοχής. Αναλογικά, η αύξηση αυτή είναι 
μικρότερη από την αύξηση των δασών της ζώνης της Δρυός ή των δασών Μ. Πεύκης, καθώς στη ζώνη όπου 
αναπτύσσονται οι ανθρώπινες χρήσεις ήταν διαχρονικά μικρότερες, οπότε τα δάση αυτά παραμένουν πιο 
σταθερά και υπάρχει μικρότερος βαθμός κάλυψης ανοιχτών εκτάσεων. Αντίστοιχα μικρότερη είναι και η 
συνολική αύξηση της δασοκάλυψης (βλ. παρακάτω ανά κατηγορία).  

Πίνακας 38 Τα δάση της ζώνης της οξιάς στις 3 στιγμές 

Κατηγορία 1945 Έκταση_1945 (Ha) Ποσοστό_1945  
ELATI 30,16 0,28%  
ELATI-M.PEFKI 417,13 3,87%  
OXYA 914,52 8,49%  
OXYA-ELATI 779,56 7,24%  
OXYA-M.PEFKI 1053,04 9,78%  
Σύνολο 3194,41 29,67%  
Κατηγορία 1970 Έκταση_1970 (Ha) Ποσοστό_1970 Διαφορά 1945-1970 
ELATI 10,89 0,10% -63,90% 
ELATI-M.PEFKI 464,89 4,32% 11,45% 

OXYA 952,54 8,85% 4,16% 
OXYA-ELATI 864,91 8,03% 10,95% 
OXYA-M.PEFKI 1340,05 12,45% 27,26% 
Σύνολο 3633,27 33,75% 13,74% 

Κατηγορία 2015 Έκταση_2015 (Ha) Ποσοστό_2015 Διαφορά 1945-2015 
ELATI 10,86 0,10% -63,98% 
ELATI-M.PEFKI 494,18 4,59% 18,47% 
OXYA 968,57 9,00% 5,91% 

OXYA-ELATI 862,53 8,01% 10,64% 
OXYA-M.PEFKI 1375,10 12,77% 30,58% 
Σύνολο 3711,24 34,47% 16,18% 
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Εικόνα 82 Τα δάση της ζώνης της οξιάς το 1945 

 
Εικόνα 83 Τα δάση της ζώνης της οξιάς το 2015 
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Αμιγή δάση Οξιάς 

Τα αμιγή δάση της Οξιάς εντοπίζονται σχετικά ψηλότερο, απάνω από τα 1150 μ., σε μια ευρεία ζώνη γύρω από 
τις κορυφές των Αρένων και στις ψηλότερες θέσεις των βουνών γύρω από την Παλιά Κοτύλη. Είναι η πιο σταθερή 
κοινότητα, με το ποσοστό της στην περιοχή να αυξάνεται από τα 8,5% στο 9%.  

 
Εικόνα 84 Τα αμιγή δάση Οξιάς το 2015. Παρόμοια είναι η εικόνα για το 1945. 

Αναλυτικότερα, τα αμιγή δάση Οξιάς το 1945 κάλυπταν 914,5 Ha ή το 8,49% της περιοχής. Είχαν ήδη μεγάλο 
βαθμό κάλυψης, 77,5%, τον μεγαλύτερο από όλους τους τύπους κατά το 1945 και αναγνωριζόταν ήδη ως ώριμα 
κατά 98%. Τα δάση αυτά διατηρήθηκαν κατά 98% ως το 2015 και οι μικρές απώλειες αφορούν κυρίως κατασκευή 
δασικών δρόμων.  

Τα αντίστοιχα δάση το 2015 προέρχονται κατά 92% από παρόμοια δάση και κατά το υπόλοιπο από επέκταση της 
οξιάς πάνω σε λιβάδια και λιθώνες. Τα ποσοστά της ωριμότητας και της κάλυψης πλησιάζουν το 100%.  
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Εικόνα 85 Δάσος Οξιάς κάτω από τις κορυφές των Αρένων, στην α/φ του 1945 

 
Εικόνα 86 Η ίδια περιοχή στην α/φ του 2015. Είναι φανερή η σταθερότητα 
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Δάση Οξιάς – Μ.Πεύκης 

Οι μίξεις Οξιάς με Μ. Πεύκη, ως ενδιάμεσος τύπος ξεκινά από χαμηλότερα, στα 1.000 μ. και φτάνει πάλι ως τα 
2.000. Εντοπίζεται περισσότερο στο βόρειο μέρος της περιοχής, στις πλαγιές των Αρένων και του Πύργου. Το 
ποσοστό του συγκεκριμένου τύπου έχει αυξηθεί σημαντικά, από το 9,78% το 1945 στο 12,77% το 2015. Η αύξηση 
αυτή θα ήταν μεγαλύτερη, αν δεν είχε καταστραφεί σημαντικό τμήμα τέτοιων δασών γύρω από την Παλιά Κοτύλη 
στην πυρκαγιά του 2007.  

 
Εικόνα 87 Δάση Οξιάς - Μ. Πεύκης το 1945 
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Εικόνα 88 Δάση Οξιάς - Μ. Πεύκης το 2015 

Αναλυτικότερα, το 1945 οι μίξεις Πεύκης – Οξιάς κάλυπταν 1053 Ha. Η μέση κάλυψη εκτιμήθηκε στο 65%, σαφώς 
χαμηλότερη από της οξιάς αλλά μεγαλύτερη από άλλες μίξεις. Τα δέντρα χαρακτηρίστηκαν ως ώριμα στο 94% 
της έκτασης. Τα δάση αυτά διατηρήθηκαν ως το 2015 με τον ίδιο χαρακτηρισμό κατά 88%. Ένα σημαντικό 
ποσοστό κοντά στο 9% υποβαθμίστηκε σε λιβάδι, λοιπά φυλλοβόλα ή νεαρή πεύκη. Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν 
σχεδόν αποκλειστικά στις καμμένες εκτάσεις του 2007. Αυτό φαίνεται και από τα αντίστοιχα ποσοστά του 1970, 
όπου η μίξη αυτή φτάνει ήδη το 12,45%, παρόμοιο ποσοστό με αυτό του 2015: σε αντίθεση δηλαδή με τα 
υπόλοιπα είδη, η αύξηση φαίνεται να έχει ήδη ολοκληρωθεί ως το 1970. Στην πραγματικότητα, η αύξηση αυτή 
συνεχίστηκε, για να μειωθεί απότομα το 2007.  

Οι υπόλοιπες απώλειες αφορούν κυρίως την κατασκευή δρόμων με τα πρανή τους (χαρακτηρισμένα ως λιθώνες).  

Πίνακας 39 Τα δάση Οξιάς - Μ.Πεύκης του 1945, όπως εμφανίζονται σήμερα 

Κατηγορία 2015 Ha % 
OXYA-M.PEFKI 926,62 88,00% 

OXYA 1,72 0,16% 
LOIPA_FYLLO 55,40 5,26% 
M.PEFKI 12,34 1,17% 
LIVADI 29,20 2,77% 

DROMOS 17,45 1,66% 
LITHONES 10,31 0,98% 
Σύνολο 1053,04 100,00% 

Τα δάση Οξιάς – Μ. Πεύκης το 2015 κατάγονται κατά τα 2/3 από τα αντίστοιχα του 1945. Ένα σημαντικό ποσοστό 
κοντά στο 7% αφορά δάση πεύκης στα οποία εισχώρησε η οξιά και το υπόλοιπο 25% δάσωση ανοιχτών εκτάσεων. 
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Τα σημερινά δάση παρουσιάζουν μέση κάλυψη στο 88% και είναι σχεδόν όλα ώριμα. Ο βαθμός κυριαρχίας 
εκτιμήθηκε στο 42,64%, δηλαδή κυριαρχεί σε μικρό βαθμό η πεύκη.  

Πίνακας 40 Τα δάση Οξιάς - Μ. Πεύκης του 2015, όπως εμφανίζονταν το 1945 

Κατηγορία 1945 Ha % 
OXYA-M.PEFKI 926,62 67,39% 
M.PEFKI 92,32 6,71% 
LIVADI 198,70 14,45% 
LITHONES 155,89 11,34% 

YGROTOPOS 1,06 0,08% 
DROMOS 0,52 0,04% 
Σύνολο 1375,10 100,00% 
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Εικόνα 89 Δάσος Οξιάς - Μ. Πεύκης στις Αρένες, στην α/φ του 1945 (1:2.000) 

 
Εικόνα 90 Η ίδια έκταση το 2015. Φαίνεται η κάλυψη κάποιων από τα ανοίγματα 
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Εικόνα 91 Δάσος Οξιάς - Μ. Πεύκης κοντά στην Κοτύλη, το 1945 

 
Εικόνα 92 Η ίδια έκταση σήμερα, μετά την πυρκαγιά του 2007 
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Δάση Οξιάς – Ελάτης 

Οι μίξεις Οξιάς με Ελάτη αφορούν ώριμα δάση, σε υψόμετρα από 1170 ως 1820 μ, στις ίδιες περιοχές με τα αμιγή 
δάση οξιάς, δηλαδή στις πλαγιές των Αρένων, του Πύργου και των υψωμάτων ανατολικά της Παλιάς Κοτύλης. 
Σημειώνεται ότι κατά τη φωτοερμηνεία είναι δύσκολη κι επισφαλής η διάκρισή τους από τις μίξεις οξιάς – 
πεύκης, ιδιαίτερα στις α/φ του 1945 και του 1970. Η δυσκολία αυτή αυξάνεται από το γεγονός ότι στην 
πραγματικότητα οι περισσότερες συστάδες έχουν και τα 3 είδη, σε διαφορετικές αναλογίες.  

Υπό αυτές τις αιρέσεις, στην α/φ του 1945 χαρακτηρίστηκαν ως Οξιά-Ελάτη το 7,24% της περιοχής, ποσοστό που 
αυξάνει στο 8,01% το 2015. Η αύξηση είναι σχετικά μικρή, αφού, όπως και τα δάση οξιάς, τα δάση αυτά 
θεωρούνται στο τέλος της πορείας της διαδοχής και είναι σχετικά σταθερά, ενώ απαντώνται σε συνθήκες που οι 
ανθρώπινες χρήσεις ήταν πάντα μικρές σε έκταση κι ένταση, οπότε δεν υπάρχουν αντίστοιχα μεγάλες 
εγκαταλελειμμένες εκτάσεις προς δάσωση. Η αύξηση αυτή θα ήταν πάλι λίγο μεγαλύτερη, αν η πυρκαγιά του 
2007 δεν κατέστρεφε εκτάσεις με αυτή τη μίξη. 

 

 
Εικόνα 93 Με πράσινο τα δάση Οξιάς - Ελάτης το 2015. Με μπλε, το τμήμα των δασών αυτών που καταστράφηκε από την πυρκαγιά 
του 2007. Κατά τα άλλα, η εικόνα του 1945 είναι αντίστοιχη με αυτή του 2015.  

Ειδικότερα, τα δάση του 1945 εμφανίζονται ώριμα σχεδόν στο 100% και με κάλυψη 77,28%. Το 95,5% αυτών θα 
διατηρήσει τον ίδιο χαρακτηρισμό ως το 2015, το 3% περίπου θα χαθεί στην πυρκαγιά του 2007 και οι υπόλοιπες 
απώλειες αφορούν κυρίως την κατασκευή δρόμων.  

Τα δάση του 2015 αντίστοιχα, προέρχονται κατά 86,3% από δάση Οξιάς-Ελάτης, κατά 2,4% από δάση Ελάτης στα 
οποία εισχώρησε η Οξιά και κατά 11,3% από γυμνές εκτάσεις (λιθώνες, λιβάδια) που δασώθηκαν. Το ποσοστό 
κάλυψης φτάνει το 94%, η ηλικία είναι ώριμη σχεδόν σε όλα, ενώ ο βαθμός κυριαρχίας εκτιμήθηκε στο 56%, 
κερδίζει δηλαδή ελαφριά η Οξιά.  
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Πίνακας 41 Τα δάση ελάτης Οξιάς - Ελάτης του 2015, όπως εμφανίζονταν το 1945 

Κατηγορία 1945 Ha % 
OXYA-ELATI 744 86,27% 
ELATI 21 2,40% 
LITHONES 36 4,13% 

LIVADI 62 7,21% 
Σύνολο 863 100% 
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Εικόνα 94 Δάσος Οξιάς - Ελάτης στις Αρένες, στην α/φ του 1945 

 
Εικόνα 95 Η ίδια περιοχή το 2015. 
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Αμιγή δάση Ελάτης 

Η ελάτη σχηματίζει λίγες αμιγείς συστάδες στην περιοχή, καθώς έχει την τάση να αναμειγνύεται εύκολα τόσο με 
την πεύκη όσο και με την οξιά. Όσες καταγράφηκαν είναι στις Αρένες και στις πλαγιές πάνω από την Κοτύλη, σε 
μια στενή ζώνη από τα 1450 ως τα 1700 μ. Είναι μάλιστα ο μοναδικός τύπος δάσους που εμφανίζεται να 
μειώνεται από το 1945 (30,16 Ha ή 0,28%) στο 2015 (10,86 Ha ή 0,1%). Ο λόγος είναι ότι σε εκτάσεις στις Αρένες 
με αραιή, ώριμη ελάτη που αναγνωρίστηκαν στην α/φ του 1945, ως το 2015 είχε εισχωρήσει σημαντικά η οξιά, 
είχαν πυκνώσει και εμφανίζονται πια ως μίξεις οξιάς – ελάτης.  

 
Εικόνα 96 Αμιγείς συστάδες ελάτης το 1945 

 
Εικόνα 97 Αμιγείς συστάδες ελάτης το 2015 
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Αναλυτικότερα, τα 30 Ha με αμιγή Ελάτη που καταγράφονται το 1945 έχουν σχετικά χαμηλή μέση κάλυψη, στο 
66%. Στο 26% μάλιστα εμφανίζονται ως νεαρά δέντρα. Το 69% αυτών εμφανίζεται το 2015 ως μίξη με την Οξιά.  

Έτσι, το 2015 απομένουν 10,86 Ha με αμιγή Ελάτη, εκ των οποίων τα 9,1 από τα παραπάνω δάση και τα 1,76 από 
λιβάδια που δασώθηκαν. Η κάλυψη παραμένει χαμηλά, στο 68%.  

 
Εικόνα 98 Συστάδα αμιγούς ελάτης, στην Κάτω Αρένα, στην α/φ του 1945 (1:2.000) 

 
Εικόνα 99 Η ίδια συστάδα σήμερα, παραμένει σχετικά σταθερή 
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Εικόνα 100 Συστάδα αραιής, αμιγούς ελάτης στην Πάνω Αρένα, το 1945 (1:2.000) 

 
Εικόνα 101 Η ίδια περιοχή σήμερα, έχει μετατραπεί σε Οξιά-Ελάτη 
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Δάση Ελάτης – Μ. Πεύκης 

Όλα τα βασικά δασικά είδη της περιοχής αναμειγνύονται σε διαφόρες αναλογίες σε όλη σχεδόν την έκταση. Έτσι, 
εκεί όπου συναντάται η Πεύκη με την Ελάτη, το πιο πιθανό είναι να βρίσκονται σε μίξη και με την Οξιά, και το 
αντίστροφο. Για να διατηρηθεί όμως η γενική εικόνα όσο το δυνατό πιο κοντά στην πραγματικότητα, έγινε 
προσπάθεια να διακριθούν και να χαρακτηριστούν σχετικά και οι εκτάσεις όπου τα δύο βασικότερα είδη είναι η 
Ελάτη κι η Μ. Πεύκη, μια μίξη σχετικά συχνή στην περιοχή. Σημειώνεται ξανά ότι η διάκριση μεταξύ τους είναι 
σχετικά δύσκολη, ειδικά στις παλιότερες ασπρόμαυρες α/φ.  

Έτσι, στην α/φ του 1945 καταγράφηκαν 417,13 Ha (3,87%) ως Ελάτη-Μ.Πεύκη, για να αυξηθούν στα 494,18 ή 
4,59% το 2015, μια αύξηση της τάξης του 18,5%. Η μίξη αυτή εντοπίστηκε κυρίως στις πλαγιές γύρω από την 
Κοτύλη, στον Πύργο και σε δυο πυρήνες πάνω από το Πευκόφυτο και τη Χρυσή, σε μια σχετικά στενή ζώνη από 
τα 1080 ως τα 1580 μ., ανάμεσα στα δάση Μ.Πεύκης και στη ζώνη της Οξιάς.  

 
Εικόνα 102 Μίξεις Ελάτης - Μ. Πεύκης το 1945 
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Εικόνα 103 Μίξεις Ελάτης - Μ. Πεύκης το 2015 

Ειδικότερα, τα δάση Ελάτης – Μ.Πεύκης το 1945 καλύπτουν 417,13 Ha (3,87% της έκτασης), έχουν μέση κάλυψη 
63% και χαρακτηρίστηκαν ως ώριμα στο 88%. Από αυτά, το 96% θα διατηρηθεί, εκτός από μικρές εκτάσεις που 
θα καούν ή θα γίνουν δρόμος.  

Τα αντίστοιχα δάση το 2015 προέρχονται κατά 80% από παρόμοια δάση και κατά 20% από δάσωση ανοιχτών 
εκτάσεων. Εμφανίζουν μέση κάλυψη 82% και είναι ώριμα κατά 91%, έχουν δηλαδή αρκετές εκτάσεις με ανώριμα 
σε σχέση με τους άλλους τύπους. Ο βαθμός κυριαρχίας εκτιμήθηκε στο 33%, κυριαρχεί δηλαδή κατά 2/3 η 
Μ.Πεύκη.  

Πίνακας 42 Η προέλευση των δάσων πεύκης-ελάτης του 2015 

Κατηγορία 1945 Ha % 
ELATI-M.PEFKI 399,62 80,89% 

M.PEFKI 4,116114833 0,83% 

LITHONES 30,87043976 6,25% 

LIVADI 59,45208997 12,03% 

DROMOS 0,1260264 0,03% 

Σύνολο 494,06 100,00% 

 

14. Σύνοψη μεταβάσεων 

Στους επόμενους πίνακες (43 & 45), γίνεται μια προσπάθεια σύνοψης των βασικών μεταβάσεων που λαμβάνουν 
χώρα στην περιοχή. Στον πρώτο πίνακα, συνοψίζονται οι βασικές αλλαγές που υφίστανται οι σημαντικότερες 
καλύψεις του 1945 και στον δεύτερο, αντίστροφα, η προέλευση των σημαντικότερων καλύψεων του 2015.  
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Πίνακας 43 Βασικοί τύποι μετάβασης από τις κατηγορίες του 1945 στο 2015 

Κατηγορία 1945 1945_Ha 1945_% Κατηγορία 2015 2015_Ha 2015_% 

Καλλιέργεια 563,085 5,2% 

Λιβάδι 307 55% 

Δάση Ζώνης Δρυός 142 25% 

Δάση Μ.Πεύκης 82 15% 

Λοιπά 31 6% 

Λιβάδι 1858,43 17,3% 

Λιβάδι 820 44% 

Δάση Ζώνης Δρυός 208 11% 

Δάση Μ.Πεύκης 410 22% 

Δάση Ζώνης Οξιάς 371 20% 

Λοιπά 48 3% 

Λιθώνας 1847,5 17,2% 

Λιθώνας 1405 76% 

Δάση Ζώνης Δρυός 90 5% 

Δάση Πεύκης 87 5% 

Δάση Ζώνης Οξιάς 214 12% 

Λοιπά 51 3% 

Αμιγή δάση 
Δρύος 933,506 8,7% 

Δάση Ζώνης Δρυός 875 94% 

Λιβάδι 28 3% 

Δρόμος και λιθώνες 29 3% 

Λοιπά 1 0% 

Δάση Δρύος - 
Μ.Πεύκης 883,622 8,2% 

Δάση Ζώνης Δρυός 847 96% 

Δρόμος και λιθώνες 18 2% 

Λοιπά 19 2% 

Αμιγή δάση 
Μ.Πεύκης 1203,27 11,2% 

Δάση Μ. Πεύκης 933 78% 

Δάση Ζώνης Οξιάς 96 8% 

Δάση Ζώνης Δρυός 59 5% 

Λιβάδι 55 5% 

Δρόμος και λιθώνες 40 3% 

Λοιπά 19 2% 

Δάση Ελάτης - 
Μ.Πεύκης 417,131 3,9% 

Δάση Ελάτης - Μ. Πεύκης 400 96% 

Δάση Μ. Πεύκης 8 2% 

Λοιπά 10 2% 

Αμιγή δάση Οξιάς 914,521 8,5% Αμιγή  δάση Οξιάς 895 98% 

Λοιπά 20 2% 

Δάση Οξιάς - 
Ελάτης 779,561 7,2% Δάση Οξιάς - Ελάτης 744 95% 

Λοιπά 35 5% 

Δάση Οξιάς - 
Μ.Πεύκης 1053,04 9,8% 

Δάση Οξιάς - Μ.Πεύκης 927 88% 

Λοιπά Φυλλοβόλα 55 5% 

Λιβάδι 29 3% 

Δρόμος και λιθώνες 28 3% 

Λοιπά 14 1% 

Λοιπές εκτάσεις 313,04 2,9%       

Σύνολο 10766,7 100,00%       
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Όπως φαίνεται κι εδώ συνοπτικά, τις μεγαλύτερες αλλαγές τις υφίστανται οι ανοιχτές εκτάσεις που δασώνονται. 
Από τις ήδη δασωμένες εκτάσεις, τις μεγαλύτερες αλλαγές τις υφίστανται τα αμιγή δάση Μ. Πεύκης, τα οποία 
μπαίνουν σε πορεία διαδοχής, ενώ ταυτόχρονα υφίστανται και περισσότερες πιέσεις, όπως αυτές από την 
πυρκαγιά του 2007.  

Αν δούμε συνολικά τί συμβαίνει στις ανοιχτές εκτάσεις (λιβάδια, καλλιέργειες και λιθώνες του 1945), αυτές 
παραμένουν ανοικτές κατά 59% και δασώνονται κατά 38%. Στη διαδικασία αυτή κυριαρχεί η Πεύκη και οι μίξεις 
της με Οξιά και Δρυ.  

Πίνακας 44 Η μετάβαση των ανοιχτών εκτάσεων του 1945 στο 2015 

Ανοιχτές εκτάσεις 
(λιβάδια, λιθώνες, 

καλλιέργειες) 
4269,01 39,7% 

Ανοιχτές εκτάσεις 2532,34 59% 

Δάση Ζώνης Δρυός 441 10% 

Δάση Μ.Πεύκης 580 14% 

Δάση Ζώνης Οξιάς 585 14% 

Σύνολο δασών 1606 38% 

 

Πίνακας 45 Η προέλευση των καλύψεων του 2015 

Κατηγορία 2015 2015_Ha 2015_% Κατηγορία 1945 1945_Ha 1945_% 

Λιβάδι 1290 12,0% 

Λιβάδι 820 64% 

Καλλιέργειες 307 24% 

Δάση ζώνης Δρύος 39 3% 

Δάση Μ.Πεύκης 55 4% 

Δάση Ζώνης Οξιάς 52 4% 

Λοιπά 16 1% 

Λιθώνες 1488 13,8% 

Λιθώνες 1405 94% 

Δάση ζώνης Δρύος 22 1% 

Δάση Μ.Πεύκης 24 2% 

Δάση Ζώνης Οξιάς 16 1% 

Λοιπά 21 1% 

Λοιπά Φυλλοβόλα 144 1,3% 

Λιβάδι 48 33% 

Λοιπά Φυλλοβόλα 10 7% 

Δάση Ζώνης Οξιάς 64 44% 

Δάση Μ.Πεύκης 19 13% 

Λοιπά 3 0% 

Δάση Δρυός 1010 9,4% 

Δάση ζώνης Δρύος 855 85% 

Καλλιέργειες 73 7% 

Λιβάδι 47 5% 

Λιθώνες 31 3% 

Λοιπά 3 0% 

Δάση Δρυός - Μ. 
Πεύκης 1194 11,1% 

Δάση ζώνης Δρύος 862 72% 

Λιβάδι 147 12% 

Καλλιέργειες 70 6% 

Δάση Μ.Πεύκης 59 5% 

Λιθώνες 56 5% 
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Λοιπά 2 0% 

Αμιγή Δάση Μ. 
Πεύκης 1502 14,0% 

Αμιγή Δάση Μ. Πεύκης 933 62% 

Λιβάδι 363 24% 

Λιθώνες 87 6% 

Καλλιέργειες 82 5% 

Λοιπά 37 2% 

Δάση Ελάτης - 
Μ.Πεύκης 494 4,6% 

Δάση Ελάτης - Μ.Πεύκης 400 81% 

Λιβάδι 59 12% 

Λιθώνες 31 6% 

Λοιπά 4 1% 

Αμιγή Δάση Οξιάς 969 9,0% 

Αμιγή Δάση Οξιάς 895 92% 

Λιβάδι 49 5% 

Λιθώνες 22 2% 

Λοιπά 2 0% 

Δάση Οξιάς - Ελάτης 863 8,0% 

Δάση Οξιάς - Ελάτης 744 86% 

Αμιγή Δάση Ελάτης 21 2% 

Λιβάδι 62 7% 

Λιθώνες 36 4% 

Λοιπά 0 0% 

Δάση Οξιάς - 
Μ.Πεύκης 1375 12,8% 

Δάση Οξιάς - Μ.Πεύκης 927 67% 

Αμιγή Δάση Μ. Πεύκης 92 7% 

Λιβάδι 199 14% 

Λιθώνες 156 11% 

Λοιπά 2 0% 

Άλλες κατηγορίες 296 2,7%       

Σύνολο 10767 100,0%       

 

Αν δούμε τις ίδιες αλλαγές αντίστροφα, από την πλευρά του 2015, βλέπουμε μια πιο ανάμεικτη εικόνα. Οι 
λιθώνες, τα δάση δρυός, οξιάς και οξιάς – ελάτης είναι οι πιο παλιές, σταθερές καλύψεις. Τα λιβάδια είναι πιο 
πρόσφατα, καθώς προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από καλλιέργειες. Τα αμιγή δάση Μ.Πεύκης είναι τα πιο 
πρόσφατα, καθώς προέρχονται σε μεγάλο βαθμό, πάνω από 35% από κάλυψη ανοιχτών εκτάσεων. Το ίδιο ισχύει 
σε μικρότερο βαθμό για τις μίξεις της πεύκης με την οξιά και τη δρυ. Τα υπόλοιπα δάση είναι πολύ πιο σταθερά.  
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