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1. Εισαγωγή - περίληψη 
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, σκοπός του παρόντος Παραδοτέου 7 (Χαρτογράφηση, επεξεργασία & ερμηνεία 
αποτελεσμάτων) είναι «η σύνθεση, συσχέτιση, συνδυαστική επανεπεξεργασία και ερμηνεία των επιμέρους 
αποτελεσμάτων» που έχουν προκύψει κατά την έρευνα πεδίου στην περιοχή του έργου και περιλαμβάνονται 
στα προηγούμενα Παραδοτέα της ΕΕ1: 

- Παραδοτέο 2: Έκθεση γεωμορφολογικής μελέτης. Υπεύθυνος φορέας: ΣΥΣΤΑΔΑ. 
- Παραδοτέο 3: Έκθεση εργασιών και αποτελεσμάτων κλιματολογικής & υδρολογικής μελέτης. Υπεύθυνος 

φορέας: Α.Π.Θ., Τμ. Φυσικής 
- Παραδοτέο 4: Έκθεση μελέτης χλωρίδας και πανίδας. Υπεύθυνος φορέας: Συστάδα. 
- Παραδοτέο 5: Έκθεση παλυνολογικής μελέτης. Υπεύθυνος φορέας: Α.Π.Θ., Τμ. Δασολογίας 
- Παραδοτέο 6: Έκθεση μελέτης πολιτισμικής κατασκευής του τοπίου. Υπεύθυνος φορέας: Α.Π.Θ., Τμ. 

Ιστορίας. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναμένεται να αναδειχθούν αιτιακές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων 
και αλλαγών, να ερμηνευθούν τα σημερινά δεδομένα αλλά και να αξιολογηθεί, μέσω της μεθοδολογικής 
διασταύρωσης, η αξιοπιστία των επιμέρους μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν.  

Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση στέκεται στα σημεία που οι διαφορετικές προσεγγίσεις διασταυρώνονται και 
δεν περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που προέκυψαν, άρα ούτε ακυρώνει τη χρησιμότητα και των 
προηγούμενων παραδοτέων για τα επόμενα στάδια. Δηλαδή στοιχεία που εκ των πραγμάτων προέρχονται από 
μία μόνο προσέγγιση δεν επαναλαμβάνονται εδώ, αλλά παραμένουν στα επιμέρους παραδοτέα.  

Υπεύθυνος φορέας για το συγκεκριμένο Παραδοτέο ήταν η Συστάδα. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν τα εξής 
μέλη της Ομάδας Έργου: 

- Ο Νίκος Νικήσιανης, Δρ. Βιολογίας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, ανέλαβε τη συγκριτική 
αξιολόγηση των στοιχείων και τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.  

- Ο Δημήτρης Παλάσκας, Δρ. Δασολογίας, ανέλαβε τη δημιουργία και τη διαχείριση του Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών.  

- Η Λίνα Νούσκα, Δασοπόνος MsC, εργάστηκε στη συγκέντρωση και την επεξεργασία πληροφοριών μέσα 
στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. 

- Η Σόνια Αντωνιάδου, Δασολόγος MsC πραγματοποίησε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης.  
- Η Ελένη Μπάντιου ανέλαβε την ετυμολόγηση των τοπωνυμίων.  
- Ο Δημήτρης Τσιάρας, ο Σωτήρης Κωνσταντίνου και ο Γιώργος Πουλής, που δεν είχαν σύμβαση για το 

παρόν Παραδοτέο, συνεισέφεραν ως συντάκτες του Παραδοτέου 4.  

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τις 1/1/2019 ως τις 30/8/2020, διήρκησαν δηλαδή 20 μήνες. Η 
εργασία που δαπανήθηκε εκτιμάται συνολικά επίσης στους 12 α/μ.  

Το Παραδοτέο τους προϊόν αποτελείται από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία του Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών και των λογιστικών φύλλων Excel (που δεν περιλαμβάνονται εδώ για λόγους όγκου) 
συνοδευόμενα από την παρούσα έκθεση πεπραγμένων. 
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2. Υφιστάμενη κατάσταση βλάστησης 
Η υφιστάμενη κατάστασης της βλάστησης μελετήθηκε ποιοτικά και ποσοτικά με τους εξής τρόπους: 

- Φωτοερμηνεία της πλέον πρόσφατης αεροφωτογραφίας του 2015. 
- Ανάλυση των δεδομένων από τις πρόσφατες Διαχειριστικές Μελέτες (Φύλλα Περιγραφής Συστάδας, 

ογκομετρικά στοιχεία ανά συστάδα, πρωτογενή δεδομένα πεδίου Δοκιμαστικές Επιφάνειες). 
- Επιτόπια έρευνα και νέες δειγματοληψίες. 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η αξιοποίηση, η συσχέτιση, η σύγκριση κι η αξιολόγηση των επιμέρους 
αποτελεσμάτων των παραπάνω μεθόδων, ώστε να προκύψει η ακριβέστερη εικόνα για τη σημερινή βλάστηση 
στην περιοχή.  

1. Κάλυψη εδάφους 

Κατηγορίες κάλυψης εδάφους 

Τα αποτελέσματα για την πλέον πρόσφατη α/φ, τα οποία ενδιαφέρουν στο παρόν κεφάλαιο, εμφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας 1 Έκταση, κάλυψη, κυριαρχία και ηλικία δέντρων στα πολύγωνα του 2015 

Category 2015 Ha % 

Μέση 
κάλυψη 

Ποσοστό 
ώριμων 
δέντρων 

Μέση 
κυριαρχία 

KTIRIA 4,31 0,04% - - - 

DROMOS 142,94 1,33% - - - 

KALLIERGEIA 11,11 0,10% - - - 

LIVADI 1289,71 11,98% 3% 12,76%  

LITHONES 1488,11 13,82% 1,27% 10,8% - 

KOITI 76,32 0,71% - - - 

YGROTOPOS 8,60 0,08% - - - 

OR_THAMNONA 74,67 0,69% 46,86% - - 

PARAPOTAMIA 28,2 0,26% 77,53% 82,31% - 

LOIPA_FYLLO 143,88 1,34% 59,42% 36,91% - 

DRYS 1009,61 9,38% 82,83% 92,21% - 

DRYS-M.PEFKI 1194,09 11,09% 82,54% 98,36% 45,12% 

OXYA-DRYS 81,53 0,76% 93,5% 100% 49,43% 

M.PEFKI 1502,39 13,95% 74,06% 94,23% - 

ELATI 10,86 0,10% 67,73% 100% - 

ELATI-M.PEFKI 494,18 4,59% 81,89% 91,63% 33,19% 

OXYA 968,57 9,00% 97,02% 99,48% - 

OXYA-ELATI 862,53 8,01% 93,85% 100% 55,67% 

OXYA-M.PEFKI 1375,1 12,77% 87,63% 99,61% 42,64% 

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

Δασικές εκτάσεις 7670,93 71,25% 86,78% 85,8% - 

Όπως φαίνεται, οι δασικές εκτάσεις (με πράσινο στον πίνακα) καλύπτουν συνολικά το 71,25% της περιοχής, με 
μέσο βαθμό κάλυψης από δέντρα 87% και αποτελούνται από ώριμα δέντρα κατά 86%.  
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Πίνακας 2 Κάλυψη στις δασικές εκτάσεις (Cover>20%) 

Ποσοστό 
κάλυψης 

2015_Ha  % Καλυμμένη 
έκταση 

20% 1055198,868 1,36% 211039,77 
40% 2377163,616 3,07% 950865,45 
60% 6465283,861 8,35% 3879170,3 
80% 37009837,46 47,77% 29607870 

100% 30564894,61 39,45% 30564895 
 Σύνολο 77472378,42  65213840  

Μέση κάλυψη  84,18% 

Συγκριτικά, την πυκνότερη κάλυψη την έχει η ζώνη της Οξιάς και κυρίως τα δάση Οξιάς και Οξιάς – Ελάτης. Τα 
δάση της Δρυός όμως έχουν πια επίσης μεγάλη κάλυψη και ξεπερνάνε μάλιστα αυτά της Πεύκης και της Ελάτης, 
γεγονός που αποτυπώνει μάλλον ότι η βασική πίεση στην περιοχή δεν είναι πια η βόσκηση, αλλά η υλοτομία.  

 

Εικόνα 1 Οι δασικές εκτάσεις το 2015 

Η εικόνα αυτή μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη που δίνουν οι πρόσφατες Διαχειριστικές Μελέτες για τα 
παρακάτω δασικά συμπλέγματα που βρίσκονται εντός της περιοχής έργου: 

Πίνακας 3 Συμπλέγματα περιοχής έργου 

Σύμπλεγμα 
Έκταση εντός 
περιοχής έργου 

Ποσοστό κάλυψης 
περιοχής έργου 

Πρόσφατη 
Διαχειριστική Μελέτη 

Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 1522,84 14,13% 2015 

Δημόσιο Δάσος Νοτίου Γράμμου 7675,39 71,21% 2018 

Δημοτικό Δάσος Κοτύλης 866,60 8,04% 2018 
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Από τα Φύλλα Περιγραφής Συστάδας, αθροίζοντας όλες τις συστάδες της περιοχής, προκύπτει ο παρακάτω 
πίνακας: 

Πίνακας 4 Χαρακτήρας έκτασης σύμφωνα με τα ΦΠΣ των Διαχειριστικών Μελέτων 

Έκταση Ha % 
Δασοσκεπής 5470,18 54,4% 

Μερικώς Δασοσκεπής 1893,02 18,8% 

Σύνολο Δασών 7363,2 73,2% 

Αγροί-Οικισμοί 309,5 3,1% 

Χορτολιβαδική-γυμνή 1961,9 19,5% 

Άγονη-Λιθώνες 423,4 4,2% 

Σύνολο 10058 100% 

Όπως φαίνεται, το σύνολο των πλήρως και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, εκτιμάται σε 73,2%. Το ποσοστό 
αυτό είναι πολύ κοντά με το αντίστοιχο ποσοστό που υπολογίστηκε μέσω της φωτοερμηνείας (71,95%, βλ. 
πίνακες 3 & 4). Η απόκλιση του 1,25% είναι αξιοσημείωτα μικρή για δύο εκτιμήσεις που προέρχονται από τελείως 
διαφορετικά δεδομένα και μέθοδο, επικυρώνοντας την αξιοπιστία και των δύο προσεγγίσεων.  

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αν ως μερικώς δασοσκεπείς ορίζουμε τις δασικές εκτάσεις που εμφανίζονται 
στη φωτοερμηνεία με ποσοστό κάλυψης 20%, 40% και 60%, οι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις φαίνονται να 
καταλαμβάνουν σχετικά περισσότερο χώρο στα ΦΠΣ από ό,τι στη φωτοερμηνεία: 18,8% στα ΦΠΣ, 9,2% στη 
φωτοερμηνεία. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει πιθανά μια τάση για υπερεκτίμηση της πραγματικής κάλυψης κατά 
τη φωτοερμηνεία.  

Από την άλλη, ο μέσος βαθμός συγκόμωσης των συστάδων (για τις οποίες υπάρχουν ποσοτικές εκτιμήσεις) που 
προκύπτει από τα ΦΠΣ είναι 0,857, ενώ ο μέσος βαθμός κάλυψης στις δασικές εκτάσεις που προκύπτει από την 
φωτοερμηνεία είναι 0,842 (βλ. Πιν.5), δηλαδή ξανά πολύ κοντινός. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο εδώ ότι ο μέσος 
βαθμός συγκόμωσης των συστάδων δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί πρόκειται για μια εκτίμηση του συντάκτη για 
όλη τη συστάδα, η οποία έχει συνήθως μεγάλο εύρος και το πάνω άκρο τής είναι σχεδόν πάντα πάνω από 1, 
ανεβάζοντας έτσι το μέσο. Δεν είναι δυνατό από τα στοιχεία του ΦΠΣ να εκτιμηθεί η πραγματική μέση κάλυψη 
κάθε συστάδας. Οπότε, εκτιμάται ότι το 0,857 είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με την πραγματικότητα.  

Ο χαρακτήρας των ανοικτών εκτάσεων έχει εκτιμηθεί με αρκετά διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό αφορά 
περισσότερο τη διαφορετική στοχοθεσία των δύο προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Το ποσοστό των αγρών στα ΦΠΣ ανέρχεται στο 3,1%, ενώ κατά τη φωτοερμηνεία εκτιμήθηκε μόνο στο 
0,14%. Η απόκλιση οφείλεται πιθανά στο ότι κατά τη σύνταξη των ΦΠΣ οι πρόσφατα εγκαταλελειμμένοι 
αγροί χαρακτηρίζονται συστηματικά ως αγροί, ενώ στη φωτοερμηνεία ως λιβάδι.  

- Οι λιθώνες και οι άγονες εκτάσεις στα ΦΠΣ εκτιμήθηκαν στο 4,2%, ενώ στη φωτοερμηνεία έφτασαν το 
13,82%. Εδώ, ήταν σαφώς διαφορετικά τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίστηκε μια έκταση ως άγονη ή 
ως χορτολιβαδική. Κατά τη σύνταξη των ΦΠΣ άλλωστε οι χορτολιβαδικές αθροίζεται με τις εκτάσεις που 
χαρακτηρίζονται ως «γυμνές», οι οποίες στη φωτοερμηνεία χαρακτηρίστηκαν μάλλον ως «λιθώνες – 
άγονα».  

 

Κατηγορίες δασικής βλάστησης 

Η πιο ακριβής ποσοτικά εκτίμηση για τις κατηγορίες δασικής βλάστησης, μπορεί να προκύψει επίσης από το 
πρωτογενή δεδομένα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των παραπάνω Μελετών. 
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Οι δειγματοληψίες έγιναν με τη μέθοδο του ρελασκοπίου και αναφέρουν αριθμό δέντρων ανά DBH (σε βήματα 
των 2 cm). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες στα συμπλέγματά Νότιου 
Γράμμου και Δημόσιου Κοτύλης, ανακτήθηκαν ξανά από τα συμπληρωμένα Δελτία πεδίου, τα οποία μας 
παραχώρησε η Διεύθυνση Δασών. Συνολικά, αποκτήθηκαν δεδομένα από 584 Δοκιμαστικές Επιφάνειες σε όλη 
την περιοχή (κατά μέσο όρο μία ΔΕ ανά 18,3 Ha) με 1 ως 4 είδη ανά ΔΕ. Οι 575 από αυτές γεωαναφέρθηκαν εκ 
νέου, με βάση τα στοιχεία υπαίθρου (για τις 9 έλειπαν τα στοιχεία). Σε συνδυασμό με τις νέες δειγματοληψίες 
που πραγματοποιήθηκαν (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο του Παρ. 4, καθώς και παρακάτω), τα δεδομένα αυτά 
υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του παρόντος έργου για δεδομένα πεδίου από τη δασική βλάστηση. Στο αντίστοιχο 
Παράρτημα του Παραδοτέου 4 αναφέρεται το σύνολο των στοιχείων. 

 

Εικόνα 2 Οι Δοκιμαστικές Επιφάνειες από τις πρόσφατες μελέτες στα 3 συμπλέγματα 

Για να μεταφραστεί ο αριθμός ατόμων σε βαθμό κυριαρχίας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των ατόμων, 
μετατρέψαμε τον αριθμό ατόμων σε GSO (Growth Space Occupied, δηλαδή κατειλημμένος χώρος ανάπτυξης). Ο 
δείκτης GSO επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη έκφραση της πραγματικής σχετικής πυκνότητας ενός είδους, του 
χώρου δηλαδή που καταλαμβάνει σε μια περιοχή και σε μία μίξη. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη, ανάμεσα 
στους άλλους προτεινόμενος από τη βιβλιογραφία, έγινε γιατί διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο ρύθμισης της 
δυναμικής μίας περιοχής στο οικολογικό μοντέλο προσομοίωσης της διαδοχής στο LANDIS PRO. (βλ. Παραδοτέο 
13).  

Ο δείκτης είναι ίσος με: 
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Η εξίσωση (2) περιγράφει τον GSO για κάθε είδος i σε μία δεδομένη περιοχή. Η μεταβλητή MaxSDIi αφορά τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη SDI που μπορεί να λάβει το είδος i. Όταν σε μία περιοχή υπάρχουν περισσότερα από ένα 
είδη, ισχύει: 
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Δηλαδή, ο συνολικός GSO της περιοχής είναι το άθροισμα των GSOi των Ν ειδών που υπάρχουν στην περιοχή τη 
δεδομένη χρονική στιγμή. Οι τιμές του του MaxSDI, δηλαδή της μέγιστης σχετικής πυκνότητας που μπορεί να 
φτάσει το κάθε είδος, στην περιοχή έρευνας, τέθηκαν με βάση τη βιβλιογραφία (βλ. Παραδοτέο 12). Προέκυψε 
έτσι ο πίνακας του Παραρτήματος 1 με το GSO ανά είδος και ΔΕ.  Στις τελευταίες στήλες, χαρακτηρίζεται κάθε ΔΕ 
με βάση την σύνθεση των ειδών με τρόπο αντίστοιχο με αυτό τις φωτοερμηνείας και υπολογίζεται ο βαθμός 
κυριαρχίας.  

Με αυτό τον τρόπο, συγκρίναμε το χαρακτηρισμό των ΔΕ με βάση τη σύνθεση, την πυκνότητα και την κυριαρχία, 
με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς που αποδόθηκαν στη φωτοερμηνεία. Η σύγκριση αυτή βοηθά να 
αξιολογήσουμε την εγκυρότητα της φωτοερμηνείας -θεωρώντας εξ ορισμού ως πλέον έγκυρα τα δεδομένα των 
ΔΕ- να ερμηνεύσουμε τις αποκλίσεις και τελικά να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις της φωτοερμηνείας, προτού 
αξιοποιηθούν τα δεδομένα της για την αναπαράσταση της ιστορίας της βλάστησης.  

Αρχικά, στον παρακάτω πίνακα εξετάσουμε το ποσοστό των ΔΕ ανά κατηγορία, συγκρίνοντάς το με το ποσοστό 
των εκτάσεων που καταλαμβάνει η αντίστοιχη κατηγορία στη φωτοερμηνεία (στην τελευταία στήλη έχουμε 
ανάγει το ποσοστό των εκτάσεων που ενδιαφέρουν στο 100%, ώστε να είναι άμεση η σύγκριση). Όπως βλέπουμε, 
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, γεγονός που επικυρώνει ξανά τη μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στην Μ. Πεύκη και τις ενώσεις της με τη Δρυ και 
την Οξιά. Συγκεκριμένα, στη φωτοερμηνεία χαρακτηρίστηκαν αισθητά λιγότερες εκτάσεις ως αμιγής Μ. Πεύκη 
και αντίστοιχα περισσότερες ως μίξεις Δρυός-Μ. Πεύκης και Οξιάς – Μ. Πεύκης. Η απόκλιση αυτή οφείλεται 
πιθανά ως ένα βαθμό στη συνήθη πρακτική κατά τη συμπλήρωση των Δελτίων για τις ΔΕ να μην αναφέρονται 
χωριστά τα άτομα άλλου είδους όταν είναι πολύ λίγα. Κατά τα άλλα, η φωτοερμηνεία φαίνεται να υποεκτιμά 
κάπως τις ενώσεις Οξιάς – Ελάτης και τα αμιγή δάση Ελάτης, ενώ υπερεκτιμά τα αμιγή δάση Δρυός.  

Πίνακας 5 Κατηγορία βλάστησης σε ΔΕ 

Κατηγορία Αριθμός ΔΕ % Φωτοερμηνεία 
DRYS 49 8,39% 9,38% 13,47% 
DRYS-M.PEFKI 58 9,93% 11,09% 15,92% 
DRYS-ELATI 2 0,34% 0,00% 0,00% 
OXYA-DRYS 6 1,03% 0,76% 1,09% 
M.PEFKI 144 24,66% 13,95% 20,03% 
ELATI-M.PEFKI 42 7,19% 4,59% 6,59% 
ELATI 9 1,54% 0,10% 0,14% 
OXYA-M.PEFKI 68 11,64% 12,77% 18,33% 
OXYA-ELATI 89 15,24% 8,01% 11,50% 
OXYA 117 20,03% 9,00% 12,92% 
Σύνολο 584 100,00% 70% 100% 

Για να εξηγήσουμε αυτές τις αποκλίσεις, και να αξιολογήσουμε επίσης τη φωτοερμηνεία, ελέγξαμε σε ποιο 
πολύγωνο της φωτοερμηνείας εμπίπτει κάθε ΔΕ, και συγκρίναμε την πραγματική σύνθεσή της με την κατηγορία 
και την κάλυψη που αποδόθηκε κατά τη φωτοερμηνεία στην α/φ του 2015.  

Όσο αφορά αρχικά την κατηγορία, η κατηγορία της φωτοερμηνείας και της ΔΕ συμπίπτουν στο 79,23%, το οποίο 
κρίνεται ως ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Εξετάζοντας καλύτερα το 20,77% των ΔΕ όπου η κατηγοριοποίηση 
αποκλίνει, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
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Πίνακας 6 Κατανομή ΔΕ με διαφορετική κατηγοριοποίηση από τη φωτοερμηνεία 

Κατηγορία ΔΕ 
Κατηγορία 
Φωτοερμηνείας 

Πλήθος 
ΔΕ 

DRYS DRYS-ELATI 1 

  DRYS-M.PEFKI 10 

DRYS-ELATI ELATI-M.PEFKI 1 

DRYS-M.PEFKI M.PEFKI 4 

  OXYA-M.PEFKI 1 

ELATI ELATI-M.PEFKI 4 

  OXYA 1 

  OXYA-ELATI 3 
ELATI-
M.PEFKI M.PEFKI 2 

  OXYA-ELATI 4 

  OXYA-M.PEFKI 4 

M.PEFKI DRYS-M.PEFKI 9 

  ELATI-M.PEFKI 10 

  OXYA-M.PEFKI 26 

OXYA LIVADI 1 

  OXYA-DRYS 1 

  OXYA-ELATI 16 

  OXYA-M.PEFKI 6 

OXYA-DRYS DRYS 1 

  DRYS-M.PEFKI 1 

  OXYA 1 

OXYA-ELATI OXYA 1 

  OXYA-M.PEFKI 6 

OXYA-M.PEFKI M.PEFKI 4 

Σύνολο   118 

Όπως φαίνεται κι εδώ, οι περισσότερες αποκλίσεις (38%) προκύπτουν όταν οι εκτάσεις στις οποίες λήφθηκαν ΔΕ 
μόνο με Μ. Πεύκη, τα αντίστοιχα πολύγωνα στη φωτοερμηνεία χαρακτηρίστηκαν ως μίξεις της Πεύκης με Οξιά, 
Ελάτη ή Δρυ. Η απόκλιση αυτή δεν αποκαλύπτει κάποια συστηματικό ή μεθοδολογικό λάθος, καθώς είναι πιθανό 
σε μια μικτή έκταση η ΔΕ να έπεσε σε σημείο με καθαρή Πεύκη, ή ακόμα να προτιμήθηκε η καθαρή Πεύκη για 
διαχειριστικούς λόγους. Αντίστοιχα, η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία αποκλίσεων (20%) αφορά ΔΕ με αμιγή 
Οξιά, οι οποίες πέφτουν σε πολύγωνα με μίξεις Οξιάς με Ελάτη και Δρυ. Οι αποκλίσεις αυτές εξηγούν και τις 
μεγαλύτερες αποκλίσεις του πίνακα 18. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (πλην μίας), η κατηγορία της 
φωτοερμηνείας και αυτή της ΔΕ έχουν κοινό ένα από τα δύο συγκυρίαρχα είδη. Η μόνη συστημική απόκλιση που 
διαφαίνεται είναι μια πιθανή υποτίμηση της Ελάτης, αφού κάποιες μίξεις της Ελάτης με Οξιά, εμφανίζονται στη 
φωτοερμηνεία ως μίξεις της Πεύκης. Καθώς η διάκριση της Πεύκης από την Ελάτη στη φωτοερμηνεία είναι 
δύσκολη, εδώ ίσως η φωτοερμηνεία να λανθάνει, αλλά η απόκλιση είναι μικρή. Γενικά, το ποσοστό (20%) και 
ακόμα περισσότερο το είδος των αποκλίσεων, σε μια τόσο σύνθεση περιοχή, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των 
χαρακτηρισμών κατά τη φωτοερμηνεία, όσο αφορά την κατηγορία.  

Όσο αφορά ωστόσο την κυριαρχία, διαφαίνονται κάποιες συστηματικές αποκλίσεις. Όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα για τις μίξεις για τις οποίες υπάρχουν επαρκή δεδομένα, στις μίξεις Ελάτης – Μ. Πεύκης και 
Οξιάς – Μ. Πεύκης υπάρχει σημαντική και συστηματική υποτίμηση κατά τη φωτοερμηνεία της κυριαρχίας 
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αντίστοιχα της Ελάτης και της Οξιάς πάνω στην Πεύκη. Η απόκλιση αυτή μπορεί να εξηγήσει σε ένα βαθμό και το 
μεγαλύτερο βαθμό κυριαρχίας της Πεύκης στα συνολικά δεδομένα της φωτοερμηνείας.   

Πίνακας 7 Σύγκριση κυριαρχίας σε ΔΕ και φωτοερμηνεία 

  
Κυριαρχία 
ΔΕ 

Κυριαρχία 
Φωτοερμηνεία Απόκλιση 

DRYS-M.PEFKI 49% 44% 5% 

ELATI-M.PEFKI 55% 31% 23% 

OXYA-ELATI 49% 53% -4% 

OXYA-M.PEFKI 64% 46% 18% 

Οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για την μερική διόρθωση του αποτελέσματος της φωτοερμηνείας, 
στις ενώσεις όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές, ώστε να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Προτείνονται 
λοιπόν οι εξής αλλαγές: 

Πίνακας 8 Προτεινόμενες διορθώσεις στο ποσοστό κυριαρχίας στα πολύγωνα της φωτοερμηνείας, με βάση τα δεδομένα από τις ΔΕ 

 Categ_2015 Domin_2015 
Διορθωμένο 
ποσοστό 

ELATI-M.PEFKI 
  
  

25% 50% 
50% 75% 

75% 90% 

ΟΧΥΑ-M.PEFKI 
  
  

25% 50% 
50% 75% 
75% 90% 

Πίνακας 9 Αναλογία βασικών ειδών μετά τη διόρθωση της φωτοερμηνείας με βάση τα δεδομένα των ΔΕ 

Είδος GSO_% 

ΔΕ όπου 
κυριαρχεί

% 
Αρχική 

Φωτοερμηνεία 
Διορθωμένη 

Φωτοερμηνεία 

Fagus 37,71% 35,62% 28,81% 32,78% 

Pinus 32,72% 36,64% 38,04% 32,70% 

Abies 15,46% 14,21% 14,06% 15,44% 

Quercus 14,12% 13,53% 19,09% 19,09% 

Εδώ, τα ποσοστά της διορθωμένης φωτοερμηνείας συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα ποσοστά των ΔΕ όπου 
κυριαρχεί κάθε είδος και είναι κοντά στα ποσοστά κατανομής του GSO. Η μόνη σημαντική διαφορά που απομένει 
είναι η παραπάνω παρουσία της Δρυός, η οποία όπως εξηγήθηκε είναι αναμενόμενη γιατί στη φωτοερμηνεία 
υπάρχουν πολύγωνα με Δρυς στα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ΔΕ.  

GSO και Cover ανά κατηγορία δασικής βλάστησης 

Θεωρητικά, ο δείκτης GSO θα πρέπει να συσχετίζεται ευθέως με την κάλυψη μίας έκτασης (Cover), όπως αυτή 
εκτιμάται κατά τη φωτοερμηνεία. Για να διερευνηθεί αυτή η σχέση, υπολογίσαμε αρχικά από τα δεδομένων των 
ΔΕ το μέσο GSO σε κάθε κατηγορία (αφαιρέσαμε τις κατηγορίες με πολύ λίγες επιφάνειες): 
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Πίνακας 10 Μέσος όρος GSO ανά κατηγορία βλάστησης στις ΔΕ 

Category MO GSO 

M.PEFKI 0,479105595 
ELATI 0,491726889 
DRYS 0,635611898 

Γενικό Άθροισμα 0,638185047 

OXYA 0,648639422 
DRYS-M.PEFKI 0,687631481 
OXYA-M.PEFKI 0,706365181 

ELATI-M.PEFKI 0,712635854 
OXYA-ELATI 0,799447033 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι αμιγείς επιφάνειες έχουν μικρότερο GSO από όλες τις μεικτές, κάτι που πιθανά 
προκύπτει από τον τρόπο δειγματοληψίας ή από την ιστορία των αμιγών συστάδων. Ανάμεσά τους ωστόσο, η 
σειρά είναι η αναμενόμενη, με τα δάση Μ.Πεύκης να είναι τα πιο ανοιχτά και να ακολουθούν κλιμακωτά η Ελάτη, 
η Δρυς κι η Οξιά. Στις μίξεις επίσης η σειρά είναι μάλλον η αναμενόμενη, με τις μίξεις Δρυός-Πεύκης -κατά κανόνα 
λιγότερο ώριμες- να είναι οι πλέον ανοικτές και τις μίξεις Οξιάς-Ελάτης -κατά κανόνα πλέον ώριμες- οι πλέον 
κλειστές.   

Η ίδια σειρά, όσο αφορά τις μίξεις, προκύπτει και από τις αντίστοιχες ΔΕ που έγιναν στο πλαίσιο του έργου για 
τη μέτρηση της αναγέννησης (από τον πίνακα αφαιρέθηκε η Δρυς λόγω μικρού αριθμού επιφανειών): 

Πίνακας 11 Μέσος όρος GSO ανά κατηγορία βλάστησης στις νέες δειγματοληψίες 

Category MO GSO 

DRYS-M.PEFKI 0,476 
OXYA-M.PEFKI 0,517 

M.PEFKI 0,574 
ELATI-M.PEFKI 0,632 
OXYA 0,691 
OXYA-ELATI 0,780 

Για τις περισσότερες κατηγορίες, οι τιμές είναι αρκετά κοντινές. Μεγάλη απόκλιση υπάρχει στη μίξη Δρυός – Μ. 
Πεύκης και Οξιάς – Μ. Πεύκης. Ο λόγος είναι ότι η επιλογή των επιφανειών για την αναγέννηση έγινε με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιλέγονται οι οριακές επιφάνειες και ανάμεσά τους οι πλέον ανοιχτές, εκεί δηλαδή που 
συνεχίζει η αναγέννηση και της Πεύκης. Έτσι, προέκυψε χαμηλότερος ο μέσος όρος του GSO. Καθώς η επιλογή 
αυτή έγινε σε όλες τις μίξεις, η σχετική θέση των μεικτών συστάδων παρέμεινε αξιοσημείωτα ίδια, ενώ εκεί που 
δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα, π.χ. στις ώριμες συστάδες Οξιάς-Ελάτης, η μέση τιμή GSO είναι πολύ κοντινή.  

Αν συγκριθεί η παραπάνω σειρά κατάταξης στο μέσο GSO με τη σειρά από τη σειρά που παρουσιάζουν οι 
αντίστοιχες κατηγορίες στην τιμή cover στη φωτοερμηνεία (βλ. πίνακα 1), βλέπουμε ότι τα αμιγή δάση Μ. Πεύκης 
εμφανίζονται ως τα πλέον ανοικτά, και ακολουθούν οι μίξεις της με Δρυ, Ελάτη και Οξιά, με τη διαφορά ότι η 
μίξεις Οξιάς – Πεύκης εμφανίζονται στη φωτοερμηνεία πιο πυκνές από της μίξεις Ελάτης – Πεύκης. Φαίνεται 
λοιπόν εξαρχής ότι η αντιστοίχιση GSO και Cover είναι εξαιρετικά επισφαλής.  

Μια τέτοια δυσκολία είναι αναμενόμενη, αφού, όπως φάνηκε ακόμα περισσότερο με τις νέες δειγματοληψίες 
που πραγματοποιήθηκαν και εστίασαν περισσότερο στα ζητήματα του GSO, το πραγματικό GSO σε ένα δάσος 
αλλάζει κάθε λίγα μέτρα διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικά σύνθετο χωρικό πρότυπο, ενώ η μέση εκτίμηση της 
κάλυψης γίνεται για μια σχετικά μεγάλη έκταση (το μέσο πολύγωνο της φωτοερμηνείας έχει έκταση 4 
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στρέμματα). Κατά τη φωτοερμηνεία εξάλλου, η εκτίμηση της κάλυψης δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη μικρά 
διάκενα ανάμεσα στα δέντρα, τα οποία πάντα υπάρχουν. Ακόμα και όταν μια έκταση μοιάζει στη φωτογραφία 
να είναι πλήρως δασωμένη και χαρακτηρίζεται ως 100%, στην πραγματικότητα έχει πάντα διάκενα, τα οποία 
κατεβάζουν το GSO. Από την άλλη, κατά τη λήψη των ΔΕ είναι αναμενόμενο ότι οι ερευνητές αποφεύγουν 
συστηματικά τα πιο πυκνά σημεία, στα οποία δεν μπορούν να βηματίσουν και να καταμετρήσουν τα δέντρα.  

Κατά συνέπεια, το μέσο GSO των ΔΕ (0,64) απέχει σημαντικά από το μέσο βαθμό κάλυψης των αντίστοιχων 
πολυγώνων που αποδόθηκε στη φωτοερμηνεία. Όπως θα ήταν αναμενόμενο, η απόκλιση αυτή είναι πολύ 
μεγαλύτερη στα πολύγωνα που χαρακτηρίζονται ως 100% κάλυψη, ενώ σχεδόν εξαφανίζεται στα (λίγα) 
πολύγωνα που χαρακτηρίστηκαν με 60%. Σημειώνεται ωστόσο ότι διατηρείται η ίδια σειρά. Μετά από το σχετικό 
έλεγχο, φάνηκε ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές ισχύουν οριζόντια, σε όλους τους τύπους δασών, χωρίς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις.  

Πίνακας 12 Σύγκριση GSO των ΔΕ με cover στη φωτοερμηνεία 

  
Κάλυψη (Cover) 
Φωτοερμηνείας GSO ΔΕ Διαφορά 

  60% 0,593 -0,68% 
  80% 0,605 -19,46% 
  100% 0,671 -32,93% 

Μέσος όρος 89,56% 0,637 -25,75% 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προτείνεται η παρακάτω αντιστοίχιση των ποσοστών Cover σε GSO (οριζόντια, 
σε όλους τους τύπους δασών): 

Πίνακας 13 Προτεινόμενη αντιστοίχιση του cover στη φωτοερμηνεία σε GSO 

Cover_2015 GSO 

100% 0,75 

80% 0,65 
60% 0,55 
40% 0,4 
20% 0,2 

 

2. Κύρια και δευτερεύοντα δασικά είδη  

Σχετική αφθονία των 4 κύριων ειδών 
Κυριαρχία ανά έκταση  

Τόσο τα δεδομένα από τη φωτοερμηνεία, όσο και αυτά από τις Διαχειριστικές Μελέτες μπορούν να μας δώσουν 
μια εικόνα για τα κύρια και τα δευτερεύοντα δασικά είδη και τη μεταξύ τους αναλογία.  

Ξεκινώντας από τη φωτοερμηνεία, χαρακτηρίζοντας τις μεικτές εκτάσεις ανάλογα με το πιο είδος κυριαρχεί, 
προκύπτουν οι παρακάτω αναλογίες για τις δασικές εκτάσεις της περιοχής.  
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Πίνακας 14 Κυριαρχία των 4 βασικών ειδών ανά έκταση 

Είδος που κυριαρχεί Ha % 

Κυριαρχία Οξιάς 20224805,96 26,97% 
Κυριαρχία Μ. Πεύκης 35182923,3 46,92% 
Κυριαρχία Ελάτης 4254664,823 5,67% 

Κυριαρχία Δρυός 15317236,99 20,43% 

Όπως φαίνεται, η Πεύκη φαίνεται να κυριαρχεί στις περισσότερες εκτάσεις, ακολουθεί η Οξιά κι η Δρυς, ενώ η 
Ελάτη κυριαρχεί σε μικρό μέρος της περιοχής, αν και απαντάται σε πολύ μεγαλύτερο.  

Στις Διαχειριστικές Μελέτες αντίστοιχα, οι Συστάδες χωρίζονται σε Διαχειριστικές Κλάσεις, ανάλογα με το 
κυρίαρχο δασοπονικό είδος. Ο διαχωρισμός αυτός μας γίνει μια πρόχειρη εικόνα για τη σχετική κυριαρχία των 
διαφορετικών ειδών.  

Πίνακας 15 Εκτάσεις ανά διαχειριστική κλάση 

Διαχειριστική Κλάση Ha % 

Μ. Πεύκης 4911 48,83% 

Oξιάς 2691,5 26,76% 

Οξιάς - Κωνοφόρων 451,1 4,48% 

Δρυός 2004,4 19,93% 

Σύνολο 10058 
 

Η αντιστοίχιση των δύο πινάκων είναι αξιοσημείωτη.  

Σχετική αφθονία 

Η κυριαρχία σε μια έκταση δεν αποτυπώνει τη σχετική αναλογία των ειδών, αφού στην περιοχή κυριαρχούν οι 
μίξεις. Για να εστιάσουμε περισσότερο στον συσχετισμό  ανάμεσα στα 4 βασικά είδη, στα δεδομένα της 
φωτοερμηνείας: 

- μοιράσαμε τις εκτάσεις με μεικτές κατηγορίες, ανάλογα με τα ποσοστά κυριαρχίας που είχε το κάθε 
είδος, 

- πολλαπλασιάσαμε την έκταση με το βαθμό κάλυψης 
- πολλαπλασιάσαμε το αποτέλεσμα με ένα συντελεστή 0,2 για τα πολύγωνα όπου τα δέντρα 

περιγράφονται ως νεαρά (και αντίστοιχα συντελεστή 1 στα ώριμα).  

Προέκυψαν έτσι οι παρακάτω εκτιμήσεις για τις δασικές εκτάσεις που καλύπτουν τα 4 βασικά είδη της περιοχής.  

Πίνακας 16 Σχετική αναλογία των 4 βασικών ειδών  

  Ha_2015 % στην περιοχή % στις εκτάσεις τους 

Οξιά 1951,1 18,12% 28,94% 

Μ. Πεύκη 2560,7 23,78% 37,98% 

Ελάτη 951,4 8,84% 14,11% 

Δρυς 1278,3 11,87% 18,96% 

Σύνολο 6741,6 62,93% 100% 

 Όπως φαίνεται, μετριάστηκε κάπως αλλά συνεχίζει η υπεροχή της Πεύκη, ενώ ακολουθεί η Οξιά, η Δρυς και 
τελευταία πια η Ελάτη.  
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Όπως σημειώθηκε όμως παραπάνω, ο υπολογισμός της κυριαρχίας στη φωτοερμηνεία, αποκλίνει μάλλον 
συστηματικά (σε σύγκριση με τα δεδομένα από τις ΔΕ) στις μίξεις Ελάτης – Μ. Πεύκης και Οξιάς - Μ. Πεύκης, 
όπου υπερεκτιμάται πιθανά η παρουσία της Πεύκης. Αν διορθωθούν οι μίξεις αυτές με τους συντελεστές που 
προτάθηκαν παραπάνω, τότε ο παραπάνω πίνακας μετατρέπεται ως εξής:  

Πίνακας 17 Σχετική αναλογία των 4 βασικών ειδών – με διορθωμένο βαθμό κυριαρχίας 

Κύρια είδη 
Καλυμμένη 
έκταση % 

% στο σύνολο 
της περιοχής 

Οξιά 2219,31 32,92% 20,61% 
Μ.Πεύκη 2200,03 32,63% 20,43% 
Ελάτη 1043,94 15,49% 9,70% 

Δρυς 1278,30 18,96% 11,87% 
Σύνολο 6741,57 100,00% 62,62% 

  

Τώρα, η Πεύκη ισορροπεί ουσιαστικά με την Οξιά. Η εικόνα αυτή αποδίδει μάλλον καλύτερα την κατάσταση στην 
περιοχής.  

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συγκριθούν με τις Διαχειριστικές Μελέτες. Οι συντάκτες των Διαχειριστικών, με 
βάση τα πρωτογενή δεδομένα από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες και την εκτίμησή τους για την έκταση που 
καταλαμβάνει κάθε είδος εντός της κάθε Συστάδας, υπολογίζουν τελικά για κάθε είδος τον όγκο των δέντρων 
(ξυλώδες κεφάλαιο), ανά κλάση μεγέθους. Ο υπολογισμός αυτός είναι η καλύτερη εκτίμηση που μπορούμε να 
έχουμε από τις Διαχειριστικές, όσο αφορά τη σχετική σημασία των ειδών μεταξύ τους στο σύνολο της περιοχής.  

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίσαμε την έκταση που καταλαμβάνει συνολικά σε όλη την περιοχή το καθένα από 
τα 4 βασικά είδη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διαχειριστικών. Και πάλι εδώ τα αποτελέσματα είναι 
αξιοσημείωτα παρόμοια με τα αντίστοιχα της φωτοερμηνείας (όσο αφορά την έκταση που κυριαρχεί το κάθε 
είδος, βλ. πίνακα 4), επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα των δύο προσεγγίσεων: 

Πίνακας 18 Έκταση που καλύπτει το κάθε είδος 

Είδος 
Έκταση σύμφωνα με 
Διαχειριστικές % 

Οξιά 2673,53 30,94% 

Μ. Πεύκη 3426,76 39,66% 

Ελάτη 1265,44 14,65% 

Δρυς 1274,41 14,75% 

Λεύκη 71,2 0,82% 

 Σύνολο 8582,79 100% 

Η μόνη σημαντική απόκλιση παρατηρείται στη Δρυ και είναι αναμενόμενη, καθώς στη φωτοερμηνεία 
χαρακτηριστικά ως «DRYS» (ή ενώσεις της) διάφορα μικρά πολύγωνα ανάμεσα στις λιβαδικές, κατοικημένες και 
αγροτικές εκτάσεις (φυτοφράχτες, μικρές συστάδες δέντρων, λιβάδια με αραιή δρυ κοκ), οι οποίες δεν λήφθηκαν 
υπόψη κατά τη σύνταξη των διαχειριστικών. Η διαφορά της Δρυός μοιράζεται αναλογικά στις υπόλοιπες 
κατηγορίες, με τέτοιο τρόπο ώστε αν δεν υπήρχε, τα υπόλοιπα ποσοστά θα ήταν σχεδόν όμοια.  

Σε σχέση με τον εκτιμώμενο όγκο, πάντα σύμφωνα με τις Διαχειριστικές μελέτες, η αναλογία των ειδών αλλάζει, 
χωρίς όμως μεγάλες ανατροπές. Η κυριαρχία της Πεύκης μετριάζεται, ενώ η Ελάτη ξεπερνά την δρυ, αφού έχει 
μεγαλύτερα δέντρα.  
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Πίνακας 19 Συνολικός όγκος ανά είδος 

Είδος Συνολικός όγκος % 

Οξιά 559393,2 36,95% 

Μ. Πεύκη 
637418,8 42,10% 

Ελάτη 148707,4 9,82% 

Δρυς 
142003,9 9,38% 

Λεύκη 26416,0 1,74% 

Σύνολο 2233214,7 100% 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οξιά και δευτερευόντως η Πεύκη διαθέτουν αναλογικά περισσότερο όγκο σε σχέση με 
την έκταση που καταλαμβάνουν, ενώ η Ελάτη κι η Δρυς σαφώς λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι η Οξιά και η Πεύκη 
διαθέτουν αναλογικά μεγαλύτερα δέντρα από την Ελάτη και τη Δρυ, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελεί μια 
ένδειξη ότι η Ελάτη κι η Δρυς διαθέτουν σχετικά νεότερους πληθυσμούς. Ωστόσο ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν θα 
λάμβανε υπόψη ότι κάθε είδος αυξάνεται σε όγκο με διαφορετικό ρυθμό. 

Η σχέση ανάμεσα στα 4 βασικά είδη μπορεί να αναζητηθεί και απευθείας στα πρωτογενή δεδομένα από τις ΔΕ. 
Τα δεδομένα αυτά ωστόσο, αν  και πλέον ακριβή γιατί έχουν τις τιμές DBH, είναι λιγότερο κατάλληλα γιατί 
αντιστοιχούν κάθε φορά στα συγκεκριμένα σημεία που έχει επιλέξει ο συντάκτης και δεν είναι ανηγμένα στη 
συνολική έκταση που καταλαμβάνει η αντίστοιχη ένωση στη συστάδα – αυτή ακριβώς η αναγωγή γίνεται κατά 
τον υπολογισμό των παραπάνω όγκων ανά είδος.  

Με αυτές τις επιφυλάξεις, εξετάστηκε κι εδώ η σχετική αναλογία των ατόμων των 4 βασικών ειδών, με βάση (α) 
τον αριθμό των ΔΕ όπου κυριαρχεί το κάθε είδος, (β) τον συνολικό αριθμό ατόμων και (γ) το συνολικό GSO.  

Πίνακας 20 Αναλογία 4 βασικών ειδών στις ΔΕ 

Είδος 

ΔΕ όπου 
κυριαρχεί

% 
Άτομα 
Σύνολο 

Ποσοστό 
ατόμων 

Άτομα 
ανά Ha 

GSO 
Σύνολο GSO_% 

Οξιά 35,62% 346266 40,47% 1223,55 140,69 37,71% 

Μ. Πεύκη 36,64% 252915 29,56% 741,69 122,08 32,72% 

Ελάτη 14,21% 86273 10,08% 586,89 57,672 15,46% 

Δρυς 13,53% 170242 19,90% 1418,69 52,67 14,12% 

Είναι ενδιαφέρον ότι εδώ η σειρά κυριαρχίας αλλάζει σε σχέση με τις εκτάσεις και τον όγκο που είδαμε 
παραπάνω, με την Οξιά να έχει περισσότερα άτομα ανεξαρτήτου μεγέθους από την Μ. Πεύκη. Όσο αφορά το 
GSO, η διαφορά μετριάζεται, αλλά πάλι η Οξιά διατηρεί σημαντικό προβάδισμα. Η Δρυς αντίστοιχα έχει 
περισσότερα, σχεδόν διπλάσια άτομα από την Ελάτη, αλλά παρόμοιο GSO.  

Μια πιθανή εξήγηση για την ανατροπή είναι οι ΔΕ να μην απόλυτα ισοκατανεμημένες στους διαφόρους τύπων 
δασών, οπότε να εξετάστηκαν περισσότερες ΔΕ στα δάση όπου κυριαρχεί η Οξιά, σε σχέση με τα δάση όπου 
κυριαρχεί η Πεύκη. Πράγματι, με βάση τα ίδια τα στοιχεία των ΔΕ, η Πεύκη κυριαρχεί στο ίδιο περίπου ποσοστό 
επιφανειών με την Οξιά, ενώ τα στοιχεία των Διαχειριστικών που συνδέονται μαζί τους εκτιμούν ότι η Πεύκη 
κυριαρχεί στο 41%. Οπότε υπάρχει μάλλον μια υπερεκπροσώπηση της Οξιάς στο δείγμα.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, η αλλαγή αυτή -σε σχέση με την έκταση- οφείλεται ως ένα βαθμό και στο γεγονός ότι 
η Οξιά έχει πιο πυκνούς πληθυσμούς από την Ελάτη και την Πεύκη, με υπερδιπλάσιο αριθμό ατόμων ανά Ha. Το 
γεγονός αυτό συμφωνεί με την υπόθεση ότι η Οξιά έχει σχετικά πιο νέα άτομα, ως είδος που εισέρχεται 
αργότερα.  
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Στον τελευταίο πίνακα συμπυκνώνουμε τις βασικότερες προσεγγίσεις για τη σχετική αφθονία των 4 ειδών:  

Πίνακας 21 Εκτίμηση αναλογίας 4 ειδών με βάση διαφορετικές προσεγγίσεις 

Είδος 

Έκταση 
όπου 

κυριαρχεί 
(φ/ε) 

Σχετική 
αφθονία 

(φ/ε 
αρχική 

εκτίμηση) 

Σχετική 
αφθονία 

(φ/ε 
διορθωμέ

νη) 
Έκταση 

από ΦΠΣ 
Όγκος 

από ΦΠΣ 

Ποσοστό 
ατόμων 

(ΔΕ) 
Ποσοστό 
GSO (ΔΕ) 

Οξιά 26,97% 28,94% 32,92% 30,94% 36,95% 40,47% 37,71% 

Μ. Πεύκη 46,92% 37,98% 32,63% 39,66% 42,10% 29,56% 32,72% 

Ελάτη 5,67% 14,11% 15,49% 14,65% 9,82% 10,08% 15,46% 

Δρυς 20,43% 18,96% 18,96% 14,75% 9,38% 19,90% 14,12% 

Τελικά, φαίνεται να υπάρχει μια μικρή υπεροχή της Πεύκης σε έκταση και μια ισορροπία της Πεύκης και της 
Οξιάς σε όγκο. Ακολουθεί η Δρυς, η οποία υπερέχει από την Ελάτη σε έκταση και λιγότερο σε όγκο. Η διορθωμένη 
εκδοχή της φωτοερμηνείας βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο, οπότε μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι αποτυπώνει 
ικανοποιητικά τη σχετική κυριαρχία των 4 ειδών: 1/3 της περιοχής Πεύκη, 1/3 Οξιά και 1/3 μοιράζεται σε Δρυ κι 
Ελάτη.  

 

Δευτερεύοντα είδη 

Στη φωτοερμηνεία δεν καταγράφθηκαν πληροφορίες για άλλα δασικά είδη πλην των 4 κύριων. Στις ΔΕ επίσης, 
καταγράφονται μόνο τα 4 κύρια και σε ελάχιστες περιπτώσεις η Λεύκη. Έτσι, οι πηγές για τα υπόλοιπα δασικά 
είδη είναι: 

- Τα Φύλλα Περιγραφής Συστάδας 
- Οι νέες δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη της αναγέννησης 
- Η περιγραφή των βασικών φυτοκοινωνιών στη ΕΠΜ της περιοχής.   

Στα Φύλλα Περιγραφής Συστάδα αναφέρονται με τη σειρά σημασίας όσα δασοπονικά είδη είναι παρόντα σε 
κάθε συστάδα. Όπως και στην παρούσα εργασία, 4 είδη ξεχωρίζουν ως βασικά δασικά είδη: η Μ.Πεύκη, η Οξιά, 
η Ελάτη και η Δρυς. Μόνο αυτά τα είδη θεωρούνται κυρίαρχα δασοπονικά είδη σε μια συστάδα και 
συγκεκριμένα. Πέρα από αυτά όμως, σημειώνεται και η παρουσία δευτερευόντων ειδών σε κάθε μίξη. 

Για το σκοπό αυτό, χωρίσαμε τις συστάδες σε διαφορετικές μίξεις, με βάση τα δύο είδη που αναφέρονται πρώτα 
ως σημαντικότερα δασοπονικά σε κάθε συστάδα. Για κάθε μίξη, καταγράψαμε μετά πόσες φορές εμφανίζονται 
όλα τα υπόλοιπα είδη (πλην των 2, εννοείται), ως 3ο, 4ο, 5ο και 6ο είδος (η σειρά που εμφανίζεται έχει κάποια 
σημασία, αλλά πολύ μικρότερη μετά την 3η θέση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ένα 
δείκτη βαρύτητας). Προέκυψε έτσι ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 22 Δευτερεύοντα είδη σε κάθε μίξη 2 κυρίαρχων, όπως εμφανίζονται στα ΦΠΣ 

Μ.Πεύκη-Δρυς Μ.Πεύκη-Δρυς Μ.Πεύκη-Ελάτη Μ.Πεύκη-Οξιά Οξιά-Μ.Πεύκη Οξιά-Ελάτη 

Οξιά 9 Οξιά 10 Οξιά 23 Οξιά - Οξιά   Οξιά   
Πεύκη - Πεύκη - Πεύκη - Πεύκη - Πεύκη   Πεύκη 2

1 
Ελάτη 14 Ελάτη 3 Ελάτη - Ελάτη 21 Ελάτη 9 Ελάτη   
Δρυς - Δρυς - Δρυς 18 Δρυς 18 Δρυς 1 Δρυς 1 
Άρκευθος 3 Άρκευθος 1 Άρκευθος 0 Άρκευθος 2 Άρκευθος   Άρκευθος   
Γάβρος 11 Γάβρος 13 Γάβρος 5 Γάβρος 6 Γάβρος   Γάβρος   
Ιτιά 2 Ιτιά 1 Ιτιά 1 Ιτιά 0 Ιτιά   Ιτιά 1 
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Κράταιγος  2 Κράταιγος  0 Κράταιγος  0 Κράταιγος  1 Κράταιγος    Κράταιγος    
Λεπτοκαρυά 0 Λεπτοκαρυά 0 Λεπτοκαρυά 0 Λεπτοκαρυά 1 Λεπτοκαρυά   Λεπτοκαρυά   
Λεύκη 0 Λεύκη 1 Λεύκη 5 Λεύκη 1 Λεύκη   Λεύκη   
Οστρυά 0 Οστρυά 1 Οστρυά 1 Οστρυά 2 Οστρυά   Οστρυά 2 
Πλάτανος 0 Πλάτανος 0 Πλάτανος 0 Πλάτανος 2 Πλάτανος   Πλάτανος   
Σκλήθρο 8 Σκλήθρο 1 Σκλήθρο 1 Σκλήθρο 5 Σκλήθρο 2 Σκλήθρο 2 
Σφένδαμος 16 Σφένδαμος 3 Σφένδαμος 8 Σφένδαμος 15 Σφένδαμος 5 Σφένδαμος 1

2 
Φράξος 2 Φράξος 1 Φράξος 1 Φράξος 0 Φράξος   Φράξος   
Ψευδοπλάτα
νος 

2 Ψευδοπλάτα
νος 

0 Ψευδοπλάτα
νος 

7 Ψευδοπλάτα
νος 

5 Ψευδοπλάτα
νος 

3 Ψευδοπλάτα
νος 

1 

Σε δεύτερη φάση, με βάση τις παραπάνω ενώσεις και τις λίγες περιπτώσεις όπου το 2ο κυριότερα δεν άνηκε σε 
ένα από τα 4 βασικά, έγινε μια αντίστοιχη εκτίμηση για τα συμμετέχοντα είδη στα αμιγή δάση του καθένα από 
τα 4 βασικά είδη: 

Πίνακας 23 Δευτερεύοντα είδη σε αμιγή δάση 

Αμιγής Δρυς Αμιγής Οξιά Αμιγής Ελάτη Αμιγής Πεύκη 
Γάβρος Ελάτη Οξιά Ελάτη 
Φράξος Σφένδαμος Μ.Πεύκη Δρυς 
Σφένδαμος Μ.Πεύκη Ψευδοπλάτανος Γαύρος 
Μ.Πεύκη Ψευδοπλάτανος Σφένδαμος Οξιά 
Ελάτη Ιτιά Ιτιά Άρκευθος 
Άρκευθος Σκλήθρο Σκλήθρο Σφένδαμος 
Σκλήθρο Δρυς Δρυς Ψευδοπλάτανος 

Από τους παραπάνω πίνακες, μπορούν να επιλεχθούν στη συνέχεια τα βασικότερα δευτερεύοντα είδη που 
συμμετέχουν σε κάθε μίξη και να καθοριστεί επίσης μια σχετική τουλάχιστον βαρύτητα στη συμμετοχή τους.  

Εξάλλου, στην επιτόπια έρευνα για τη διερεύνηση της διαδοχής, καταγράφηκαν ποια δευτερεύοντα είδη και με 
ποια αναλογία εμφανίζονται σε κάθε επιφάνεια ως δενδρύλλια (<8 dbh). Από εκεί, υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
για τις παρακάτω κατηγορίες. Έτσι: 

Πίνακας 24 Παρουσία δενδρυλλία ανά Ha στις νέες δειγματοληψίες 
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OXYA-
M.PEFKI 5,9 8,1   0,2         0,2     0,4 

OXYA-
ELATI 0,2 1,9                     

OXYA 6,2 2,9                     

M.PEFKI 8,7 3,6 0,9 0,8             0,3   

ELATI-
M.PEFKI 8,8 4,9 6,4   0,9               

DRYS-
M.PEFKI 18,2 6,3 15,3     1,4 0,2 0,2   0,2 0,2   

DRYS 9,2 16,6 17,2               3,3   
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- Στις μίξεις Οξιάς – Μ. Πεύκης έχουμε σημαντική παρουσία Acer sp., Juniperus sp. και ελάχιστη από 
Populis tremula, Salix caprea, Pyrus sp. 

- Στις μίξεις Οξιάς – Ελάτης και στα αμιγή δάση Οξιάς έχουμε σημαντική παρουσία μόνο Acer sp. και μικρή 
από Juniperus sp. 

- Στα αμιγή δάση Μ. Πεύκης έχουμε σημαντική παρουσία Acer sp., Juniperus sp. και μικρή από Carpinus 
sp., Salix caprea, Coryllus avelana. 

- Στις μίξεις Ελάτης – Μ. Πεύκης έχουμε σημαντική παρουσία Juniperus sp., Carpinus sp., Acer sp. και μικρή 
από Ulmus sp. 

- Στις μίξεις Δρυός – Μ. Πεύκης έχουμε μεγάλη παρουσία Juniperus sp., Carpinus sp., Acer sp. και μικρή 
από Sorbus sp. και άλλα είδη 

- Στα αμιγή δάση Δρυός έχουμε ισχυρή παρουσία από Carpinus sp., Juniperus sp., Acer sp. και μικρότερη 
από Coryllus avelana.  

Κατά την επιτόπια έρευνα, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε συστάδες παραποτάμιας βλάστησης, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από τις ΔΕ στις δασικές εκτάσεις. Εκεί διαπιστώθηκε η συχνή παρουσία των παρακάτω 
ειδών, εκτός των 4 κύριων: 

- Salix alba 
- Alnus glutinosa 
- Fraxinus angustifolia 
- Acer pseudoplatanus 
- Prunus cocomilia 

Τέλος, στην ΕΠΜ της περιοχής επισημαίνονται τα εξής δευτερεύοντα δασικά είδη: 

Πίνακας 25 Δευτερεύοντα δασικά είδη ΕΠΜ 

Δάσος Δρυός 

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 Μαύρης 
Πεύκης Acer obtusatum, Ostrya carpinifolia, Corylus avellana 
Δάσος Οξιάς Abies borisii-regis, Αcer obtusatum, Ulmus montana, Sorbus aria 

Δάσος Οξιάς - Ελάτης 

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 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνδυασμένα μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα για την παρουσία και τη σχετική 
αφθονία των δευτερεύοντων ειδών στις διάφορες κατηγορίες δασικής βλάστησης, ώστε να γίνει πιο πλήρη η 
αναπαράσταση της ιστορίας της στις επόμενες ενότητες.  
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3. Κατανομή σε κλάσεις μεγέθους  

Τα ΦΠΣ κατανέμουν τον συνολικό όγκο για κάθε είδος σε κάθε συστάδα στις 4 κλάσεις στηθιαίας διαμέτρου 
(DBH).  

Πίνακας 26 Κατανομή όγκου ανά κλάση μεγέθους για τα 4 είδη 

Είδος/κλάση Όγκος (km3) % 

Fagus     

0,1-0,2 105132,4295 18,79% 

0,22-0,34 213977,0036 38,25% 

0,36-0,48 160343,1349 28,66% 

>0,52 79940,67962 14,29% 

Σύνολο 559393,2476 100,00% 

Pinus     

0,1-0,2 88243,82256 13,84% 

0,22-0,34 233973,5958 36,71% 

0,36-0,48 207085,0516 32,49% 

>0,52 108115,8028 16,96% 

Σύνολο 637419,2728 100,00% 

Abies     

0,1-0,2 24490,49766 16,47% 

0,22-0,34 54832,5923 36,87% 

0,36-0,48 48570,89409 32,66% 

>0,52 20813,39632 14,00% 

Σύνολο 148707,3804 100,00% 

Quercus     

0,1-0,2 49840,288 35,03% 

0,22-0,34 72163,43477 50,72% 

0,36-0,48 19020,774 13,37% 

>0,52 1243 0,87% 

Σύνολο 142267,4968 100,00% 
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Βλέπουμε ότι, εκτός από τη δρυ, η οποία είναι σαφώς μικρότερη και εκπροσωπείται ουσιαστικά μόνο στις 2 
πρώτες κλάσεις, τα υπόλοιπα είδη δεν παρουσιάζουν έντονες διαφορές. Το μόνο που αξίζει να σημειωθεί είναι 
ότι στην μικρότερη κλάση, η Οξιά έχει αναλογικά μεγαλύτερο μέρος του όγκου της, ακολουθεί η Ελάτη και η 
Πεύκη έχει το μικρότερο. Ταυτόχρονα η Πεύκη έχει ελαφρά μεγαλύτερο ποσοστό στη μεγαλύτερη κλάση. Τα 
στοιχεία αυτά συμφωνούν με την υπόθεση ότι η Πεύκη είναι το πρώτο είδος που εγκαθίσταται στις νέες περιοχές 
και ακολουθείται από την Οξιά και την Ελάτη, συνεπώς είναι αναμενόμενο να έχει μάλλον μεγαλύτερα σε όγκο 
άτομα – χωρίς βέβαια να συνδέεται γραμμικά η ηλικία με τον όγκο.  

Το ίδιο προκύπτει και από την αναλογία με την οποία τα άτομα (μεταφρασμένα σε GSO) κατανέμονται ανά 
διάμετρο DBH απευθείας στα δεδομένα από τις ΔΕ: 

 

Το παραπάνω διάγραμμα μας δίνει μια σαφέστερη εικόνα από τον αντίστοιχο των ογκομετρικών για την καμπύλη 
κατανομής ανά μέγεθος του κάθε είδους και κατ’ επέκταση, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το γεγονός ότι το 
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μέγεθος δεν αντιστοιχίζεται με την ηλικία με τον ίδιο τρόπο για κάθε είδος, για την ηλικιακή κατανομή. Όπως 
φαίνεται, η Μ.Πεύκη διαθέτει αναλογικά μεγαλύτερα άτομα από τα υπόλοιπα είδη, ενώ η Οξιά και ακόμα 
περισσότερο η Δρυς μικρότερα. Η Ελάτη, η οποία έχει μικρότερο δείγμα, ακολουθεί περίπου την καμπύλη της 
Μ.Πεύκης, με ελαφρα περισσότερα μικρότερα άτομα. Η σειρά είναι σύμφωνη με τη βασική υπόθεση διαδοχής. 

Ακόμα πιο ευκρινής φαίνεται η γενική αυτή εικόνα αν εξειδικεύσουμε το παραπάνω διάγραμμα σύμφωνα με την 
κατηγορία βλάστησης.  

 

 

 

Στις μίξεις της Πεύκης με την Οξιά και τη Δρυ, οι τελευταίες κυριαρχούν σαφώς στα μικρά άτομα, ενώ η Πεύκη 
κυριαρχεί σαφώς στα μεγάλα. Η εικόνα στις μίξεις Οξιάς – Ελάτης και Ελάτης – Μ. Πεύκης δεν είναι τόσο καθαρή, 
αφού οι δυο καμπύλες δεν διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους.  

Αν πάλι συγκρίνουμε το πώς κατανέμεται το ίδιο είδος στις συστάδες που είναι μόνο του και σε αυτές που είναι 
σε μίξεις, βλέπουμε πάλι καθαρές και αναμενόμενες διαφορές.  
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Η Πεύκη τείνει να είναι μικρότερη στα δικά της, αμιγή δάση και μεγαλύτερη εκεί που αναμειγνύεται με άλλα είδη 
-τα οποία την διαδέχονται. Η Οξιά αντίθετα, τείνει να είναι μεγαλύτερη στα αμιγή της δάση και μικρότερη στις 
μίξεις της, οι οποίες είναι κυρίως με την Πεύκη την οποία διαδέχεται. Οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες, αλλά 
αφού πρόκειται για το ίδιο είδος, είναι ακόμα πιο ευκρινείς. Η Δρυς δεν δείχνει ιδιαίτερα διαφοροποίηση 
ανάμεσα στα μεικτά και τα αμιγή δάση, ενώ για την Ελάτη δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για μια αξιόπιστη 
σύγκριση.  

Καθώς τα είδη που ακολουθούν στη διαδοχή (κυρίως η Οξιά κι η Δρυς) φαίνεται ότι έχουν σαφώς μεγαλύτερη 
αναλογία νέων δέντρων (DBH = 8-10 cm), προσπαθήσαμε στο σημείο αυτό να δούμε αν η αναλογία των 
μικρότερων δέντρων προς το σύνολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποσοτικά για την απεικόνιση της πορείας 
διαδοχής. Αυτό θα απαιτούσε η αναλογία αυτή να εξαρτάται ισχυρά από το GSO, δηλαδή όσο πιο κλειστός είναι 
ο χώρος, τόσο να μειώνονται τα δέντρα 8 ή 10 cm. Οι μετρήσεις ωστόσο δεν δίνουν κάποια σαφή σχέση ανάμεσα 
σε αυτά τα δύο μεγέθη (συνολικό GSO και ποσοστό μικρών δέντρων). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα δέντρα με 
DBH 8 και 10 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστος δείκτης της διαδικασίας αναγέννησης, πιθανά 
γιατί φύτρωσαν και μεγάλωσαν πριν αρκετά χρόνια, όταν η κατάσταση της κάθε επιφάνειας ήταν διαφορετική.  
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3. Βλάστηση και αβιοτικό περιβάλλον  

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η συζήτηση για τη σχέση μεταξύ του αβιοτικού περιβάλλοντος και των διαφόρων ειδών βρίσκεται πάντα στον 
πυρήνα της Οικολογίας. Ήδη, από τις αρχές του 19ου αιώνα, ο πρωτοπόρος της Φυσικής Ιστορίας Alexander von 
Humboldt όρισε ως στόχο να ανακαλύψει «πώς οι φυσικές δυνάμεις αλληλεπιδρούν και με ποιο τρόπο το 
γεωγραφικό περιβάλλον επηρεάζει τα ζώα και τα φυτά» (παρατίθεται από Worster 1985, σ.133). Μέσα από τη 
μακρόχρονη και αναλυτική έρευνα του, ο Humboldt θα διακρίνει τελικά χωριστές συναθροίσεις ειδών μέσα στη 
φύση, οι οποίες διαμορφώνονται κάτω από την επίδραση του περιβάλλοντος και κυρίως του κλίματος.  

Η πρώιμη οικολογία των αρχών του 20ου αιώνα καθορίστηκε από τη διαμάχη ανάμεσα στην κυρίαρχη σχολή του 
οργανικισμού, όπου κάθε κοινότητα αντιμετωπίζεται ως ένας ενιαίος οργανισμός που αναπτύσσεται ώσπου να 
φτάσει σε μια κατάσταση ισορροπίας (για τη σχολή αυτή βλέπε αναλυτικά παρακάτω, στο Κεφ. 4.1 για τη 
διαδοχή), και την ανταγωνιστική ατομικιστική αντίληψη, όπου οι ενώσεις των ειδών αντιμετωπίζονται ως 
«τυχαίες συναθροίσεις ατόμων, υπαγμένες σε συνεχείς διαδικασίες μετανάστευσης και στη φυσική επιλογή που 
επιβάλλεται από τα διαφορετικά περιβάλλοντα» (Deléage 1992, σ.97). Πάντως, και στις δύο ανταγωνιστικές 
προσεγγίσεις, το αβιοτικό περιβάλλον παίζει το καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσης της σύνθεσης των ειδών. Η 
ίδια αντίληψη διαπερνά στη συνέχεια τα ρεύματα της Πληθυσμιακής, της Κοινοτικής και της Συστημικής 
Οικολογίας.  

Σταδιακά, η αναγκαία συσχέτιση ενός είδους με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, βιοτικές και αβιοτικές, 
εκφράζεται με την έννοια της οικολογικής θέσης ή οικοθέσης (niche): μια οικοθέση ορίζεται ως εκείνος ο 
συνδυασμός των περιβαλλοντικών παραμέτρων, εντός του οποίου ένα είδος δύναται να ζει και να αναπαράγεται 
με επιτυχία. Η έννοια αυτή θα συνδεθεί από νωρίς με τη θεωρία του ανταγωνιστικού αποκλεισμού, σύμφωνα με 
την οποία σε κάθε κοινότητα δεν μπορούν να συνυπάρχουν είδη με παρόμοια οικολογία, ή με παρόμοιες 
προσαρμογές, καθώς το πλέον επιτυχημένο από αυτά θα εκτοπίσει σταδιακά τα υπόλοιπα. Ο Gause είναι και 
αυτός που συνδέει το 1939 ρητά τον ανταγωνιστικό αποκλεισμό με την οικοθέση, υποστηρίζοντας ότι δύο είδη 
με την ίδια ακριβώς οικοθέση δεν μπορούν να συνυπάρχουν σε μία κοινότητα. Έτσι, η οικοθέση γίνεται αντιληπτή 
ως η αποκλειστική θέση, η οικολογική ταυτότητα του κάθε είδους, σαφώς διακριτή από τα υπόλοιπα.  

Η στιγμή όμως που αυτή η αντίληψη συστηματικοποιείται και εκφράζεται με μια μαθηματική πλέον γλώσσα 
έρχεται το 1958, με τη θεμελιώδη παρέμβαση του George Evelyn Hutchinson, ενός εκ των πλέον επιδραστικών 
οικολόγων του 20ου αιώνα. Ο Hutchinson (1958) πρότεινε ένα νέο, μαθηματικό ορισμό της οικοθέσης, ως ένα ν-
διάστατο όγκο, κάθε διάσταση του οποίου αντιστοιχεί σε μία περιβαλλοντική παράμετρο, όπως η θερμοκρασία, 
η υγρασία κοκ (βλ. εικ.).   
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Εικόνα 3 Η οικοθέση κατά Hutchinson (1957), σε δύο άξονες 

Θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα πώς ο ανταγωνιστικός αποκλεισμός οδηγεί στη διάκριση των οικοθέσεων 
των διαφορετικών ειδών, ο Hutchinson ορίζει την παραπάνω οικοθέση ως θεμελιώδη οικοθέση, η οποία 
περιγράφει τα απόλυτα περιβαλλοντικά όρια εντός των οποίων μπορεί να επιβιώσει. Αυτή η θεμελιώδης 
οικοθέση περιορίζεται όμως μέσα από τον ανταγωνισμό του με τα άλλα είδη, για να σχηματιστεί έτσι η 
πραγματοποιημένη οικοθέση, η οποία και περιγράφει τη διαφορική θέση κάθε είδους μέσα στην κοινότητα 
(Hutchinson 1958, Whittaker 1972). Σε αντίθεση λοιπόν με τη θεμελιώδη οικοθέση, η πραγματοποιημένη 
οικοθέση περιλαμβάνει τις οικολογικές σχέσεις του εξεταζόμενου πληθυσμού με τους υπόλοιπους πληθυσμούς 
της κοινότητάς του (βλ. εικ.). Εκφράζοντας λοιπόν την αρχή του ανταγωνιστικού αποκλεισμού με τους παραπάνω 
όρους, ο Hutchinson υπέθεσε ότι οι πραγματοποιημένες οικοθέσεις σε μία κοινότητα δεν μπορούν να 
επικαλύπτονται.  
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Οικοθέση
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Εικόνα 4 Θεμελιακή και πραγματοποιημένη οικοθέση κατά Hutchinson 

Την υπόθεση αυτή ανέλαβε να την ελέγξει ο μαθητής του, Robert H. MacArthur (Kingsland 1985, Boucher 1998). 
Ο MacArthur (1957) έδειξε ότι τα δεδομένα που διαθέτει από την κατανομή των ειδών των πτηνών στις τροπικές 
κοινότητες ταιριάζουν μάλλον με την υπόθεση των μη-επικαλυπτόμενων οικοθέσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτή 
η αντιστοίχηση προσφέρει επαρκείς ενδείξεις για την επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι στις ώριμες κοινότητες οι 
πραγματοποιημένες οικοθέσεις δεν επικαλύπτονται, εξαιτίας του ανταγωνιστικού αποκλεισμού (Miller 1965). 
Σύμφωνα λοιπόν με τον MacArthur, καθώς οι διάφοροι πληθυσμοί ανταγωνίζονται στο πλαίσιο ενός σταθερού 
περιβάλλοντος, αποκτούν μία σταθερή σχετική αφθονία. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικοθέση του κάθε είδους 
αντιστοιχίζεται τελικά με τη σχετική αφθονία του και συνεπώς το εύρος της οικοθέσης μπορεί απλά να μετρηθεί 
από τη σχετική αφθονία (βλ. ενδεικτικά Hanski 1978). Ο αρχικός θεωρητικός ν-διάστατος όγκος μετασχηματίζεται 
έτσι σε ένα μονοδιάστατο, απλό αριθμό.  

Η εργασία του Hutchinson και του MacArthur επηρέασαν σε καθοριστικό βαθμό την Οικολογία του 20ου αιώνα. 
Σύμφωνα με τον Whittaker (1972, σ.213), τα 2 παραπάνω άρθρα τους «προσέφεραν μία νέα περιοχή ενός 
διαφορετικού είδους Οικολογίας, μίας Οικολογίας ενός τυπικού, τακτικού συστήματος μαθηματικών σχέσεων», 
στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να προβλεφθεί ακόμα και η σχετική σημασία κάθε είδους. Η Kingsland 
(1985, σ.176) υποστηρίζει αντίστοιχα ότι στα άρθρα αυτά «περιέχονται τα σπέρματα ενός ολόκληρου 
προγράμματος για την Οικολογία, που έμενε να αναπτυχθεί. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μαθηματικό· εστίαζε στον 
ανταγωνισμό ως το κλειδί για να καταλάβουμε τη δομή της κοινότητας· και τόνιζε την ανάγκη να ενοποιήσουμε 
καθολικά την Οικολογία με την εξελικτική Βιολογία». Όπως το θέτει ο Boucher (1998, σ.497), μετά από αυτές τις 
παρεμβάσεις η Οικολογία προσανατολίστηκε προς μία νέα σύνθεση ανάλογη με τη «νευτώνεια Φυσική»: «ο 
ανταγωνισμός ήταν μία θεμελιώδης διαδικασία που δομούσε τις φυσικές κοινότητες, καθορίζοντας τα μεγέθη 
των πληθυσμών, τους αριθμούς των ειδών και τις αλλαγές κατά τη διαδοχή. Ήταν η οικολογική εκδοχή της 
βαρύτητας του Νεύτωνα. Εξηγούσε πως δουλεύει η φύση». 

Παράμετρος α

Παράμετρος β

Πίεση από
ανταγωνισμό

Όρια ανοχής

Θεμελιακή
Οικοθέση

Πραγματοποιημένη
Οικοθέση



 
 

 
 

31 

Το μαθηματικό αυτό μοντέλο ωστόσο βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε οργανισμός είναι ικανός να ζήσει και 
να αναπαραχθεί εντός κάποιων απόλυτων ορίων κατά μήκος κάθε διάστασης, κάθε δηλαδή περιβαλλοντικής 
παραμέτρου, με τον ίδιο μάλιστα βαθμό επιτυχίας, και ανίκανος εκτός αυτών, χωρίς καμία περαιτέρω 
διαβάθμιση· μόνο με αυτή τη προϋπόθεση τα όρια βιωσιμότητας κατά μήκος κάθε περιβαλλοντικής παραμέτρου 
μπορούν να εμφανίζονται ως ένα ευθύγραμμο τμήμα (Whittaker 1972). Ο Whittaker (1972), αντιλαμβανόμενος 
την έλλειψη βιολογικού ρεαλισμού σε αυτή την προσέγγιση, πρότεινε αργότερα αντί για το ευθύγραμμο τμήμα 
μία καμπανοειδή κατανομή της βιωσιμότητας κατά μήκος κάθε παραμέτρου, καταλήγοντας έτσι σε μία πιο 
χαλαρή οικοθέση, η οποία αποτυπώνεται μάλλον ως ένα σύννεφο με ασαφή όρια, παρά ως ένας όγκος με σαφείς 
διαστάσεις (βλ. εικ.).  

 

Εικόνα 5 Η οικοθέση κατά Whittaker (1972), σε δύο άξονες 

Το σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο παραμένει, καθώς τόσο στο μοντέλο του Hutchinson, όσο και σε αυτό του 
Whittaker, τα όρια αυτά εμφανίζονται ως σταθερά και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες βιοτικές και αβιοτικές 
συνθήκες εντός των οποίων ζει ο οργανισμός· έτσι, τα όρια ανοχής σε μία περιβαλλοντική παράμετρο, όπως π.χ. 
η θερμοκρασία, εμφανίζονται ως ανεξάρτητα από τα όρια απέναντι σε μία δεύτερη, όπως π.χ. η υγρασία, μία 
παραδοχή που επίσης αντιβαίνει στη βιολογική πραγματικότητα. Ακόμα πιο σύνθετα είναι τα πράγματα όσο 
αφορά την πραγματοποιημένη οικοθέση, αν δηλαδή λάβουμε υπόψη και τις βιοτικές σχέσεις ή τον ανταγωνισμό: 
εκεί, η μαθηματική περιγραφή της οικοθέσης προϋποθέτει αντίστοιχα ότι ο ανταγωνισμός του είδους α με το 
είδος β δρα ανεξάρτητα από τον ανταγωνισμό του με το είδος γ, ή με την προσαρμογή του στην περιβαλλοντική 
παράμετρο δ. Όπως το θέτουν οι Lewontin & Levins (1997), η έννοια της οικοθέσης αναπαράγει την αντίληψη ότι 
το περιβάλλον προϋπάρχει των οργανισμών που ζουν σε αυτό, έχοντας μάλιστα διακριτές, γραμμικές και 
μετρήσιμες παραμέτρους. Η μετέπειτα ιστορία της οικολογίας χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς προσπάθειες να 
υπερβεί τα όρια και τις αντιφάσεις αυτών των θεμελιωδών εννοιών.  

Επιστρέφοντας στο αντικείμενο της έρευνάς μας, το ερώτημα αυτού του κεφαλαίου είναι η σχέση των κύριων 
δασικών ειδών με τις σημαντικότερες παραμέτρους του αβιοτικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
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κάθε είδος αναμένεται να έχει μια καμπανοειδή κατανομή κατά μήκος της κάθε περιβαλλοντικής παραμέτρου: 
πιο συγκεκριμένα, αν το εύρος της διακύμανσης της παραμέτρου εντός της περιοχής ξεπερνά τα όρια ανοχής του 
είδους, τότε η κατανομή αυτή θα είναι μια ολόκληρη καμπανοειδής καμπύλη, ενώ αν τα όρια αντοχής είναι 
μεγαλύτερα από το εύρος διακύμανσης, τότε η κατανομή θα αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της καμπανοειδούς 
καμπύλης. Πράγματι, αυτό αποδεικνύεται για κάποιες από αυτές, υποδεικνύοντας μια γνήσια οικολογική σχέση 
ανάμεσα στο είδος και την περιβαλλοντική παράμετρο. Ακολουθώντας τέλος το παράδειγμα του MacArhtur 
(1957), μπορούμε να περιγράψουμε ποσοτικά την οικοθέση, με βάση τη σχετική αφθονία που αποκτά σε αυτή 
το καθένα από τα 4 κύρια δασικά είδη.  

Βέβαια, μελετώντας την υπαρκτή βλάστηση, αυτό που αποκαλύπτεται, με τους όρους του Hutchinson (1958), δεν 
είναι η θεμελιώδης, αλλά η πραγματοποιημένη οικοθέση, η οποία έχει συμπιεστεί από τον ανταγωνισμό με τα 
άλλα είδη. Για παράδειγμα, η υψομετρική ζώνη (ή αντίστοιχα το εύρος θερμοκρασίας) όπου αναπτύσσεται στην 
περιοχή μας το α είδος δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με το εύρος όπου μπορεί να επιβιώσει, αλλά με την περιοχή 
εκείνη όπου επικρατεί στον ανταγωνισμό ή επιβιώνει από την κατανάλωση κοκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
εδώ είναι τα δασοόρια, τα οποία στην περιοχή μας διαμορφώνονται γύρω στα 2.000 μ. υψόμετρο. Είναι όμως 
πιθανό ότι δεν πρόκειται για απόλυτα δασοόορια, πάνω από τα οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα είδη της 
περιοχής, αλλά για σχετικά δασοόρια, διαμορφωμένα από την πίεση της βόσκησης, σε συνδυασμό με τη 
δυσκολία ή το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης των δέντρων σε αυτό το υψόμετρο, τις μεγάλες κλίσεις, την υποβάθμιση 
του εδάφους, την έκπλυση του χώματος κοκ.   

Τελικά, το όποιο συμπέρασμα προκύπτει από τη συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα όρια και τις άρρητες παραδοχές της έννοιας της οικοθέσης, όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω: δηλαδή, η κατανομή ενός είδους κατά μήκους μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου, 
υποκρύπτει την ταυτόχρονη εξάρτησή του από τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές παραμέτρους και -ακόμα 
περισσότερο- από τις ανταγωνιστικές σχέσεις του με τα άλλα είδη.    

 

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Στις ορεινές περιοχές, η τοπογραφία είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας των τοπικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων του μικροκλίματος, των ιδιοτήτων του εδάφους και των διαταραχών (Brown, 1994).  Το 
υψόμετρο έχει θεωρηθεί σημαντική παράμετρος  ως δείκτης κλιματικών συνθηκών, όπως είναι η θερμοκρασία 
και οι κατακρημνίσεις (Holdridge 1987, García 1981). Μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης βασισμένα στην  
τοπογραφία και σε άλλους περιβαλλοντικούς παραμέτρους έχουν χρησιμοποιηθεί  ευρέως για την πρόβλεψη 
των τύπων βλάστησης (Brown 1994, Virtanen et al. 2004, Calef et al. 2005, Maggini et al. 2006).  Τα μοντέλα 
ανάλυσης τοπίων  επικεντρώνονται  στην επίδραση της τοπογραφίας, στη διαχείριση των δασών και των  
διαταραχών (Schumacher et al., 2004, Cailleret et al., 2017), και τα παγκόσμια μοντέλα βλάστησης 
επικεντρώνονται κυρίως στην παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων (Cramer et al., 2001). 

H Ιεραρχική Ανάλυση κατά Συστάδες (Hierarchical clustering)  και η  Ανάλυση Αντιστοιχιών (Detrended 
Correspondence Analysis, DCA) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των ομάδων των ειδών 
(Callaway et al., 1987, Velazquez, 1994, Jongman et al., 1995, Ahmed et al., 2011). H DCA δημιουργήθηκε από τον  
Hill (1979) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό ομάδων των ειδών με βάση τη διαφορά σύνθεσής 
τους (Hill and Gauch, 1980). Παρομοίως, η μέθοδος Ανάλυση Κανονιστικών Αντιστοιχιών (Canonical 
Correspondence Analysis (CCA)), δημιουργήθηκε από τον  Ter Braak (1986) και χρησιμοποιείται  για να παρέχει 
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μια ολοκληρωμένη περιγραφή των σχέσεων ειδών-περιβάλλοντος και   προϋποθέτει την παρουσία δύο πινάκων 
με διαφορετικές ομάδες στοιχείων η καθεμία. Συγκεκριμένα  συνδέει  τον πίνακα της πρώτης ομάδας που 
παράγει η ανάλυση αντιστοιχιών, ο οποίος αποτελείται από δείγματα και είδη και αναλαμβάνει το ρόλο των 
εξαρτημένων μεταβλητών, με ένα δεύτερο πίνακα που περιλαμβάνει στοιχεία περιβαλλοντικών ανεξάρτητων 
μεταβλητών (Πετρίδης, 2015).  

O Kienast (1987) περιέγραψε ένα γενικό μοντέλο δασικής διαδοχής που προσομοιώνει την ανάπτυξη των 
δασοσυστάδων στο νότιο τμήμα της Κεντρικής Ευρώπης (με έμφαση στην Ελβετία). O Fischer (1990), 
χρησιμοποίησε ένα Bayesian μοντέλο για την πρόβλεψη των φυτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αλπικών κοινοτήτων, στην περιοχή του Νταβός (Switzerland) με τη χρήση τοπογραφικών παραγόντων, την ηλιακή 
ακτινοβολία, την κατακρήμνιση και την κάλυψη χιονιού. 

Στο Βόρειο Ημισφαίριο, οι νότιες εκθέσεις  λαμβάνουν πολύ περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία από ότι οι  άλλες 
εκθέσεις  (Holland and Steyn 1975, Hu et al. 2018) και είναι σχετικά θερμότερες και ξηρότερες, προκαλώντας 
διαφορές στην ανάπτυξη και τη σύνθεση των δασών (Cantlon 1953, Rydgren et al.  2003, Bennie et al. 2008, 
Saremi et al. 2014, Hu et al. 2018). Οι  Baleet et al. (1998) μελέτησαν επτά δασικές επιφάνειες στη Νέα Νότια 
Ουαλία και Αυστραλία και διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στο ύψος της κομοστέγης ως συνάρτηση της 
έκθεσης. Μια πρόσφατη σύγκριση των στοιχείων απογραφής των δασών από τη Βόρεια Κίνα έδειξε ότι οι 
εκθέσεις προς το βορρά έχουν υψηλότερο απόθεμα δασικής ανάπτυξης, ποικιλομορφία και κάθετη κατανομή 
των δασών  από οποιαδήποτε άλλη έκθεση (Yang et al. 2006).  

O Velazquez (1994) χρησιμοποίησε πολυμεταβλητή ανάλυση για να περιγράψει τη σύνθεση και την κατανομή 
των τύπων βλάστησης στις πλαγιές των ηφαιστείων Tláloc & Pelado στο Μεξικό και διερεύνησε του ρόλο της 
καύσης και της βόσκησης. Χρησιμοποίησε τη µέθοδο TWINSPAN (Two-Way Indicator Species Analysis, (Hill 1979) 
και εφάρμοσε τις μεθόδους: Ανάλυση Aντιστοιχιών (DCA) και Ανάλυση Κανονιστικών Αντιστοιχιών(CCA). Στην 
ανάλυση συμπεριλήφθηκαν φυτικά και περιβαλλοντικά δεδομένα από 138 δοκιμαστικές επιφάνειες και επτά 
επεξηγηματικές περιβαλλοντικές μεταβλητές: υψόμετρο, βάθος εδάφους, υγρασία του εδάφους, ποσοστιαία 
κάλυψη υπολειμμάτων, ποσοστιαία κάλυψη γυμνού εδάφους, καύση και βόσκηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν  
ότι η καύση και η βόσκηση λειτουργούν σε μικρότερη κλίμακα ενώ  η υγρασία και το υψόμετρο  είναι οι πιο 
σχετικές μεταβλητές που εξηγούν την κατανομή της υπό μελέτη βλάστησης. Τα τελικά αποτελέσματα που 
προέκυψαν από DCA and CCA συγκρίθηκαν για το κατά πόσο οι περιβαλλοντικές μεταβλητές θα μπορούσαν να 
ερμηνεύσουν  μεγάλο μέρος της διακύμανσης των δεδομένων για τα είδη (Ter Braak 1990).   

Οι  Garcia-Aguirre et  al. (2006) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ κατανομής των φυτικών κοινοτήτων και των 
ιδιοκτησιών γης, σε μια ολοκληρωμένη φυτογεωμορφολογίας μορφή, για να καθορίσουν τις καλύτερες 
τοποθεσίες για αναδάσωση σε μια ηφαιστειογενής περιοχή που βρίσκεται κοντά στην πόλη του Μεξικού. 
Καθορίστηκαν οι μονάδες φυτικής κάλυψης μέσω της ερμηνείας αεροφωτογραφιών (κλίμακας 1:20.000) και 
πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις δομής με τη χρήση δεδομένων πεδίου που συλλέχθηκαν σε 69 παρατηρητήρια, 
με τη χρήση GIS και επιτόπιων εργασιών. Συνολικά 89 είδη και τρεις περιβαλλοντικές μεταβλητές (υψόμετρο, 
κλίση και έκθεση) αναλύθηκαν με τη χρήση πολυμεταβλητής ταξινόμησης (TWINSPAN και DCA). Η ανάλυση 
πολλαπλών μεταβλητών προσδιόρισε οκτώ τύπους κοινωνιών που καθορίζονται από τις συνθήκες έκθεσης και 
υψομέτρου. Οι νότιες και ο βόρειες πλαγιές του ηφαιστείου έδειξαν σημαντικές διαφορές στη βλάστηση, τις 
μορφές εδάφους και τη σύνθεση των βράχων λόγω των προηγούμενων διεργασιών (παγετώδης στο βορρά και 
στο νότο) και τις παρούσες συνθήκες. Οι κοινότητες πεύκου-λιβαδιού κυριαρχούν στις νότιες και νοτιοανατολικές 
πλαγιές, ενώ τα έλατα κυριαρχούν στις πλαγιές με βόρειο προσανατολισμό, ιδιαίτερα σε χαμηλότερα υψόμετρα. 



 
 

 
 

34 

Ένας συνδυασμός χωρικής και πολυμεταβλητής  ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των 
καλυτέρων περιοχών για την αναδάσωση. 

Οι Sefidi K et al.  (2016) μελέτησαν την ταξινόμηση των κυρίαρχων δασικών ειδών  και τα υπολείμματα νεκρού 
ξύλου (coarse woody debris (CWD)) στο δάσος Kheyrud  (βόρειο Ιράν) και την επίδραση των τοπογραφικών 
παραγόντων : έκθεση, βαθμό κλίσης και δείκτη μορφολογίας (landform index (LI). Σε κάθε δειγματοληπτική 
επιφάνεια, μετρήσαν το ποσοστό κλίσης, έκθεσης και τη μορφή γης. Αντί να χρησιμοποιήσουν περιγραφικές 
κατηγορίες (όπως η κορυφογραμμή, η μέση κλίση και η κοιλάδα), ποσοτικοποίησαν τη μορφή γης ως δείκτη 
μορφολογίας (LI). Σύμφωνα με την τεχνική της Ανάλυσης Πλεονασμού (Redundancy Analysis-RDA) απέδειξαν ότι 
υπάρχει σημαντική σχέση  μεταξύ των μετρούμενων περιβαλλοντικών μεταβλητών και των  κατανομών των 
ειδών.  

Οι Jiang, L., et al. (2020) μελέτησαν την ταξινόμηση της βλάστησης στο Εθνικό φυσικό καταφύγιο Daiyun 
Mountain στην Κίνα. Η ταξινόμηση της βλάστησης έδειξε να συνδέεται στενά μεταξύ των φυτών και του τοπικού 
περιβάλλοντος (Sanctis et al., 2012, Skalski et al., 2018). Τα περιβαλλοντικά δεδομένα περιλάμβαναν : το 
υψόμετρο (ELE), την κλίση (SLOP), την έκθεση (ASP), θέση κλίσης (SPO) , pH εδάφους (pH), οργανικό άνθρακα 
εδάφους(SOC), ολικό άζωτο (TN),  ολικός φώσφορο (TP),  ολικό κάλιο (TK),  περιεκτικότητα του εδάφους σε  νερό 
(SWC).   Οι μεταβλητές ELE, SLOP, pH, SOC, TN, TP, TK, και SWC είναι αριθμητικές μεταβλητές που μπορούν να 
υπολογιστούν άμεσα από το λογισμικό.  Ωστόσο,  οι μεταβλητές SPO  και  ASP  είναι κατηγορηματικές μεταβλητές 
που αντιπροσωπεύονται από χαρακτήρες κατά τη διαδικασία μέτρησης στο πεδίο και για αυτό  δεν εισάγονται 
απευθείας στο λογισμικό για να ολοκληρώσουν τον υπολογισμό, οπότε μετατρέπονται σε αριθμητικές 
μεταβλητές. Η θέση κλίσης χωρίστηκε σε επτά βαθμούς: 1 για την κοιλάδα, 2  για τo κοίλωμα , 3  για το επίπεδο, 
4  για κάτω κοίλωμα , 5  για τη μεσαία κλίση,6 για την ανώτερη κλίση,  και  7 για την κορυφή. Οι αριθμοί από τον 
μικρότερο στο μεγαλύτερο έδειξαν ότι η κλίση αλλάζει σταδιακά από την κοιλάδα στην κορυφή (Zhang et al., 
2013). Η βόρεια κατεύθυνση ορίστηκε ως 0° και χωρίστηκε σε 8° βαθμούς σε δεξιόστροφη κατεύθυνση με  
αύξηση της γωνίας σε 45°.  Τα αποτελέσματα της ASP  διακρίθηκαν σε:  βόρεια κλίση (0°–22.5°  και 337.5°–360°)  
με βαθμό 1, βορειοανατολική (22.5°–67.5°) με βαθμό 2, βορειοδυτική κλίση(292.5°–337.5°) με βαθμό 3, 
ανατολική πλαγιά(67.5°–112.5°)  με βαθμό 4,  δυτική κλίση(247.5°–292.5°)  με βαθμό 5,  νοτιοανατολική 
κλίση(112.5°–157.5°)  με βαθμό 6, νοτιοδυτική κλίση(202.5°–247.5°) με βαθμό 7, και νότια κλίση (157.5°–202.5°) 
με βαθμό 8. Ορίσανε μη-κλίση με βαθμό 9. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο η κλίση 
πλησιάζει την έκθεση του ήλιου(Zhang et al., 2013).  Μετρήθηκαν 35 επιφάνειες μέσα στην περιοχή του  δάσους  
με το είδος Pinus taiwanensis στο Daiyun Mountain και ταξινομήθηκαν τα είδη σε επτά κατηγορίες με την 
ιεραρχική, διαιρετική μέθοδος ταξινόμησης (Two- way indicator species analysis) TWINSPAN. Τα βήματα για τη 
μέθοδο Κανονικοποιημένη Ανάλυση Αντιστοιχιών (Canonical  correspondence  analysis, CCA), ήταν τα εξής: η 
ταξινόµηση των δειγματοληπτικών επιφανειών του δάσους με  P. taiwanensis έγινε µε τη µέθοδο TWINSPAN, 
ενώ η κατάταξή τους µε τη µέθοδο DCA (Detrended Correspondence Analysis). Χρησιμοποίησαν τη μέθοδο 
Κανονικοποιημένη Ανάλυση Αντιστοιχιών CCA ως καταλληλότερη για να βρουν τη συσχέτιση των 
περιβαλλοντικών μεταβλητών και της βλάστησης και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το υψόμετρο και ο οργανικός 
άνθρακας του εδάφους διαδραμάτισαν το μεγαλύτερο ρόλο στην ταξινόμηση των ειδών.  

Στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου, η συσχέτιση της βλάστησης με τις βασικές παραμέτρους του αβιοτικού 
περιβάλλοντος (υψόμετρο, έκθεση, κλίση, γεωλογικό υπόβαθρο) μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των στοιχείων 
τόσο από τη φωτοερμηνεία όσο και από τις ΔΕ, καθώς και τα δύο σύνολα είναι καθολικά, έχουν μεγάλο όγκο και 
είναι γεωαναφερμένα. Με τη διπλή αυτή προσέγγιση, μπορούμε να ελέγξουμε και την αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων. Για τις τοπογραφικές παραμέτρους, αξιοποιήθηκε το ψηφιακό υπόβαθρο της περιοχής (DEM) 
κατάλληλα επεξεργασμένο, ενώ για το γεωλογικό υπόβαθρο τα αποτελέσματα του Παραδοτέου 2. Οι συσχετίσεις 
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αυτές θα συμβάλλουν ώστε να υπολογιστούν στην επόμενη φάση οι πιθανότητες να φυτρώσει και να αναπτυχθεί 
ένα άτομο του κάθε είδους σε κάθε σημείο της περιοχής. Έτσι, για τις ανάγκες του παρόντος έργου και του 
παρόντος παραδοτέου, προτιμήθηκε μια περιγραφική στατιστική ανάλυση της σχέσης της βλάστησης με τη κάθε 
διακριτή περιβαλλοντική παράμετρο και όχι μια πολυπαραγοντική ανάλυση.  

 

3. Σχέση βλάστησης - υψομέτρου 

Το υψόμετρο είναι μάλλον η σημαντική παράμετρο για τη διαμόρφωση της βλάστησης, στην περιοχή. Η βασική 
περιβαλλοντική μεταβλητή που αλλάζει με το υψόμετρο, είναι η θερμοκρασία (βλ. αναλυτικά Παραδοτέο 3). 
Σύμφωνα με την τυπική θερμοβαθμίδα, η θερμοκρασία πέφτει κατά 0,65ο Κ / 100 m ύψους. Καθώς το υψόμετρο 
στην περιοχή κυμαίνεται σημαντικά, από τα 800 ως τα 2.400 μ., η μέση θερμοκρασία αλλάζει σε ένα εύρος 
μεγαλύτερο των 10ο Κ. Καθώς η περιοχή είναι αρκετά στενή για να παρουσιάζει άλλα σταθερά πρότυπα 
κλιμάκωσης της θερμοκρασίας, η κλιμάκωση κατά το υψόμετρο είναι η σημαντικότερη περιβαλλοντική 
παράμετρος που διαμορφώνει τη θερμοκρασία και κατ’ επέκταση τη βλάστηση της περιοχής.  

 

Δεδομένα από φωτοερμηνεία 

Τα δεδομένα της φωτοερμηνείας, συνδυασμένα με το ψηφιακό ανάγλυφο της περιοχής, μας προσφέρουν 
σχετικά για κάθε πολύγωνο το ελάχιστο, το μέγιστο και το μέσο υψόμετρο. Οι τιμές κυμαίνονται από 810 m ως 
2.389 m, με μέση τιμή τα 1.263 m. Επειδή η βλάστηση στα πολύγωνα είναι ομοιογενής, το μέσο υψόμετρο του 
κάθε πολυγώνου είναι μια επαρκής παράμετρος για τη συσχέτιση βλάστησης και υψομέτρου. Άλλωστε, όπως 
αναφέρθηκε αναλυτικά στο Παραδοτέο 4, τα πολύγωνα της φωτοερμηνείας είναι σχετικά μικρά, με μέσο μέγεθος 
τα 0,5 ha, και για αυτό το μέγιστο από το ελάχιστο υψόμετρο έχει μικρή απόκλιση (26 m.). Με βάση πάντα τους 
στόχους του έργου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο προσδιορισμός των πιθανοτήτων για κάθε είδος 
και για κάθε κατηγορία κάλυψης να βρίσκεται σε κάθε υψομετρική ζώνη, το υψόμετρο δεν αντιμετωπίστηκε ως 
συνεχόμενη μεταβλητή, αλλά χωρίστηκε σε ζώνες των εκατό μέτρων: 750-850 m (ονομασία «800»), 850-950 m 
κοκ. 

Αρχικά, κατανεμήθηκε όλη η συνολική έκταση  όλα τα πολύγωνα στις υψομετρικές ζώνες των 100 m και όλα τα 
πολύγωνα, με βάση το μέσο υψόμετρό τους. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να δούμε τις επικρατούσες  
κατηγορίες κάλυψης σε κάθε υψομετρική ζώνη.  Προέκυψε έτσι ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος για λόγους 
ευκολίας χωρίστηκε σε δύο ενότητες (πρώτες οι υπόλοιπες και στη συνέχεια οι δασικές κατηγορίες με τα 4 βασικά 
είδη). Το  ποσοστό που αναφέρεται σε κάθε υψομετρική ζώνη και κατηγορία, αφορά το ποσοστό της έκτασης της 
κάθε υψομετρικής ζώνης που καταλαμβάνεται από τη συγκεκριμένη κατηγορία κάλυψης. 
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Πίνακας 27 Κατανομή των υψομετρικών ζωνών σε κατηγορίες κάλυψης (φωτοερμηνεία 2015) 

  
Σύνολο 

περιοχής DROMOS   KALLIERGEIA KTIRIA KOITI LITHONES LIVADI YGROTOPOS OR_THAMNONA PARAPOTAMIA 

800 72,1 1% 2,4 3% 0,2 0% 0,6 1% 7,7 11% 12,2 17% 26,2 36%   0%   0% 4,4 6% 

900 437,2 4% 8,8 2% 2,7 1% 1,3 0% 15,4 4% 143,1 33% 79,6 18%   0%   0% 6,3 1% 

1000 777,2 7% 14,0 2% 2,0 0% 0,7 0% 11,4 1% 157,5 20% 125,7 16%   0%   0% 6,1 1% 

1100 1208,6 11% 24,8 2% 5,9 0% 0,6 0% 16,4 1% 117,2 10% 72,6 6%   0%   0% 9,4 1% 

1200 1598,9 15% 21,2 1% 0,4 0% 0,3 0% 8,4 1% 148,1 9% 125,4 8%   0%   0% 2,0 0% 

1300 1579,8 15% 23,0 1%   0% 0,1 0% 4,4 0% 100,4 6% 100,9 6%   0%   0%   0% 

1400 1466,0 14% 17,1 1%   0% 0,2 0% 1,9 0% 115,5 8% 169,3 12% 1,0 0%   0%   0% 

1500 926,5 9% 11,3 1%   0% 0,3 0% 2,7 0% 52,4 6% 110,2 12%  0%   0%   0% 

1600 674,6 6% 7,9 1%   0% 0,0 0% 0,6 0% 76,1 11% 79,8 12% 2,0 1%   0%   0% 

1700 569,9 5% 8,7 2%   0% 0,0 0% 2,4 0% 51,8 9% 35,4 6% 5,0 0%   0%   0% 

1800 577,9 5% 2,1 0%   0% 0,0 0% 2,7 0% 47,6 8% 59,3 10% 0,5 0% 30,9 5%   0% 

1900 310,1 3% 0,3 0%   0%   0% 1,2 0% 151,0 49% 77,1 25%   0% 28,5 9%   0% 

2000 325,1 3% 0,3 0%   0%   0% 1,0 0% 219,1 67% 90,3 28% 0,1 0% 8,9 3%   0% 

2100 174,5 2% 1,0 1%   0%   0% 0,2 0% 69,1 40% 97,0 56%   0% 6,4 4%   0% 

2200 50,3 0%   0%   0%   0%   0% 22,2 44% 27,8 55%   0%   0%   0% 

2300 13,0 0%   0%   0%   0%   0% 4,2 33% 8,7 67%   0%   0%   0% 

2400 4,9 0%   0%   0%   0%   0% 0,4 9% 4,5 91%   0%   0%   0% 
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  DRYS DRYS-M.PEFKI OXYA-DRYS M.PEFKI LOIPA_FYLLO 
ELATI-

M.PEFKI 
OXYA-

M.PEFKI OXYA OXYA-ELATI ELATI 

800 5,2 7% 5,4 7%   0% 7,6 11%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

900 95,8 22% 38,9 9% 0,0 0% 45,3 10%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

1000 193,1 25% 132,9 17% 9,4 1% 122,3 16%   0%   0% 2,1 0%   0%   0%   0% 

1100 358,1 30% 335,5 28% 11,4 1% 228,4 19% 1,5 0% 7,4 1% 19,5 2% 0,1 0%   0%   0% 

1200 266,4 17% 360,4 23% 21,6 1% 366,7 23% 24,4 2% 77,0 5% 161,0 10% 0,4 0% 15,2 1%   0% 

1300 86,8 5% 254,3 16% 27,2 2% 389,4 25% 56,5 4% 169,2 11% 303,8 19% 13,6 1% 50,5 3%   0% 

1400 4,1 0% 64,7 4% 12,0 1% 253,9 17% 18,5 1% 198,5 14% 400,2 27% 66,3 5% 142,8 10% 0,1 0% 

1500   0% 2,1 0%   0% 80,9 9% 43,5 5% 38,9 4% 298,7 32% 64,9 7% 222,1 24% 1,2 0% 

1600   0%   0%   0% 5,7 1% 0,5 0% 3,1 0% 108,3 16% 141,3 21% 243,7 36% 3,4 1% 

1700   0%   0%   0% 1,3 0%   0%   0% 55,4 10% 230,7 40% 174,8 31% 6,1 1% 

1800   0%   0%   0%   0%   0%   0% 10,1 2% 411,6 71% 13,5 2%   0% 

1900   0%   0%   0%   0%   0%   0% 13,7 4% 36,7 12%   0%   0% 

2000   0%   0%   0%   0%   0%   0% 2,1 1% 3,1 1%   0%   0% 

2100   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

2200   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

2300   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

2400   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 
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Πίνακας 28 Κατανομή των υψομετρικών ζωνών σε κατηγορίες κάλυψης (φωτοερμηνεία 1945) 

 

  
Σύνολο 

περιοχής DROMOS   KALLIERGEIA KTIRIA KOITI LITHONES LIVADI YGROTOPOS OR_THAMNONA PARAPOTAMIA 

800 72,1 1% 0,61 1% 19,81 27% 0,01 0% 13,56 19% 8,56 12% 5,55 8%   0%   0% 0,52 1% 
900 437,2 4% 2,90 1% 72,53 17% 0,08 0% 19,82 5% 151,95 35% 29,17 7%   0%   0% 0,47 0% 
1000 777,2 7% 4,91 1% 129,08 17% 0,14 0% 11,99 2% 159,46 21% 99,91 13%   0%   0% 0,53 0% 
1100 1208,6 11% 5,78 0% 122,67 10% 0,08 0% 17,59 1% 134,21 11% 146,31 12%   0%   0% 5,05 0% 

1200 1598,9 15% 4,65 0% 92,30 6% 0,54 0% 8,50 1% 212,79 13% 220,00 14%   0%   0% 1,46 0% 
1300 1579,8 15% 2,01 0% 56,18 4% 0,02 0% 4,38 0% 201,42 13% 297,11 19%   0%   0%   0% 
1400 1466,0 14% 2,73 0% 63,42 4% 0,49 0% 1,78 0% 197,09 13% 260,35 18% 2,01 0%   0%   0% 
1500 926,5 9% 1,88 0% 5,71 1%   0% 2,72 0% 84,92 9% 202,92 22%   0%   0%   0% 

1600 674,6 6% 0,92 0% 1,39 0%   0% 0,55 0% 94,59 14% 123,53 18% 2,72 0%   0%   0% 
1700 569,9 5%   0%   0%   0% 2,37 0% 69,13 12% 81,96 14% 4,99 1%   0%   0% 
1800 577,9 5%   0%   0%   0% 2,72 0% 57,85 10% 76,94 13% 0,52 0% 30,88 5%   0% 
1900 310,1 3%   0%   0%   0% 1,25 0% 159,04 51% 83,99 27%   0% 28,52 9%   0% 

2000 325,1 3%   0%   0%   0% 0,99 0% 219,96 68% 92,15 28% 0,09 0% 8,88 3%   0% 
2100 174,5 2%   0%   0%   0% 0,23 0% 69,62 40% 97,53 56%   0% 6,38 4%   0% 
2200 50,3 0%   0%   0%   0%   0% 22,23 44% 27,80 55%   0%   0%   0% 
2300 13,0 0%   0%   0%   0%   0% 4,23 33% 8,72 67%   0%   0%   0% 

2400 4,9 0%   0%   0%   0%   0% 0,45 9% 4,50 91%   0%   0%   0% 
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  DRYS DRYS-M.PEFKI OXYA-DRYS M.PEFKI LOIPA_FYLLO 
ELATI-

M.PEFKI 
OXYA-

M.PEFKI OXYA OXYA-ELATI ELATI 

800 11,03 15% 5,70 8%   0% 6,73 9%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 
900 94,62 22% 26,57 6% 0,11 0% 38,95 9%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 
1000 163,81 21% 105,81 14% 9,23 1% 90,60 12%   0%   0% 1,75 0%   0%   0%   0% 

1100 331,02 27% 266,27 22% 9,63 1% 148,94 12% 1,48 0% 6,16 1% 13,35 1% 0,08 0%   0%   0% 
1200 249,87 16% 271,88 17% 14,80 1% 299,69 19% 8,81 1% 75,26 5% 121,72 8% 0,51 0% 16,12 1%   0% 
1300 79,83 5% 166,22 11% 20,41 1% 292,65 19% 0,60 0% 141,75 9% 255,94 16% 15,02 1% 46,23 3%   0% 
1400 3,33 0% 39,60 3% 8,15 1% 213,74 15%   0% 164,10 11% 301,04 21% 65,00 4% 143,10 10% 0,07 0% 

1500   0% 1,57 0%   0% 107,04 12%   0% 26,76 3% 231,40 25% 66,70 7% 181,42 20% 16,22 2% 
1600   0%   0%   0% 3,57 1% 0,43 0% 3,10 0% 88,03 13% 133,96 20% 211,82 31% 7,82 1% 
1700   0%   0%   0% 1,35 0%   0%   0% 27,49 5% 208,98 37% 169,45 30% 6,05 1% 
1800   0%   0%   0%   0%   0%   0% 1,38 0% 396,54 69% 11,42 2%   0% 

1900   0%   0%   0%   0%   0%   0% 10,45 3% 25,40 8%   0%   0% 
2000   0%   0%   0%   0%   0%   0% 0,49 0% 2,32 1%   0%   0% 
2100   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 
2200   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

2300   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 
2400   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 
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Κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω, σε σχέση πρώτα με τις υπόλοιπες κατηγορίες, πλην 
των βασικών δασικών τύπων: 
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- Οι κατηγορίες που αφορούν τις εντονότερες χρήσεις (δρόμοι, κτήρια, καλλιέργειες), φτάνουν ως τα 

1.600 m.  
- Οι καλλιέργειες συγκεκριμένα, το 1945 έφταναν ως τη ζώνη των 1.600 m, ( η ψηλότερη είναι στα 1565 

m) αλλά το 2015 περιορίζονται κυρίως ως τα 1.000. Το 1945, το 20% περίπου των χαμηλότερων 
υψομέτρων (800-1000) καλύπτονταν από καλλιέργειες. 

- Οι δρόμοι αντίθετα, ενώ το 1945 έφταναν ως τα 1.600 m, το 2015 ανεβαίνουν ως τα 2.100 (o ψηλότερος 

στα 2.110 m). 
- Τα λιβάδια το 1945 ξεκινούν από πολύ μικρή έκταση στα χαμηλότερα υψόμετρα, αυξάνουν σταδιακά 

όσο ανεβαίνουμε και τελικά αποτελούν τη βασική κάλυψη από τα 2.100 και πάνω. Το 2015 όμως 
παρατηρούμε έχουν υψηλή εκπροσώπηση, κοντά στο 20% και στις χαμηλές ζώνες: πρόκειται ακριβώς 
για τις καλλιέργειες που εγκαταλείφθηκαν. Στα μεσαία υψόμετρα, παραμένουν πολύ χαμηλότερα από 

το 1945 (γιατί δασώθηκαν) και αυξάνουν με τον ίδιο τρόπο στις υψηλότερες ζώνες.  
- Οι λιθώνες έχουν μικρές διαφορές ανάμεσα στο 1945 και το 2015. Και στις δύο περιπτώσεις, κάνουν ένα 

μικρό πικ κοντά στα 900 – πρόκειται μάλλον για τη ζώνη που έχει μεγάλες διαβρώσεις. Μετά κινούνται 
σχετικά σταθερά και αυξάνονται στα 1.900 – 2.100, όπου είναι οι απότομες πλαγιές, κυρίως στις Αρένες. 

Στα μεγαλύτερα υψόμετρα, δίνουν τη θέση τους περισσότερα στα λιβάδια.  
- Οι ορεινοί θαμνώνες καταλαμβάνουν μια ορισμένη ζώνη στα 1800-2100 m, με κύρια εξάπλωση στα 

1800-1900, και μένουν σταθεροί στο χρόνο.  

- Οι κοίτες απλώνονται κανονικά και στις δύο περιπτώσεις.  
- Τα παραποτάμια δάση, τα οποία εντοπίστηκαν κυρίως το 2015, καταγράφονται ως τη ζώνη των 1200 μ. 

(το υψηλότερο είναι στα 1.230). Το όριο αυτό συμφωνεί και με τα ευρήματα της αντίστοιχης επιτόπιας 
έρευνας.  

Σε σχέση τώρα με τις βασικές κατηγορίες δασικής βλάστησης, οι κατηγορίες κλιμακώνονται σαφώς κατά 

υψόμετρο, με την εξής σειρά: 

1. Δρυς 

2. Δρυς – Μ. Πεύκη 
3. Δρυς – Οξιά 

4. Μ. Πεύκη 
5. Λοιπά Φυλλοβόλα 
6. Ελάτη – Μ. Πεύκη 

7. Οξιά – Μ. Πεύκη 
8. Ελάτη 

9. Οξιά – Ελάτη 
10. Οξιά 

Αναλυτικότερα: 

- Η αμιγής Δρυς ξεκινά από τις χαμηλότερες διαθέσιμες εκτάσεις, στα 800 μ., κορυφώνει την παρουσία 
της στα 1.100 μ. και εξαφανίζεται σχετικά απότομα μετά τα 1.300 (υψηλότερη καταγραφή στα 1.390). 

Το πρότυπο αυτό δεν αλλάζει στο χρόνο.  
- Οι μίξεις της Δρυός με την Μ. Πεύκη έχουν παρόμοια κατανομή με μέγιστο στα 1.100 μ., αλλά φαίνεται 

να φτάνουν και λίγο ψηλότερα (υψηλότερη καταγραφή στα 1.467).  
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- Οι -λίγες- μίξεις της Δρυός με την Οξιά, βρίσκονται εξολοκλήρου εντός της ζώνης κατανομής της Δρυός, 

αν και στο υψηλότερο τμήμα της (1.000-1.400, με μέγιστο στα 1.300). Φαίνεται ότι οι μίξεις αυτές 
σχηματίζονται στη ζώνη της Δρυός, εκεί που η Οξιά βρει ευνοϊκές θέσεις για τη δική της εξάπλωση.  

- Η αμιγής Μ. Πεύκη έχει μια σχετικά πιο ευρεία και ισορροπημένη κατανομή, από τα 800 ως τα 1.700 μ. 
Η κορύφωση γίνεται στα 1.300, αλλά δεν είναι τόσο απότομη.  

- Τα Λοιπά Φυλλοβόλα βρίσκονται εντός της κατανομής της Μ. Πεύκης. Άλλωστε όπως σημειώθηκε, στην 

περίπτωση τουλάχιστον του 2015 πρόκειται για αναδασωμένες εκτάσεις της πυρκαγιάς του 2007, οι 
οποίες ήταν καλυμμένες κυρίως με Πεύκη (βλ. παρακάτω). 

- Οι μίξεις Ελάτης – Μ. Πεύκης εντοπίζονται σε ένα σχετικά στενό φάσμα στο άνω τμήμα της κατανομής 
της Μ. Πεύκης, στα 1.100-1.600 μ., με μέγιστο τα 1.400.  

- Οι μίξεις Οξιάς – Μ. Πεύκης αναπτύσσονται επίσης στο υψηλότερο τμήμα της κατανομής της Πεύκης, 

αλλά φτάνουν υψηλότερα, ως κοντά στα 2.000 μ. (υψηλότερη στα 1.989).  
- Η αμιγής Ελάτη έχει την πιο στενή κατανομή, από τα 1.400 ως τα 1.700 μ., όπου κάνει το μέγιστο και 

ξαφνικά σταματά.  
- Η μίξη της Οξιάς με την Ελάτη έχει ευρύτερη κατανομή, 1.200-1.800 μ., με μέγιστο στα 1.600.  

- Η Οξιά έχει την πιο χαρακτηριστική κατανομή, με την πιο οξύληκτη καμπύλη: ξεκινά με μηδαμινά 
ποσοστά από τα 1.100, ανεβαίνει απότομα από τα 1.400, κορυφώνει χαρακτηριστικά στα 1.800, όπου 
καταλαμβάνει το 71% της σχετικής ζώνης και φτάνει ως τα 1.900 (υψηλότερη καταγραφή 1.984).  

Η παραπάνω σειρά είναι αναμενόμενη και χωρίς αντιφάσεις, αφού η κατανομή των μεικτών δασών σε όλες τις 
περιπτώσεις πέφτει ανάμεσα στις κατανομές των αντίστοιχων αμιγών δασών (πχ η κατανομή της Δρυός – Πεύκης 

ανάμεσα στην κατανομή της Δρυός και στην κατανομή της Πεύκης κοκ). Επίσης, παραμένει αμετάβλητη από το 
1945 ως το 2015. Σχηματίζονται με σχετική σαφήνεια οι εξής ζώνες: 

- Η ζώνη της Δρυός, η οποία περιλαμβάνει τα δάση αμιγούς Δρυός και τις μίξεις της με τα άλλα είδη (Μ. 

Πεύκη, Οξιά, Ελάτη. Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται στα 800-1.300 μ.  
- Η ζώνη της Οξιάς, η οποία περιλαμβάνει αντίστοιχα την Οξιά και τις μίξεις της με την Μ. Πεύκη και την 

Ελάτη (οι λίγες μίξεις με τη Δρυ ανήκουν στη ζώνη της Δρυός). Η ζώνη αυτή ξεκινά από τα 1.300 και 
κυριαρχεί από τα 1.400 ως τα 2.000 μ.  

- Ανάμεσά στις δύο ζώνες, αναπτύσσεται η αμιγής Πεύκη και η μίξη της με Ελάτη. Η ευρεία αυτή ζώνη, 
που πιάνει από τα 800-1.700 αλληλοκαλύπτεται με τις άλλες δύο. Η κορύφωσή της γίνεται στα 1.300 μ., 
ακριβώς δηλαδή στο ίδιο σημείο που η Δρυς δίνει τη θέση της στην Οξιά.   

- Συνεπώς, μπορούμε να διακρίνουμε τα δάση της περιοχής σε 3 ενότητες: 
o Δάση ζώνης Δρυός 

o Δάση Μ. Πεύκης και Μ. Πεύκης – Ελάτης 
o Δάση ζώνης Οξιάς  

- Τα δάση συνολικά φτάνουν λίγο κάτω από τα 2.000 μ. Όλα τα ψηλότερα δάση, πάνω από τα 1.900, 

αποτελούνται είτε από αμιγή Οξιά, είτε από μίξη Οξιάς – Μ. Πεύκης. Στα 2.000 μ. λοιπόν σχηματίζονται 
με σαφήνεια τα σχετικά δασοόρια της περιοχής μας.  

Τελικά, η σχέση ανάμεσα στις υπόλοιπες κατηγορίες και το υψόμετρο, αφορά κυρίως την ιστορία της περιοχής 
και για αυτό αλλάζει σημαντικά στο χρόνο. Η σχέση ανάμεσα στους βασικούς τύπους δασικής βλάστησης και το 

υψόμετρο όμως αφορά την ιδιαίτερη οικολογία των τεσσάρων βασικών ειδών και για αυτό παραμένει σταθερή 
στο χρόνο. Από τη σκοπιά αυτή, είναι πιο χρήσιμο να συσχετίσουμε το υψόμετρο (και στη συνέχεια τις υπόλοιπες 
περιβαλλοντικές παραμέτρους) όχι με την κατηγορία κάλυψης, αλλά με τη σχετική αφθονία των τεσσάρων 

βασικών ειδών. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε εξάλλου να υπολογίσουμε και τις πιθανότητες να 
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αναπτυχθεί ένα άτομο των ειδών αυτών σε κάθε θέση της περιοχής, ένας υπολογισμός αναγκαίος για τα επόμενα 

βήματα του έργου.  

Για να γίνει αυτό, σε κάθε πολύγωνο εκτιμήθηκαν τα ha που καλύπτονται από κάθε είδος, πολλαπλασιάζοντας 

την έκταση του πολυγώνου με το βαθμό κάλυψης και το βαθμό κυριαρχίας του κάθε είδους. Για τον βαθμό 
κυριαρχίας χρησιμοποιήθηκε η διορθωμένη εκτίμηση που έγινε με βάση το συνδυασμό των αποτελεσμάτων της 
φωτοερμηνείας με τα πρωτογενή δεδομένα από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες (βλ. παρακάτω κεφ. 4.2). Εδώ, δεν 

λήφθηκε υπόψη η εκτιμώμενη ηλικία των δέντρων κάθε πολυγώνου, αφού δεν μας ενδιαφέρει ο συνολικός 
όγκος, αλλά η σχετική προτίμηση για κάθε υψόμετρο.  

Για να σχηματιστεί καθαρότερη εικόνα της προτίμησης κάθε είδους για το συγκεκριμένο υψόμετρο, η έκταση 
που καλύπτει το κάθε είδος σε κάθε υψομετρική ζώνη, υπολογίστηκε ως ποσοστό της συνολικής έκτασης που 
καλύπτουν τα δάση αυτών των 4 ειδών στην ίδια ζώνη. Προέκυψε έτσι ο παρακάτω πίνακας και διάγραμμα.  

Πίνακας 29 Παρουσία των 4 ειδών ανά υψομετρική ζώνη 

Υψόμετρο 
Δασωμένες 

εκτάσεις Οξιά Πεύκη Ελάτη Δρυς 

800 12,8 17,7%     7,4 57,5%     5,4 42,5% 

900 131,7 30,1% 0,02 0,0% 45,5 34,6%     86,1 65,4% 

1000 360,7 46,4% 4,4 1,2% 146,2 40,5%     210,1 58,2% 

1100 804,8 66,6% 14,8 1,8% 339,9 42,2% 3,8 0,5% 446,3 55,5% 

1200 1069,7 66,9% 104,1 9,7% 531,2 49,7% 55,0 5,1% 379,4 35,5% 

1300 1092,3 69,1% 224,3 20,5% 575,2 52,7% 131,7 12,1% 161,1 14,7% 

1400 1051,7 71,7% 394,9 37,5% 401,2 38,1% 226,4 21,5% 29,2 2,8% 

1500 698,7 75,4% 325,3 46,6% 151,4 21,7% 221,4 31,7% 0,7 0,1% 

1600 601,5 89,2% 341,4 56,8% 27,0 4,5% 233,2 38,8%     

1700 527,6 92,6% 347,0 65,8% 13,6 2,6% 167,1 31,7%     

1800 432,9 74,9% 419,9 97,0% 1,3 0,3% 11,7 2,7%     

1900 44,2 14,2% 43,1 97,5% 1,1 2,5%         

2000 4,5 1,4% 4,4 96,3% 0,2 3,7%         

Σύνολο     2223,4   2241,2   1050,2   1318,3   
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Όπως φαίνεται κι εδώ συνοπτικά: 

- Όλα τα είδη παρουσιάζουν μια μορφή της αναμενόμενης καμπανοειδούς καμπύλης, ή ενός τμήματός 
της.  

- Στα χαμηλότερα υψόμετρα κυριαρχεί για λίγο η Μ. Πεύκη, μάλλον γιατί καλύπτει γρήγορα τα πολλά 

εγκαταλελειμμένα χωράφια και λιβάδια.  
- Περίπου στα 850-1.150 κυριαρχεί η Δρυς, που βρίσκεται στην κατ’ εξοχή ζώνη της.  

- Από τα 1.200 ως τα 1.400, όσο υποχωρεί η Δρυς και δεν έχει ανέβει ακόμα η Οξιά, κυριαρχεί ξανά για 
λίγο η Μ. Πεύκη.  

- Από τα 1.400 και πάνω κυριαρχεί η Οξιά, ως τα 1.600 συνοδεύεται από την Πεύκη, ως τα 1.800 από την 

Ελάτη και από εκεί και πάνω αποκλειστικά μόνη της. 
- Στα 1.800 κάνει μια ασυνεχή μικρή αύξηση η Πεύκη, γιατί παρασέρνεται παραπάνω από τις μίξεις της με 

την Οξιά.  
- Οι κατανομές της Δρυς από τη μία της και της Οξιάς κι Ελάτης από την άλλη είναι σαφώς διακριτές, με 

πολύ μικρή αλληλεπικάλυψη. Το σημείο τομής ανάμεσα στη Δρυ και την Οξιά είναι τα 1.300 μ. 
Ταυτόχρονα είναι το σημείο που εντοπίστηκε κατά την επιτόπια ότι σταματάει η παραποτάμια βλάστηση 
δίπλα στα ρέματα, η οποία δίνει επίσης τη θέση της στην Οξιά.  
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Εικόνα 6 Θηκογράμματα που απεικονίζουν τη σχέση ανάμεσα στα βασικά δασικά είδη της περιοχής και το υψόμετρο στο οποίο 
εμφανίζονται. 

 

Δεδομένα από ΔΕ 

Για την αξιοποίηση των δεδομένων από τις ΔΕ, το υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται χωρίστηκε σε ζώνες των 100 

m (850-950 m, με μ.ο. τα 900 m κοκ). Η σχέση των 4 βασικών ειδών με το υψόμετρο μπορεί να εξεταστεί με δύο 
τρόπους: (α) με την αναλογία των ΔΕ στις οποίες κυριαρχεί το καθένα και (β) με την αναλογία του GSO του κάθε 

είδους, σε όλες τις επιφάνειες και ανεξάρτητα από τη σύνθεση. Και οι δύο προσεγγίσεις δίνουν ανάλογα 
αποτελέσματα, με σχετικά σαφείς καμπανοειδείς καμπύλες κατανομής για κάθε είδος.  

Η Δρυς ξεκινά πρώτη από τα χαμηλά, όπου είναι μόνη στα 900 μ., κορυφώνεται στα 1.100, κυριαρχεί ως 1200, 

συνεχίζει μειούμενη ταχέως ως τα 1.500, όπου και μηδενίζεται. Η Μ.Πεύκη ξεκινά λίγο πιο ψηλά, ξεπερνά την 
Δρυ στα 1.200, κορυφώνεται στα 1.300 και συνεχίζει μειούμενη ως τα 1.600, ενώ διατηρθεί ένα πολύ μικρό 

ποσοστό και στα 1.700. Η Ελάτη βρίσκεται μια κλίμακα πάνω από τη Πεύκη, ξεκινώντας από τα 1000, 
κορυφώνοντας στα 1.400 και φτάνοντας ως τα 1800. Η Οξιά ξεκινά επίσης με πολύ χαμηλές αναλογίες από τα 

1000, κορυφώνεται στα 1.500-1.700, μένει μόνη της πάνω από τα 1.800 και μηδενίζει ψηλότερα από όλες, στα 
1.900. Τα δυο σημεία-κλειδιά στην όλη διαδοχή είναι τα 1.300 μ., όπου η Οξιά ξεπερνά τη Δρυ και τα 1.400, όπου 
η Ελάτη ξεπερνά την Πεύκη.  
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Αν εστιάσουμε τώρα στην ακριβή σύνθεση της βλάστησης σε κάθε ΔΕ, δηλαδή στην κατηγορία με τους όρους 
που αυτή εφαρμόστηκε στη φωτοερμηνεία, θα δούμε ότι και αυτή κλιμακώνεται με αντίστοιχα αναμενόμενο: 
δηλαδή, οι επιφάνειες όπου έχουμε αμιγή δάση απλώνονται στην ίδιες με παραπάνω ζώνες, ενώ η ζώνη όπου 

απαντάται η μίξη δύο ειδών, βρίσκεται πάντα ανάμεσα στις ζώνες όπου απλώνονται τα αμιγή δάση των ειδών 
αυτών (π.χ. τα δάση Δρυς – Μ.Πεύκη ανάμεσα στα δάση Δρυός και τα δάση Μ.Πεύκης κοκ). Παρουσιάζουμε 

παρακάτω τρία σχετικά διαγραμμάτα, για τα τρία βασικά ζεύγη ειδών (με βάση τον αριθμό των ΔΕ, αντίστοιχα 
είναι τα συμπεράσματα για το GSO). 
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Για την ορθότερη αξιολόγηση των παραπάνω συμπερασμάτων ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ΔΕ 
δεν λήφθηκαν στρωματοποιημένα ανά υψομετρική ζώνη, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. Έτσι, 
όλα τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζονται από τον τρόπο που κατανέμονται οι ίδιες οι ΔΕ και κατ’ επέκταση το 

GSO.  
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Με την ευκαιρία, η κατανομή αυτή μας δείχνει επίσης τη σχέση του συνολικού GSO ανά ΔΕ με το υψόμετρο: 
όπως φαίνεται, η σχέση αυτή είναι ελαφρά αυξητική ως τα 1.700, όπου κάνει μία απότομη κορύφωση, για να 

μειωθεί γρήγορα μετά. Όπως είναι δηλαδή αναμενόμενο, το GSO/ΔΕ είναι μεγαλύτερο εκεί που κυριαρχεί η Οξιά. 

 

Για να διορθώσουμε το ποσοστό GSO κάθε είδους ανάλογα με την κατανομή των ΔΕ και του GSO στο υψόμετρο, 

ακολουθήσαμε την ίδια μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στον αντίστοιχο πίνακα για τα δεδομένα της 
φωτοερμηνείας: δηλαδή για κάθε είδος υπολογίστηκε το ποσοστό του GSO που καταλαμβάνει από τη συνολικό 
GSO κάθε υψομετρική ζώνη.  
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Προέκυψε έτσι ο παραπάνω πίνακας, ο οποίος είναι ουσιαστικά όμοιος με τον αντίστοιχο της φωτοερμηνείας. 

Συμπερασματικά, τα στοιχεία από τις ΔΕ επιβεβαιώνουν πλήρως τα πορίσματα που αναφέρθηκαν πριν για τη 
ζώνωση των κατηγοριών και των ειδών ανά υψόμετρο, με τα ίδια σχεδόν σημεία τομής.  

 

4. Σχέση βλάστησης - έκθεση 

Όπως αναφέρεται στο σχετικό Παραδοτέο 3, η κλίση του εδάφους και η διεύθυνσή της, δηλαδή η έκθεση, 
καθορίζουν τη διάρκεια της ηλιοφάνειας και την ένταση αυτής στη διάρκεια της ημέρας (Reda and Andreas 2004). 

Η διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία καθορίζει με τη σειρά της άλλες σημαντικές παραμέτρους, όπως η διάρκεια της 
χιονοκάλυψης, ο ημερήσιος κύκλος της εξατμησοδιαπνοής, η σχετική υγρασία, η θερμοκρασίας του αέρα και του 

επιφανειακού στρώματος του εδάφους, η ταχύτητα απορροής των επιφανειακών υδάτων, επηρεάζοντας τη 
μορφή της βλάστησης και τη σύνθεση των ειδών. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση 

στην περιοχή μελέτης, λόγω του έντονου ανάγλυφου. Όπως σημειώθηκε πχ παραπάνω στη βιβλιογραφική 
επισκόπηση, οι νότιες εκθέσεις αναμένεται να είναι σχετικά θερμότερες και ξηρότερες.  

 

Δεδομένα από φωτοερμηνεία 

Μέσω των λειτουργιών του Q-GIS, σε κάθε πολύγωνο της φωτοερμηνείας ορίστηκε η κυρίαρχη έκθεση, αυτή 
δηλαδή που επικρατεί στη μεγαλύτερή του έκταση. Αρχικά, για μεγαλύτερη ακρίβεια, η έκθεση διακρίθηκε σε 8 

κατευθύνσεις (Βόρεια, Βόρειο-Ανατολικά, Ανατολικά, Νότιο-Ανατολικά κοκ). Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι σε αυτή 
την περίπτωση οι συσχετίσεις με τη βλάστηση είναι λιγότερο σαφείς και προτιμήθηκε έτσι η διάκριση στις 4 

βασικές κατευθύνσεις: Βόρεια (N), Ανατολικά (Ε), Νότια (S), Δυτικά (W).  
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Σε σχέση με τις αρχικές κατηγορίες βλάστησης, δεν προέκυψαν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Όσο 

αφορά τις δασικές κατηγορίες, οι μίξεις δεν βοηθούσαν στο να αναδειχθούν καθαρές οικολογικές σχέσεις 
ανάμεσα στα είδη και την κυρίαρχη έκθεση. Όσο αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες, η κατανομή των 

περισσοτέρων αποδεικνύεται μάλλον τυχαία, σε σχέση με την έκθεση. Κάποιες ενδιαφέρουσες «προτιμήσεις», 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 30 Καλύψεις γης σε σχέση με την έκθεση. 

Έκθεση 
Σύνολο 

περιοχής Λιθώνες 2015 Λιβάδι 2015 

Κτήρια, 
καλλιέργειες, 
δρόμοι 2015 

Καλλιέργειες 
1945 

Δασικές εκτάσεις 
2015 

N 1921,9 18% 175,9 9,2% 149,8 7,8% 30,4 1,58% 52,8 2,7% 1546,54 80,5% 
E 4704,1 44% 507,5 10,8% 680,7 14,5% 75,5 1,60% 313,3 6,7% 3343,91 71,1% 
S 2134,5 20% 531,2 24,9% 265,7 12,4% 27,9 1,31% 109,8 5,1% 1288,10 60,3% 
W 1991,9 19% 271,0 13,6% 193,1 9,7% 21,7 1,09% 86,3 4,3% 1471,82 73,9% 

 

- Οι λιθώνες φαίνεται να έχουν μια σαφή προτίμηση στις νότιες εκθέσεις, οι οποίες είναι οι πιο ξηρές.  
- Για τις καλλιέργειες (του 1945 που ήταν επαρκές δείγμα) και γενικά για τις κατασκευές (κτήρια, δρόμοι) 

φαίνεται ότι προτιμώνται ελαφρά οι ανατολικές εκθέσεις.  

- Το 2015, τα λιβάδια απαντώνται πιο συχνά στις ανατολικές (μάλλον λόγω ανθρώπινης παρέμβασης – πχ. 
εγκαταλελειμμένα χωράφια), και στις νότιες (μάλλον λόγω ξηρασίας) εκθέσεις.  

- Τα δάση αντίθετα, έχουν σαφή προτίμηση στις βόρειες εκθέσεις και υποεκπροσωπούνται στις νότιες.  

Πιο ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή των 4 κύριων ειδών. Όπως και στο υψόμετρο, επειδή η περιοχή δεν είναι 
ισότιμα μοιρασμένη στις 4 εκθέσεις, ο πίνακας και το διάγραμμα προέκυψε μοιράζοντας τις δασωμένες εκτάσεις 

κάθε εκτάσεις στα 4 είδη.  

Πίνακας 31 Κατανομή των 4 ειδών στις εκθέσεις 

Έκθεση 

Σύνολο 
δασικής 
έκτασης Fagus Pinus Abies Quercus 

N 1398 22% 677 48% 397 28% 185 13% 138 10% 
E 2792 43% 1042 37% 1019 36% 270 10% 461 17% 
S 1022 16% 256 25% 395 39% 48 5% 323 32% 
W 1222 19% 318 26% 396 32% 102 8% 405 33% 
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Όπως φαίνεται, η Οξιά κι η Ελάτη ακολουθούν το ίδιο πρότυπο, με εντονότερη παρουσία στα Βόρεια και τα 
ανατολικά, μετά στα δυτικά και τέλος στα νότια. Η Δρυς αντίθετα υποεκπροσωπείται σαφώς στα βόρεια και 

ανατολικά και προτιμά τα νότια και τα δυτικά. Η Πεύκη παρουσιάζει μικρότερες διαφοροποιήσεις, με 
μεγαλύτερη παρουσία στα νότια και χαμηλότερη στα βόρεια.  

Σε σχέση με την κάλυψη, τα πιο πυκνά δάση εμφανίζονται στις βόρειες εκθέσεις και τα πιο αραιά στις νότιες.  

Πίνακας 32 Μέση κάλυψη στις δασικές εκτάσεις ανά έκθεση 

Μέσο Cover 2015 
N 90,27% 
E 83,40% 
S 79,67% 
W 83,08% 

 

Δεδομένα από ΔΕ 

Αρχικά, εξετάσαμε τη σχέση ανάμεσα στο συνολικό GSO ανά ΔΕ στις 4 εκθέσεις. Φαίνεται ότι το συνολικό GSO 

είναι μεγαλύτερο στις επιφάνειες με νότιο και δυτικό προσανατολισμό. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι συμβατό 
με το αντίστοιχο παραπάνω για την κάλυψη και υποδεικνύει ξανά το περίπλοκο χαρακτήρα της συσχέτισης 

κάλυψης και GSO. Επίσης, είναι μάλλον μη αναμενόμενο συμπέρασμα, δεδομένο ότι η πλέον παραγωγική Οξιά 
κυριαρχεί στα βόρεια.   
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Στη συνέχεια, όπως παραπάνω, εξετάσαμε το πώς κατανέμεται ο αριθμός των ΔΕ και των ΓΣΟ της κάθε έκθεσης 
στα 4 είδη.  
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Για να αποκτήσουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το ερώτημα σε ποιες εκθέσεις τείνει να υπερεκπροσωπείται ή να 

υποεκπροσωπείται το κάθε είδος, μετατρέψαμε τα ίδια στοιχεία στο παρακάτω γράφημα.  

 

 

Τα αποτελέσματα είναι ακριβώς ισοδύναμα αυτά της φωτοερμηνείας. Συγκεκριμένα, η Δρυς δείχνει το πιο 
σταθερό πρότυπο, με μια έντονη προτίμηση προς τα δυτικά και τα νότια, αποφεύγοντας αντίστοιχα κυρίως τα 

βόρεια. Η Οξιά αντίστροφα, προτιμά τα βόρεια, ενώ αποστρέφεται κυρίως τα δυτικά και λιγότερο τα νότια. Όπως 
και στο υψόμετρο, φαίνεται κι εδώ ότι η οικοθέσεις των δύο κυριότερων φυλλοβόλων της περιοχής είναι καλά 

διαχωρισμένες. Η Μ. Πεύκη δεν παρουσιάζει κάποιο ισχυρό πρότυπο. Μόνο αν δούμε το GSO, φαίνεται ένα 
πρότυπο παρόμοιο με της Δρυός, αλλά σαφώς ασθενέστερο: κυρίως, προτιμά τα νότια και αποφεύγει τα βόρεια. 

Η Ελάτη τέλος, κρίνοντας με βάση το ποσοστό των ΔΕ όπου κυριαρχεί, ακολουθεί ένα πρότυπο παρόμοιο με της 
Οξιάς: προτιμά τα βόρεια και αποφεύγει τα νότια και τα δυτικά. Αν δούμε ωστόσο το GSO της Ελάτης, προκύπτει 
ένα παράδοξο, αφού εδώ φαίνεται να προτιμά τα δυτικά: δηλαδή, η Ελάτη στα δυτικά έχει λιγότερες ΔΕ όπου 

κυριαρχεί, αλλά μεγαλύτερο GSO σε αυτές. Το τελευταίο σημείο, επιβεβαιώνεται επίσης και από τη 
φωτοερμηνεία.  

 

5. Σχέση βλάστησης - κλίσης 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται γενικά από έντονες κλίσεις, οι οποίες καθορίζουν ως ένα βαθμό και τη βλάστηση. Οι 

μεγαλύτερες κλίσεις απαντώνται κατά το αναμενόμενο στα μεγαλύτερα υψόμετρα, κοντά στις κορυφές των 
Αρένων και του Πύργου, αλλά και χαμηλότερα, ειδικά στις διαβρώσεις και τους γκρεμούς στη ζώνη γύρω από τα 
1000 μ.  

Για να εξετάσουμε τη σχέση βλάστησης και κλίσης αξιοποιώντας τα δεδομένα της φωτομετρίας, όπως και στην 
περίπτωση του υψομέτρου, μετρήθηκε σε κάθε πολύγωνο η μέγιστη, η ελάχιστη και η μέση κλίση σε ποσοστό 

(μήκος προς ύψος, δηλ. 100% αντιστοιχεί σε 45ο γωνία). Η μέση κλίση κυμαίνεται από 0-190%. Στη συνέχεια, η 
κλίμακα των βαθμών κλίσης χωρίστηκε σε κλάσεις ανά 10 μονάδες (0-5%, 6-15%, 16-25% κοκ) και κάθε πολύγωνο 

χαρακτηρίστηκε ανάλογα.  

Όσο αφορά τις κατηγορίες κάλυψης τα αποτελέσματα είναι μάλλον αναμενόμενα και δεν προσφέρουν κάποια 
νέα πληροφορία. Κάποια σχετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 33 Ενδεικτική κατανομή κάποιων κατηγοριών κάλυψης στις βαθμίδες κλίσεις 

 Κλίσ
η 

Σύνολο 
περιοχής Δάση σύνολο 

LITHONES_201
5 LIVADI_2015 

KALLIERGEIA_201
5 

KALLIERGEIA_194
5 

0-5% 5,5 0,05% 0,4 7,9% 1,0 18,6% 1,6 29% 0,0 0,6% 0,8 15,2% 
10% 295 2,74% 80,6 27,4% 11,4 3,9% 146 49% 4,1 1,4% 94,6 32,1% 
20% 1011 9,39% 559,2 55,3% 25,9 2,6% 340 34% 5,7 0,6% 228,9 22,6% 
30% 2436 22,6% 17891 73,4% 75,9 3,1% 461 19% 1,1 0,0% 172,2 7,1% 
40% 2243 20,8% 1880 83,8% 155,0 6,9% 162 7,2% 0,2 0,0% 46,8 2,1% 
50% 2113 19,6% 1561 73,9% 399,6 18,9% 113 5,3%     15,5 0,7% 
60% 1278 11,9% 956,1 74,8% 252,4 19,7% 41,1 3,2%     3,5 0,3% 
70% 685 6,36% 419,9 61,3% 215,5 31,5% 18,2 2,7%     0,6 0,1% 
80% 349 3,25% 191,8 54,9% 147,5 42,2% 5,9 1,7%     0,2 0,0% 
90% 158 1,47% 55,7 35,3% 101,2 64,2% 0,5 0,3%     0,1 0,1% 
100% 81,1 0,75% 29,4 36,3% 51,3 63,3% 0,1 0,1%     0,0 0,0% 
110% 62,8 0,58% 28,5 45,4% 33,7 53,7% 0,4 0,6%     0,0 0,1% 
120% 33,8 0,31% 23,6 69,8% 10,1 29,9% 0,1 0,3%         
130% 4,8 0,04% 2,8 57,9% 2,0 41,0%             
140% 5,0 0,05% 3,4 68,9% 1,6 31,1%             
150% 0,8 0,01% 0,8 99,2% 0,0 0,8%             
160% 4,8 0,04% 1,0 21,1% 3,8 78,9%             
170% 0,0 0,00%                     
180% 0,0 0,00%                     
190% 0,1 0,00%     0,1 100,0%             

 

Βλέπουμε ότι: 

- Τα δάση περιορίζονται ουσιαστικά ως τα πολύγωνα με μέση κλίση 140%. Μετά, εξαφανίζονται απότομα 
και δίνουν τη θέση τους αποκλειστικά σε λιθώνες.  

- Πέρα από τις πολύ μεγάλες κλίσεις (160% & 190%), οι λιθώνες έχουν υψηλή παρουσία και σε κλίσεις 
γύρω στο 80-100% (40-45ο), χωρίς να είναι σαφές το γιατί. Πιθανά, πρόκειται για τις κλίσεις με τις οποίες 

εμφανίζονται οι διαβρωμένες εκτάσεις της μεσοελληνικής αύλακας, σε χαμηλά υψόμετρα, γύρω κυρίως 
από τους κατοικημένους οικισμούς.  

- Τα λιβάδια εννοείται απλώνονται κυρίως στις χαμηλές κλίσεις, ως 30%, φτάνοντας οριακά ως το 80% 
κλίση.  

- Οι καλλιέργειες του 1945 έφταναν επίσης αντίστοιχα ως το 40%. Φυσικά, αυτά τα χωράφια με τη 

μεγαλύτερη κλίση είναι αυτά που εγκαταλείφθηκαν πρώτα κι όσα απομείνανε βρίσκονται στις πολύ 
μικρές κλίσεις, ουσιαστικά ως 20%.  

Σε σχέση τώρα με την κατανομή των 4 βασικών ειδών ανά βαθμίδα κλίσης, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας και 
το διάγραμμα.  
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Πίνακας 34 Κατανομή των 4 ειδών στις βαθμίδες κλίσεις 

  Σύνολο Οξιά Πεύκη Ελάτη Δρυς 
0-5% 0,4 0,2 42,7% 0,1 36,9%   0,0% 0,1 20,4% 
10% 85,5 20,3 23,8% 20,2 23,6% 27,4 32,1% 17,5 20,5% 
20% 538,0 145,9 27,1% 177,8 33,0% 136,5 25,4% 77,8 14,5% 
30% 1644,2 553,9 33,7% 637,2 38,8% 260,6 15,9% 192,5 11,7% 
40% 1756,8 598,9 34,1% 564,3 32,1% 339,6 19,3% 254,0 14,5% 
50% 1477,2 418,2 28,3% 446,9 30,3% 262,5 17,8% 349,6 23,7% 
60% 938,8 304,7 32,5% 215,8 23,0% 181,0 19,3% 237,3 25,3% 
70% 400,7 111,8 27,9% 100,0 25,0% 73,7 18,4% 115,3 28,8% 
80% 189,1 46,6 24,7% 49,3 26,0% 44,2 23,4% 49,0 25,9% 
90% 52,3 11,4 21,7% 11,6 22,1% 15,2 29,0% 14,2 27,2% 
100% 28,6 6,0 21,1% 4,5 15,7% 8,6 30,0% 9,5 33,2% 
110% 15,3 2,3 15,0% 6,7 43,5% 5,6 36,8% 0,7 4,7% 
120% 12,7 1,7 13,1% 4,4 34,4% 6,4 50,7% 0,2 1,8% 
130% 1,6 0,5 28,7% 1,0 61,8% 0,0 0,6% 0,1 9,0% 
140% 3,2 0,7 23,1% 1,4 41,8% 1,1 35,1%   0,0% 

 

 

Η εικόνα δεν είναι τόσο σαφής όσο στις άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Παρόλα αυτά, μπορούμε να 
σημειώσουμε τα εξής: 
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- Ως την κλίση 100%, ή 45ο, οι σχετικές αφθονίες των ειδών δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την κλίση. 

Οι διαφορές που φαίνονται στις χαμηλότερες κλίσεις προέρχονται μάλλον από τις καλύψεις σε αυτές τις 
θέσεις, παρά από κάποια οικολογική σχέση μεταξύ ειδών και κλίσης (πχ η Οξιά είναι χαμηλά στις 

μηδενικές κλίσεις γιατί αυτές βρίσκονται μόνο σε πολύ χαμηλά υψόμετρα).  
- Μετά το 100% και ως το 140%, οι σχετικές αφθονίες φαίνεται να επηρεάζονται, αλλά με έναν τρόπο 

γενικά άστατο: η Δρυς μειώνεται απότομα, η Πεύκη αυξάνει, η Οξιά επηρεάζεται λιγότερο αλλά μάλλον 

μάλλον αυξάνει (με ένα κενό στο 130%) και η Ελάτη μένει σχετικά σταθερή. Βέβαια, αυτές οι αλλαγές 
μπορεί να υποκρύπτουν ως ένα βαθμό τη σχέση των ειδών με το υψόμετρο, αφού οι μεγάλες κλίσεις 

συνήθως συνοδεύουν τα μεγαλύτερα υψόμετρα.  Αυτό πχ μπορεί να εξηγεί την εξαφάνιση της Δρυός. 
Παρόλα αυτά, η σχετική ανεκτικότητα της Πεύκης στις μεγάλες κλίσεις, που περιβαλλοντικά σημαίνουν 
συνήθως φτωχότερα, πιο λεπτά πιο εκτεθειμένα στο φως, λιγότερο δασοσκεπή και πιο ξερά εδάφη, είναι 

μάλλον αναμενόμενη και πρέπει να θεωρηθεί ως ορθό εύρημα.  

Η εξέταση της σχέσης βλάστησης – κλίσης δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει για τα δεδομένα από τις ΔΕ, αφού αυτές 

επιλέγονται κατά κανόνα σε σημεία προσβάσιμα, με αναλογικά μικρότερες κλίσεις. Έτσι, αφενός το εύρος των 
δεδομένων όσο αφορά την κλίση είναι υποπολλαπλάσιο σε σχέση με αυτά από τη φωτοερμηνεία και πολύ μικρό, 

ή δε συσχέτιση θα επηρεάζεται δυσανάλογα από την επιλογή των επιφανειών.  

 

6. Σχέση βλάστησης – γεωλογικού υπόβαθρου 

Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής περιγράφεται στο Παραδοτέο 2. Περιλαμβάνει 6 βασικούς διαφορετικούς 
σχηματισμούς. Εδώ, εκτιμήθηκε η σχετική υποεκπροσώπηση ή υπερεκπροσώπηση των κατηγοριών κάλυψης για 
το 1945 και το 2015, καθώς και η σχετική αφθονία των 4 κύριων ειδών, σε σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο, 

υπολογίζοντας πάλι το ποσοστό της κάθε γεωλογικής ζώνης που μοιράζεται αντίστοιχα στις κατηγορίες και τα 4 
είδη.  
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Χάρτης 1. Γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής μελέτης 

Σε σχέση με τις κατηγορίες, στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται μόνο όσες κατηγορίες έχουν κάποιο σχετικό 
ενδιαφέρον. 

Πίνακας 35 Συσχέτιση ενδεικτικών κατηγοριών κάλυψης με γεωλογικό υπόβαθρο 

  
Σύνολο 

περιοχής 
Δασικές 
εκτάσεις PARAPOTAMIA_2015 YGROTOPOS_2015 

Σχηματισμοί Μεσοελληνικής 
αύλακας 7178,7 66,7% 5448,7 75,9% 8,4 0,1% 3,0 0,0% 
Οφιόλιθοι 1859,5 17,3% 1277,3 68,7% 0,0 0,0% 5,0 0,3% 
Ασβεστόλιθοι 902,0 8,4% 362,4 40,2% 0,0 0,0% 0,1 0,0% 
Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση 359,8 3,3% 290,6 80,8% 0,0 0,0% 0,5 0,1% 
Φλύσχης 305,8 2,8% 200,1 65,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 
Αλλουβιακές αποθέσεις 160,3 1,5% 92,8 57,9% 11,5 7,2% 0,0 0,0% 

 LITHONES_2015 LIVADI_2015 KALLIERGEIA_1945 LIVADI_1945 
Σχηματισμοί Μεσοελληνικής 
αύλακας 841,7 11,7% 717,2 10,0% 494,6 6,9% 1041,1 14,5% 
Οφιόλιθοι 271,9 14,6% 266,2 14,3% 0,0 0,0% 442,1 23,8% 
Ασβεστόλιθοι 322,9 35,8% 150,2 16,6% 0,0 0,0% 189,4 21,0% 
Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση 36,7 10,2% 28,4 7,9% 0,1 0,0% 42,4 11,8% 
Φλύσχης 1,9 0,6% 100,4 32,8% 54,4 17,8% 113,4 37,1% 
Αλλουβιακές αποθέσεις 13,0 8,1% 25,7 16,0% 14,0 8,7% 25,6 16,0% 

 

Όπως φαίνεται: 
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- Οι δασικές εκτάσεις έχουν την τάση να υπερεκπροσωπούνται στις σχιστοκερατοψαμμιτικές διαπλάσεις, 

ενώ υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους ασβεστόλιθους.  
- Η παραποτάμια (και οι κοίτες) συμπίπτουν προφανώς με τις αλλουβιακές αποθέσεις.  

- Οι (λιγοστοί) υγρότοποι της περιοχής βρίσκονται κυρίως σε οφιόλιθους.  
- Οι λιθώνες δημιουργούνται κυρίως σε ασβεστόλιθους.  
- Τα λιβάδια έχουν μια προτίμηση στο φλύσχη, ενώ απουσιάζουν σημαντικά από τις 

σχιστοκερατοψαμμιτικές διαπλάσεις.  
- Οι καλλιέργειες αναπτυχθήκες επίσης κατά προτεραιότητα στον λιγοστό φλύσχη.  

Η συσχέτιση με τα 4 κύρια δασικά είδη εξετάστηκε ξανά τόσο με τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας, όσο και 
με αυτά από τις ΔΕ (GSO). Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 36 Συσχέτιση 4 κύριων δασικών ειδών με γεωλογικό υπόβαθρο 

Δοκιμαστικές Επιφάνειες 

  
Σύνολο 4 

ειδών Fagus Pinus Abies Quercus 
Σχηματισμοί Μεσοελληνικής αύλακας 229,9 3,2% 52,5 23% 97,8 43% 29,9 13% 49,7 22% 

Οφιόλιθοι 94,0 1,3% 59,3 63% 18,1 19% 16,6 18% 0,0 0% 
Ασβεστόλιθοι 18,0 0,3% 10,5 58% 1,5 9% 5,3 29% 0,7 4% 

Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση 18,5 0,3% 12,8 70% 0,3 2% 4,0 22% 1,3 7% 

Φλύσχης 0,0 0,0% 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
Αλλουβιακές αποθέσεις 1,7 0,0% 0,0 0% 1,5 92% 0,0 0% 0,1 8% 

Φωτοερμηνεία 

  
Σύνολο 4 

ειδών Fagus Pinus Abies Quercus 
Σχηματισμοί Μεσοελληνικής αύλακας 4768,5 66,7% 1014,3 21% 1857,8 39% 664,0 14% 1232,5 26% 

Οφιόλιθοι 1466,4 20,5% 808,6 55% 217,8 15% 436,9 30% 3,0 0% 

Ασβεστόλιθοι 361,3 5,1% 175,9 49% 42,3 12% 125,7 35% 17,4 5% 
Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση 341,1 4,8% 209,1 61% 6,8 2% 122,9 36% 2,3 1% 

Φλύσχης 147,3 2,1% 12,6 9% 79,3 54% 12,8 9% 42,6 29% 
Αλλουβιακές αποθέσεις 60,7 0,8% 2,8 5% 37,2 61% 0,0 0% 20,6 34% 

 

Κάποιες άμεσες παρατηρήσεις: 

- Η Οξιά φαίνεται να προτιμά ελαφρά τις σχιστοκερατοψαμμιτικές διαπλάσεις, τους οφιόλιθους και 
λιγότερο τους ασβεστόλιθους, ενώ αποφεύγει τον φλύσχη και τους σχηματισμούς της Μεσοελληνικής 

αύλακας.  
-  Η Πεύκη αντίθετα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της (μικρής) έκτασης του Φλύσχη, έχει κανονική 

παρουσία στη Μεσοελληνική αύλακα και αποφεύγει σχετικά τα υπόλοιπα (η συσχέτιση με τις 

αλλουβιακές αποθέσεις δεν έχει σημασία, γιατί λείπουν τα παραποτάμια, οπότε πρόκειται εδώ μόνο για 
τις ανοιχτές εκτάσεις που δασώθηκαν στην πορεία με Πεύκη). 

-  Η Ελάτη ακολουθεί ένα μοτίβο παρόμοιο με της Οξιάς, με λίγο καλύτερη σχέση με τους ασβεστόλιθους.  
- Η Δρυς ακολουθεί ένα μοτίβο παρόμοιο με της Πεύκης.  

Καθώς όμως τα πετρώματα δεν απλώνονται ομοιόμορφα στην περιοχή, αλλά εμφανίζονται σε διαφορετικές 

θέσεις και υψόμετρα, είναι αμφίβολο αν οι παραπάνω συσχετίσεις υποδεικνύουν όντως κάποια σημαντική 
οικολογική σχέση των ειδών με τα πετρώματα, ή οφείλονται κυρίως σε άλλους παράγοντες που βρίσκονται από 
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πίσω, όπως το υψόμετρο και η ιστορία της κάθε περιοχής. Για αυτό, θα δούμε χωριστά τους παραπάνω 

σχηματισμούς.  

- Σχηματισμοί μεσοελληνικής αύλακας 

Οι σχηματισμοί της μεσοελληνικής αύλακας κυριαρχούν στην περιοχή μελέτης, καταλαμβάνοντας 6.998,97 Ha, 
τα οποία αντιστοιχούν στο 65% της συνολικής έκτασης. Οι σχηματισμοί αυτοί κυριαρχούν στο κεντρικό, το 
βόρειο, το ανατολικό και το νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής. Αν και βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα, έχει 

σημασία ότι αφήνουν εκτός κυρίως τον όγκο των Αρένων, όπου βρίσκονται και τα μεγαλύτερα υψόμετρα, αλλά 
και τα πιο σταθερά δάση της Οξιάς. Επίσης, περιλαμβάνουν τις περιοχές με τις μεγαλύτερες αλλαγές στο χρόνο 

(εγκατάλειψη χωραφιών και λιβαδιών, δάσωση κοκ). Τα χαρακτηριστικά αυτά εξηγούν μάλλον καλύτερα τη 
μεγαλύτερη σχετική αφθονία Πεύκης και Δρυός, σε σχέση με την Οξιά και την Ελάτη, παρά η υπόθεση κάποιας 
οικολογικής αλληλεπίδρασης.  

- Οφιόλιθοι 

Οι οφιόλιθοι αναπτύσσονται σε 1.831,58 Ha, ήτοι το 17% της έκτασης της περιοχής μελέτης. Καταλαμβάνουν 

κυρίως τις ανατολικές πλαγιές των Πάνω Αρενών, καθώς και το ύψωμα Μπουχέτσι στα νότια.  Σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία (βλ. παραδοτέο 2), οι οφιόλιθοι λόγω των ιδιαίτερων φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών, είναι 

πιο πιθανό να επηρεάζουν τη βλάστηση. Στα δεδομένα μας βλέπουμε μια ισχυρή παρουσία κυρίως Οξιάς και 
δευτερευόντως της Ελάτης, μια σχετική υποχώρηση της Πεύκης και μια σχεδόν πλήρης απουσία της Δρυός. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά βέβαια μπορούν να συνδεθούν και με τα υψόμετρα που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές, 

αλλά και με την ιστορία τους, αφού είναι σχετικά πιο αδιατάρακτες.  

- Ασβεστόλιθοι 

Τα ασβεστολιθικά πετρώματα καταλαμβάνουν 1.048,33 Ha ή το 9.7% της περιοχής μελέτης. Εμφανίζονται κυρίως 
στο νότιο και το δυτικό τμήμα της περιοχής, στις Κάτω Αρένες, συγκροτώντας με τις ψηλές και απόκρημνες 
κορυφές που σχηματίζουν, τα όρια της λεκάνης. Διαμορφώνουν ένα έντονο ανάγλυφο με ρηγματώσεις και 

επωθήσεις. Σε σχέση με τη βλάστηση ωστόσο, βλέπουμε ένα παρόμοιο με τους οφιόλιθους μοτίβο: ισχυρότερη 
παρουσία Οξιάς κι Ελάτης, μικρότερη Πεύκης και Δρυός. Το γεγονός αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι οι αποκλίσεις 

αυτές πρέπει να αποδωθούν μάλλον στη θέση των δύο αυτών γεωλογικών σχηματισμών επί της οροσειράς των 
Αρένων, παρά σε οικολογικές αλληλεπιδράσεις.  

- Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση 

Η σχιστοκερατοψαμμιτική  διάπλαση καταλαμβάνει 383,69 Ha εντός της περιοχής μελέτης (3,6% της έκτασης), 
στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της, στις πλαγιές των Αρένων,  με τη μορφή λωρίδων ανάμεσα σε οφιολιθικές 

και ανθρακικές διαπλάσεις. Η θέση αυτή εξηγεί πάλι την αναλογικά μεγαλύτερη παρουσία της Οξιάς και της 
Ελάτης.  

- Φλύσχης 

Ο σχηματισμός του φλύσχη καταλαμβάνει 324,56 Ha ή το 3% της περιοχής μελέτης. Εμφανίζεται μόνο τοπικά, 
στα νότια της περιοχής μελέτης, ανάμεσα στις υπώρειες των Αρένων και στο οφιολιθικής σύστασης, ύψωμα 

Μπουχέτσι και έχει μάλλον μικρή έκταση για να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα.  

- Αλλουβιακές αποθέσεις 

Οι αλλουβιακές αποθέσεις καταλαμβάνουν 176,19 Ha (1,6% της συνολικής έκτασης) και εντοπίζονται κατά μήκος 
των κοιτών. Η συσχέτισή της με τη βλάστηση δεν έχει οικολογικό ενδιαφέρον. 
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4. Ιστορία βλάστησης – διαδοχή 

Αντίστοιχα με την υφιστάμενη κατάσταση, η ιστορία της βλάστησης μελετήθηκε ποιοτικά και ποσοτικά με τους 
εξής τρόπους: 

- Φωτοερμηνεία τριών διαδοχικών αεροφωτογραφιών της περιοχής και σύγκριση των αποτελεσμάτων: 
1945, 1970, 2015 (βλ. Παραδοτέο 4). 

- Ανάλυση των δεδομένων από τις παλαιότερες διαθέσιμες Διαχειριστικές Μελέτες και σύγκριση με τις 
νεότερες (Φύλλα Περιγραφής Συστάδας, ογκομετρικά στοιχεία ανά συστάδα, πρωτογενή δεδομένα 
πεδίου Δοκιμαστικές Επιφάνειες, βλ. Παραδοτέο 4). 

- Επιτόπια έρευνα και νέες δειγματοληψίες για την πορεία διαδοχής (βλ. Παραδοτέο 4) 

Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω προσεγγίσεις μπορούν να συσχετιστούν με τα αντίστοιχα δεδομένα από τα 

υπόλοιπα Παραδοτέα της ΕΕ1: 

- Παλυνολογική Μελέτη (Παραδοτέο 5) 
- Πολιτισμική και κοινωνική ιστορία (Παραδοτέο 6) 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία και τη συσχέτιση των παραπάνω 
δεδομένων. Αναλυτικά, οι πηγές των δεδομένων αυτών βρίσκονται στα αντίστοιχα Παραδοτέα 2-6. Πριν από 

αυτό, παρατίθεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση γύρω από την έννοια της διαδοχής και των διαταραχών.  

1. Η έννοια της διαδοχής - θεωρητικό πλαίσιο 

Ιστορική καταγωγή της έννοιας της διαδοχής 

Η έννοια της διαδοχής αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις, και ταυτόχρονα τις πιο αμφίσημες, έννοιες της 

Οικολογίας. Για να την κατανοήσουμε και να κατανοήσουμε ταυτόχρονα τα όρια της χρήσης της σε ένα τόσο 
περίπλοκο και δυναμικό πλαίσιο όπως είναι αυτό ενός ορεινού τοπίου, είναι αναγκαίο να έχουμε υπόψη το 

θεωρητικό και ιστορικό της πλαίσιο.  

Το περιβάλλον όπου διατυπώθηκε για πρώτη φορά η έννοια της διαδοχής είναι αυτό της πρώιμης, οργανισμικής 

Οικολογίας των αρχών του 20ο αιώνα. Είχε προηγηθεί η μεγάλη τομή του Δαρβινισμού, ο οποίος ήρθε σε ρήξη 
με την προεπιστημονική Φυσική Ιστορία της εποχής του, εγκαθιστώντας τις έννοιες του ανταγωνισμού και της 
διαρκούς εξέλιξης σε ένα θεωρητικό περιβάλλον που μέχρι τότε κυριαρχούνταν απόλυτα από τις έννοιες της 

αρμονίας, της ισορροπίας, του «αέναου κύκλου της ζώης». Η τομή του Δαρβίνου ήταν πολύ μεγάλη για να γίνει 
αυτόματα αποδεκτή. Έτσι, οι πρώτες αντιδράσεις, ακόμα κι εντός του ίδιου του επιστημονικού πεδίου που ο 

ίδιος δημιούργησε, ήταν η παλινόρθωση μιας μορφής τάξης, ιεραρχίας και αρμονίας στην ανάγνωση του 
φυσικού κόσμου (βλ. αναλυτικά Νικήσιανης 2012).  

Σύμφωνα με την εικόνα που δίνει ο Robert McIntosh για την πρώιμη Οικολογία στα τέλη του 19ου αιώνα, η 

αντίληψη των πρώτων οικολόγων για την εξέλιξη έχει σαφώς επηρεαστεί από τις ολιστικές ιδέες της εποχής τους· 
όπως σημειώνει, «η αντίληψη ότι η φύση είναι ουσιωδώς σταθερή, ή ισορροπημένη, και ότι οι πληθυσμοί των 

ειδών σχηματίζουν σύνολα ή κοινότητες που λειτουργούν ως μονάδες οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εγκαθιδρύουν και να διατηρούν μία ισορροπία, ήταν σχεδόν καθολική τον 19ο αιώνα» (McIntosh 1985, σ.71). Η 

έννοια της ισορροπίας της φύσης, περνώντας από την προδαρβινική Φυσική Ιστορία στη σύγχρονη Οικολογία, 
προϋπέθετε έτσι ότι οι φυσικές αυτές κοινότητες αναπτύσσονται σε ένα σταθερό περιβάλλον και αποτελούνται 
από αντίστοιχα σταθερούς πληθυσμούς. 
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Η πρώτη έννοια της κοινότητας, που αναπτύχθηκε πάνω σε αυτό πλαίσιο, αποδίδεται σε έναν Γερμανό ζωολόγο, 

τον Karl Möbius. Για το Möbius, κάθε αποικία στρειδιών, πάνω στις οποίες εργάστηκε εξαιτίας της οικονομικής 
τους σημασίας, αποτελεί «μία κοινότητα ζωντανών όντων, μία συλλογή ειδών και μία μάζα ατόμων που 

αλληλοεπηρεάζονται και διατηρούνται σταθερά μέσω της αναπαραγωγής» (Möbius  1877, παρατίθεται από 
Deléage 1992, σ.72). Την ίδια περίπου εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Stephen Alfred Forbes θα 
αναπτύξει περισσότερο την έννοια των αυτορρυθμιζόμενων βιολογικών κοινοτήτων. Για να βρει την αρμονία που 

αναζητούσε στη φύση, ο Forbes (1887) στράφηκε στις λίμνες, το κατεξοχήν σύμβολο στην ιστορία της Οικολογίας 
των κλειστών συστημάτων. Η λίμνη είναι για τον φυσιοδίφη, σημειώνει ο ίδιος, ένα «ζωντανό κεφάλαιο της 

ιστορίας», όπου «το σύστημα των οργανικών αλληλεπιδράσεων …έχει παραμείνει ουσιωδώς απαράλλακτο» και 
απομονωμένο· κατά συνέπεια, επικρατεί εκεί μία «ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη ισορροπία της οργανικής ζωής 
και δραστηριότητας». 

Το ζήτημα της εσωτερικής ρύθμισης των σχέσεων ώστε να εξασφαλίζουν την ισορροπία των βιολογικών 
κοινοτήτων, αποτελεί λοιπόν τον πυρήνα των πρώτων οικολογικών ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Semper δίνει 

από τα τέλη του 19ου αιώνα ένα πρότυπο της τροφικής πυραμίδας, ως απεικόνιση της βιολογικής κοινότητας. 
Προχωρώντας περισσότερο, ο Semper εξετάζει τις τροφικές αυτές σχέσεις από τη σκοπιά μίας «καθολικής 

φυσιολογίας», καταλήγοντας έτσι στην παρομοίωση της κοινότητας με έναν ολοκληρωμένο οργανισμό, όπου τα 
διάφορα είδη παίζουν το ρόλο των οργάνων (McIntosh 1985, σ.73). 

Στο πέρασμα προς τον 20ο αιώνα, η παραπάνω ιδέα της αναπαράστασης μίας κοινότητας ως έναν οργανισμό, θα 

αναπτυχθεί περαιτέρω από τον Αμερικάνο βοτανικό Frederic Clements και τους συνεργάτες του. Αυτό που 
χαρακτήρισε τη δουλειά του ήταν η προσπάθεια να δώσει ένα συνεκτικό, θεωρητικό πλαίσιο σε αυτές τις 

ολιστικές, αλλά μάλλον μέχρι τότε εμπειρικές, αντιλήψεις (Lefkaditou 2012), βάζοντας έτσι μία τάξη στο «χαοτικό 
και μη συστηματοποιημένο» καθεστώς της Οικολογίας (McIntosh 1985, σ.76). Σε αυτή την κατεύθυνση, ανέπτυξε 
και τις πρώτες συστηματικές μεθόδους ποσοτικοποίησης των οικολογικών σχέσεων (Kingsland 1985).  

Η κομβική ιδέα στο έργο του Clements είναι η διαδοχή. Η ιδέα της κυκλικής διαδοχής των φυσικών σχηματισμών, 
από την πρώτη εμφάνισή τους σε ένα παρθένο μέρος, ως την ανάπτυξη και τελικά την καταστροφή τους, υπήρχε 

ήδη στο έργο του Λιναίου (Worster 1985). Ο Δανός φυτογεωγράφος Eugenius Warming είχε επίσης εντάξει στο 
πλαίσιο της σύγχρονης Οικολογίας την αντίληψη της διαδοχής από το 1890, μελετώντας τη δυναμική αλλαγή στη 

σύνθεση των φυτοκοινωνιών, από την πρώτη αποίκιση ενός εδάφους μέχρι τις σύνθετες, τελικές κοινότητες 
(Worster 1985). Ο Clements όμως διεύρυνε αποφασιστικά αυτή τη σύλληψη, αναδεικνύοντας τη διαδοχή ως την 
κεντρική οικολογική διαδικασία. Η διαδοχή εδώ ορίζεται ως μία βαθμιαία, γραμμική αλλαγή της κοινότητας, σε 

μία προκαθορισμένη, τελεολογική κατεύθυνση, που στοχεύει στη συνολική αρμονία και σταθερότητα (Foster & 
Clark 2008), καταλήγοντας έτσι σε μία τελική κατάσταση ισορροπίας, την κοινότητα – climax. Η ιστορία των 

βιολογικών κοινοτήτων καθορίζεται πλέον από αυτή τη διαδοχή, η οποία υποκαθιστά στην πράξη την εξέλιξη.  

Μέσα από αυτή τη θεωρία, ο Clements έφτασε επίσης σε μία ολοκληρωμένη αναπαράσταση της βιολογικής 
κοινότητας, σαν ένα οργανισμό που «γεννιέται, μεγαλώνει, ωριμάζει και πεθαίνει». Η κοινότητα μπορεί ακόμα 

«να αναπαράγει τον εαυτό της, επαναλαμβάνοντας με ουσιώδη πιστότητα τα στάδια της ανάπτυξής της. Η 
ιστορία της ζωής ενός τέτοιου σχηματισμού είναι μία περίπλοκη αλλά καθορισμένη διαδικασία, συγκρίσιμη στις 

βασικές της προδιαγραφές με αυτή ενός ατομικού φυτού», καταλήγει ο Clements (παρατίθεται από Lefkaditou 
2012, σ.48). Όπως σημειώνει η Λευκαδίτου (Lefkaditou 2012), μέσα από αυτή την οπτική του υπεροργανισμού, 

τα μέλη ενός φυτικού σχηματισμού εντάσσονται σε μία αδιάσπαστη, φυσική ενότητα. Αυτό που καθορίζει τη 
συγκεκριμένη μορφή της τελικής κοινότητας, είναι και εδώ οι εξωτερικές συνθήκες και κυρίως το κλίμα (Worster 
1985). Εντός της κοινότητας ωστόσο, ο μηχανισμός που εξασφαλίζει τη διαδοχή, και μέσω αυτής την τελική 
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ισορροπία, είναι για τον Clements ο ανταγωνισμός.  Στην κοινότητα – climax, ο ανταγωνισμός υποχωρεί για να 

δώσει τη θέση του σε πιο περίπλοκες αλληλεπιδράσεις που διατηρούν την τελική ισορροπία (Lefkaditou 2012). 
Οποιαδήποτε αιτία σταματά αυτή την αναπόφευκτη πορεία, ή ακόμα ωθεί την κοινότητα προς τα πίσω, ορίζεται 

ως διαταραχή και κατά κανόνα αποδίδεται ήδη στον άνθρωπο, ή ακόμα σε υπέρτερες φυσικές δυνάμεις: η 
πυρκαγιά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η αποψίλωση ή η υλοτόμηση ενός δάσους κοκ.  

Ο κλεμενσιανός οργανικισμός και η θεωρία της διαδοχής είχαν καθοριστική επίδραση στην Οικολογία των αρχών 

του 20ου αιώνα (Foster & Clark 2008). Οι διάδοχοι του Clements μάλιστα θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο αυτή 
την προβληματική. Ο John Phillips θα προτείνει τη συμπερίληψη και των ζώων στην οργανισμική ενότητα 

(Lefkaditou 2012). Γενικότερα, η αντίληψη ότι η φύση τείνει αναπόφευκτα σε μια κατάσταση ισορροπίας - και 
όχι σε συνεχείς ανατροπές, όπως θέλει η δαρβινική εξέλιξη – θα καταστεί κυρίαρχη και θα εκφραστεί με 
διάφορους τρόπους σε όλες τις σχολές της πρώιμης Οικολογίας: στη λογιστική καμπύλη της Πληθυσμιακής 

Οικολογίας (της εξίσωσης δηλαδή που προβλέπει ότι η δυναμική ενός πληθυσμού στο χρόνο ακολουθεί μία 
σιγμοειδή καμπύλη, τείνοντας προς ένα τελικό όριο, όπου και σταθεροποιείται), στην έννοια της ομοιοστασίας, 

στη δυναμική της Συστημικής Οικολογίας αργότερα.  

 

Η διαδοχή στη σύγχρονη Οικολογία: επιρροές και κριτικές 

Ακολουθώντας αυτές τις γενικές παραδοχές, η Συστημική Οικολογία αντιμετώπισε τα οικοσυστήματα ως 
κυβερνητικές μηχανές, βασικός στόχος των οποίων είναι η διατήρηση της σταθερότητας· σε αυτό το πλαίσιο, οι 

διάφορες συνιστώσες ενός συστήματος αλληλεπιδρούν και το σύστημα επιλέγει αυτή ή την άλλη δράση με στόχο 
να διατηρεί τη σταθερή του κατάσταση και να επανέρχεται σε αυτήν μετά από κάθε διαταραχή (Miller 1965, 
Reichle et al 1974). Τα διαταραγμένα -συνήθως από τον άνθρωπο- συστήματα, ταυτίζονται με τις ανώριμες 

κοινότητες και θεωρούνται ως συστήματα χαμηλής ποικιλότητας και παραγωγικότητας, ενώ τα αδιατάρακτα, 
«φυσικά» συστήματα, αντίστοιχα με τις παλιότερες κοινότητες κλίμακας, θεωρούνται ότι έχουν εξ ορισμού 

μεγαλύτερη ποικιλότητα και παραγωγικότητα. Η ένταση της διαταραχής και η αντίδραση του συστήματος σε 
αυτή, καθορίζει το είδος και το βαθμό της σταθερότητάς του. Ο ορισμός και αργότερα η μέτρηση αυτής της 

σταθερότητας θα καταστεί σταδιακά ο κύριος στόχος για όλη την Οικολογία του 20ου αιώνα, και μαζί της για όλες 
τις νέες σχολές περιβαλλοντικής διατήρησης και διαχείρισης (Marshall 2002).  

Η έννοια της διαδοχής έγινε αντικείμενο κριτικών ήδη από την εποχή της διατύπωσής της, για τον τελεολογικό 

της χαρακτήρα. Το 1901, ο Αμερικάνος βοτανικός H.C. Cowles για παράδειγμα, αν και υποστήριζε την ύπαρξη 
μίας δυναμικής διαδικασίας διαδοχής στη φύση, κράτησε τις αποστάσεις του από την τελεονομία του Clements, 

τονίζοντας τον αστάθμητο χαρακτήρα αυτή της αλλαγής. «Η διαδοχή δεν είναι μία γραμμική διαδικασία» 
υποστηρίζει 1901· μπορεί να προχωρά πιο αργά ή πιο γρήγορα, να αλλάζει κατευθύνσεις, ακόμα και να γυρίζει 
προς τα πίσω. Έτσι, καταλήγει, η διαδοχή είναι «μία μεταβλητή που τείνει μάλλον προς μία μεταβλητή παρά προς 

μία σταθερά» (παρατίθεται στο McIntosh 1985, σ.83). O Gleason εισήγαγε την ατομικιστική αντίληψη για τη 
διαδοχή, όπου η τυχαιότητα παίζει καθοριστικό ρόλο και η βιοκοινότητα ορίζεται ως συγκυριακή συνεύρεση 

ειδών.  Κατά τον Gleason, η ανέλιξη του φαινομένου ακολουθεί τυχαία διαδρομή, τα φυτά είναι αυτοτελή και 
δεν υφίσταται διακριτή κατάσταση climax. (Στάμου & Παπαθεοδώρου, 2015). Ο Tansley (1935), εισηγητής της 

κομβικής έννοιας του οικοσυστήματος, απορρίπτει τη μεταφορά του οργανισμού, τον τελεολογικό, προοδευτικό 
χαρακτήρα της διαδοχής, καθώς και την προϋπόθεση της τελικής ισορροπίας στην κοινότητα–climax. Ο Whittaker 
στη δεκαετία του 1960, ακολουθώντας την ατομικιστική γραμμή, υποστηρίζει ότι η  βλάστηση αποτελεί συνέχεια 

και δεν μπορεί να χωριστεί σε ενώσεις-climax, αφού κάθε είδος κατανέμεται με τον δικό του τρόπο, ανάλογα με 



 
 

 
 

64 

τον πληθυσμό του και κατά πόσο ανταποκρίνεται στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που το επηρεάζουν 

(συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων άλλων οργανισμών).  

Αργότερα, στη δεκαετία του 1970, το δόγμα της θετικής σχέσης μεταξύ ποικιλότητας, παραγωγικότητας και 

σταθερότητας αρχίζει να αμφισβητείται από μια ανερχόμενη σχολή οικολόγων με πρώτον τον May (1973). Ο 
κόσμος της Οικολογίας αρχίσει να γίνεται πολύ πιο ρευστός και οι παλιές, αυστηρές έννοιες της σταθερότητας 
αντικαθίστανται από τις πιο χαλαρές έννοιες της αντίστασης (resistence) στις διαταραχές, της επιμονής 

(persistence, Orians 1975), της πλαστικότητας (plasticity, Ulanovicz 1979), της αντοχής (persistence) και της 
ελαστικότητας ή ανθεκτικότητας (resilience, Holling 1973). Οι «διαταραχές» αρχίζουν να θεωρούνται ως μια 

αναπόφευκτη διαδικασία, ακόμα και αν συνεχίσουν να θεωρούνται κατά κανόνα ως εξωτερικές στο σύστημα και 
να αποδίδονται στον «άνθρωπο». Τώρα, η σταθερότητα δεν νοείται ως απουσία διαταραχών, αλλά ως η 
ικανότητα του συστήματος να επανέρχεται μετά από αυτές, να τις απορροφά, ή ακόμα και να προσαρμόζεται σε 

αυτές, χωρίς να χάνει τα βασικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση χωρίς να χάνει είδη, ή έστω 
χωρίς να χάνει πολλά ή σημαντικά είδη (rivet hypothesis, Ehrlich & Ehrlich 1981).  

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι φανερό ότι η διαδοχή έχει αρχίσει να χάνει το συγκεκριμένο περιεχόμενό της ως 
αναπόδραστη πορεία  προς μία, προκαθορισμένη κοινότητα climax. Η κοινότητα πια είναι ελεύθερη να κινείται, 

πάντα ως ένα βαθμό και πάντα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο: να αλλάζει τις αναλογίες των ειδών-μελών της, 
να γυρίζει λίγο πίσω, ή να μένει στάσιμη. Ακόμα και με αυτές τις προσαρμογές όμως, οι βαθιές, ιδεολογικές 
προϋποθέσεις που εκφράστηκαν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα με τις έννοιες της διαδοχής, της ισορροπίας, 

των διαταραχών, συνεχίζουν να επικαθορίζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φύση, ακόμα και από το 
εσωτερικό της επιστήμης.  

Κάποιες προσεγγίσεις της Οικολογίας προχώρησαν αυτή την κριτική περισσότερο: αμφισβήτησαν ότι οι 
διαταραχές, ακόμα και οι ανθρωπογενείς, πρέπει να θεωρούνται ως «εξωτερικές» επιδράσεις σε ένα δεδομένο, 
κλειστό σύστημα ή μια κοινότητα. Πού σταματά η «φυσική» κατάσταση ενός συστήματος και που ξεκινά η 

επίδραση του «ανθρώπου»; Η βόσκηση από άγρια οπληφόρα είναι φυσική και η βόσκηση από ήμερα οπληφόρα 
που τα έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλη κλίμακα εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια, είναι ανθρωπογενής 

διαταραχή; Ποιος μπορεί να ορίσει το όριο ανθεκτικότητας ενός συστήματος, ώστε αυτό να διατηρεί τον φυσικό 
του χαρακτήρα; Πώς γίνεται μια δασική πυρκαγιά να θεωρείται εξωγενής διαταραχή, όταν τα ίδια τα είδη που 

συμμετέχουν στο δάσος έχουν προσαρμοστεί σε αυτή ακολουθώντας διαφορετικές κα αντικρουόμενες 
στρατηγικές, οι οποία φτάνουν ως και την επιτάχυνση της εξάπλωσής της. 

Τα παραπάνω ερωτήματα δύσκολα αντιμετωπίζονται στο στενό όριο του θεωρητικού πλαισίου που επιβάλλουν 

οι έννοιες της διαδοχής και της διαταραχής. Γενικότερα, αν επαναφέρουμε στο προσκήνιο την πυρηνική, 
συγκροτητική θεωρία της βιολογίας, δηλαδή τη δαρβινική εξέλιξη, αυτή έρχεται σε ανοιχτή αντίφαση με κάθε 

απόφανση για το ποια είναι η κοινότητα – climax σε έναν ορισμένο τόπο και ορισμένο χρόνο. Βέβαια, η εξέλιξη 
λειτουργεί σε μια δική της χρονικότητα, ριζικά διαφορετική από τις χρονικότητες της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας. Για αυτό, ακόμα περισσότερο από το εσωτερικό της επιστήμης, 

η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος προτιμά ακόμα να στηρίζει την αντίληψή της στην έννοια της διαδοχής 
και των διαταραχών, παρά στην εξέλιξη και τις προσαρμογές. Αυτό ισχύει αναμενόμενα και στη σύνταξη για 

παράδειγμα των Διαχειριστικών Μελετών, που επιμένουν να διακρίνουν την κοινότητα κλίμακα στην περιοχή.  
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Διαδοχή και διαταραχές: σύγχρονοι ορισμοί  

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω επιφυλάξεις για τις παραδοσιακές έννοιες της διαδοχής και της διαταραχής, 
παραθέτουμε κάποιες από τις έρευνες που εστίασαν ως τώρα στη διαδοχή των δασικών συστημάτων ή 
κοινοτήτων σε παρόμοιες με τη δική μας περιοχή. Εδώ, όρος διαδοχή, αν και αναπόφευκτα πάντα διατηρεί κάτι 

από το αρχικό του περιεχόμενο, γίνεται αντιληπτός όχι ως μια προκαθορισμένη, γραμμική διαδικασία, αλλά ως 
μια διαδικασία κατευθυνόμενων μεταβολών που με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν τη σύνθεση, τη δομή και 

τη δυναμική των βιοκοινοτήτων (Putnam, 1994, Παπαστεργιάδου 2016).  

Η πρωτογενής διαδοχή εμφανίζεται σε πρόσφατα εκτεθειμένα γεωλογικά υποστρώματα που δεν έχουν 
τροποποιηθεί σημαντικά από τους οργανισμούς. Στην πρωτογενή διαδοχή όλα σχεδόν τα είδη που απαρτίζουν 

τις βιοκοινότητες είναι αποικίζοντα Το φαινόμενο της πρωτογενούς διαδοχής μελετήθηκε αρκετά  σε περιοχή της 
Αλάσκας (κόλπος των παγετώνων), σε βιότοπους που απελευθερώθηκαν μετά την απόσυρση του παγετώνα, 

κάτω από το πλαίσιο των κλασικών αντιλήψεων (Chapin et al. 1994). Πρόσκοπα ή πρόδρομα οικοσυστήματα 
ονομάζονται εκείνα που πρωτοεμφανίζονται σε γυμνές εκτάσεις, τα οποία τα συναντάμε υστέρα από μια φυσική 

καταστροφή ή σε αποθέσεις ποταμών ή μετά από μια γεωκατακρίμνηση (Ντάφης, 1986). 

Η δευτερογενής διαδοχή εμφανίζεται στις περιοχές όπου η διαταραχή καταστρέφει μια κοινότητα χωρίς την 
καταστροφή του εδάφους και η βιοκοινότητα αποτελείται κυρίως από προϋπάρχοντα είδη, τα οποία 

αναπτύχθηκαν από το υπάρχον απόθεμα σπόρων στο έδαφος.  

Τη διάκριση ανάμεσα στην πρωτογενή και τη δευτερογενή διαδοχή έκανε πρώτος ο Egler το 1954. Για την 

πρωτογενή διαδοχή αυτός υιοθέτησε την κυρίαρχη αντίληψη, για τη δευτερογενή διαδοχή, όμως, διατύπωσε την 
υπόθεση ότι η κατεύθυνση που θα πάρει αυτή εξαρτάται από το πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών που 
επιβίωσαν από τη διαταραχή και ότι οι μεταβολές στην αφθονία των ειδών που καταγράφονται κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας της διαδοχής είναι ανάλογες με τη μακροβιότητα του κάθε είδους. 

Σύμφωνα με τον  Tilman (1988) η αντικατάσταση των ειδών κατά τη διαδοχή καθορίζεται από την μεταβολή της 

έντασης του ηλιακού φωτός και της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά, σε συνδυασμό με τις 
συνακόλουθες μεταβολές των ανταγωνιστικών ικανοτήτων των φυτών. Ιδιαίτερο ρόλο για τη δυναμική των 

βιοκοινοτήτων παίζουν οι αβιοτικοί παράγοντες, ειδικότερα κατά τις πρώτες φάσεις της διαδικασίας (King & 
Hobbs  2006), ενώ σημαντικός ρόλος αποδίδεται σε βιοτικά στοιχεία, όπως το περιφερειακό απόθεμα ειδών, 
αλλά και στα ξενικά είδη που εισβάλλουν στον βιότοπο (D’Antonio & Meyerson 2002). Η έκθεση, το κλίμα (μέση 

ετήσια βροχόπτωση, εξατμισοδιαπνοή), (Teira and Peco 2003), αλλά και ο χρόνος (Mouquet et al., 2003) παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη δυναμική εξέλιξη της βλάστησης. 

Στα μεσογειακά οικοσυστήματα παρατηρούμε κατάτμηση των ενδιαιτημάτων, η οποία προέρχεται  και από  
υψηλού βαθμού φυσικές διαταραχές (Archibold, 1995; Allen, 2001), με κυριότερη αυτή της φωτιάς (Moreno and 
Oechel, 1995; Pignatti et al., 2002). Ο όρος «διαταραχή» αναφέρεται σε ένα  γεγονός ή σειρά γεγονότων, 

διακριτών στον χώρο και τον χρόνο, που μεταβάλλουν τη δομή των πληθυσμών και των κοινοτήτων, ενώ 
επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των πόρων και τις αβιοτικές συνθήκες (Chapin, Walker, Fastie & Sharman, 1994).  

Σύμφωνα με τους Glenn-Lewin και van der Maarel (1992) η διαταραχή αφορά 3 κύριες διαστάσεις: τη χωρική 
έκταση, το χρόνο και την ένταση. Οι τυφώνες, οι ανεμοστρόβιλοι και άλλα γεγονότα φυσική διαταραχής (όπως 

είναι τα κρούσματα προσβολής από ασθένειες ή έντομα) μπορούν να δημιουργήσουν κενά μέσα στο δάσος. 
Πλημμύρες κατά μήκος ρευμάτων και ποταμών που αφαιρούν όλη τη βλάστηση μπορούν να προσφέρουν 
εύφορο έδαφος για να δημιουργηθεί μια νέα καλλιέργεια δέντρων. Οι πυρκαγιές δημιουργούν και αυτές κενά 
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και παρόλο που μπορεί να παραμείνουν μερικά δέντρα, το μεγαλύτερο μέρος της νέας βλάστησης ξεκινά τον 

κύκλο ζωής της περίπου την ίδια στιγμή. 

Δασική αναγέννηση 

Μια σημαντική παράμετρος που ρυθμίζει τις διαδικασίες διαδοχής, είναι ο ρυθμός της φυσικής αναγέννησης 
των δασικών ειδών. H φυσική αναγέννηση ορίζεται ως η ανανέωση από τη φυσική σπορά, τη βλάστηση, ή με 
σπόρους που μπορούν να εναποτεθούν από τον άνεμο, τα πτηνά ή τα θηλαστικά (Pardos et al., 2005). Η επιτυχής 
αναγέννηση ενός δάσους είναι σύμφωνη με μια χρονική διαδοχή των φάσεων που πρέπει να  πραγματοποιηθούν 
αποτελεσματικά: παραγωγή σπόρων, διασπορά σπόρων, θήρα σπόρων, βλάστηση, εμφάνιση, επιβίωση 
σπορόφυτων και ανάπτυξη σπορόφυτων (Σχ. 2.). Η διασπορά των σπόρων θεωρείται ότι επιτρέπει στους σπόρους 
να ξεφύγουν από τον ανταγωνισμό (με τους γονείς τους, με άλλα σπορόφυτα ή/και με τη γύρω βλάστηση) και να 
αποικίσουν σε  ευνοϊκές τοποθεσίες (Howe & Smallwood, 1982). Τόσο ο άνεμος όσο και τα ζώα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τραπεζών σπόρων προς  σπορά στο έδαφος.   Η  πυκνότητα  των  σπόρων που  
αποτέθηκαν σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα σε  μια συστάδα  είναι συνάρτηση και της χωρικής διάταξης των 
δένδρων αλλά και της παραγωγής σπόρων καθώς και της ικανότητας διασποράς σπόρων σε μεγάλες αποστάσεις 
(Manso et al., 2012). 

Οι Tíscar et al. (2011) επισημαίνουν τις κλιματικές συνθήκες ως τον κύριο περιορισμό της  φυσική αναγέννησης 

σε ένα  τυπικό  ξηρό  καλοκαίρι. Η διασπορά των σπόρων είναι  μια  βασική  διαδικασία  φυσικής αναγέννησης, 
η οποία καθορίζει την άφιξη των σπόρων προς σπορά σε ευνοϊκούς τόπους για εγκατάσταση. Οι σπόροι που 

διασκορπίζονται από τον άνεμο αναμένεται να φτάσουν σε κάθε τοποθεσία ταξιδεύοντας ακόμη και σε μεγάλες 
αποστάσεις, ενώ οι βαριοί σπόροι τείνουν να συγκεντρώνονται κάτω από τα μητρικά δέντρα. Τα αρπακτικά 

σπόρων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη συνολική ποσότητα των διαθέσιμων σπόρων για τη δημιουργία μιας 
τράπεζας σπόρων προς σπορά, αλλά και να αλλάξουν τη  χωρική  κατανομή  των  σπόρων  μετά  την  αρχική 
διασπορά σπόρων  (Castro et al.,  1999). 

 

Παραδείγματα διαδοχής σε παρόμοιες περιοχές ή μίξεις 

Οι μεταβολές των πληθυσμών και της βιοκοινότητας, σαν σύνολο είναι ποικίλες τόσο σε διάρκεια όσο και σε 

ρυθμό. Ορισμένες δημιουργούνται σε μια μέρα, άλλες ανά χρόνο ενώ οι πιο αργές, εκδηλώνονται ανά δεκαετία, 
αιώνα ή χιλιετηρίδα (Ντάφης 1986). Ένα παράδειγμα γρήγορης διαδοχής έχουμε στην Ροδόπη  όπου τα αρχικά 

υποβαθμισμένα οικοσυστήματα των λιβαδιών διαδέχεται η δασική Πεύκη, η οποία με τη σειρά της 
αντικαθίσταται, από το οικοσύστημα της Οξιάς – Ελάτης – ΕρυθρΕλάτης. Το τελευταίο ωστόσο, χρειάζεται πολλές 

δεκαετίες για να αποκατασταθεί (Ντάφης 1986). Στις περιοχές του Ασπροποτάμου η διαδοχή των 
οικοσυστημάτων  της Δρυός από την Ελάτη γίνεται με αργό ρυθμό (Ντάφης 1986). Μετά από δασική πυρκαγιά 
σε δάσος Ελάτης εμφανίζονται ελαφρόσπορα, φωτόφυτα είδη, ανθεκτικά σε εξωτερικούς παράγοντες όπως η 

Salix caprea ή πρόσκοπα δασοπονικά είδη (μαύρη Πεύκη), δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για την 
ευδοκίμηση της Ελάτης (Ντάφης 1986). 

Οι Δρυς (Quercus sp.) κυριαρχούν τα δάση σε μεγάλο μέρος της εύκρατης ζώνης. Η διαιώνιση ή ακόμη και η 
αύξηση της κυριαρχίας της Δρυός στην περιοχή έχουν αποδοθεί σε επαναλαμβανόμενα παραβλαστήματα και 
πυρκαγιές (Lutz 1928, Russell 1980, Whitney 1987, Crow 1988, Nowacki et al. 1990). Στις μεσογειακές περιοχές 
τα δάση Δρυός χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως βοσκότοποι (Debussche et al. 2001). Η χρήση φωτιάς και η 
υπερβόσκηση κατέστρεφαν και εμπόδιζαν τη φυσική αναγέννηση της Δρυός (Κουτσίδου κ.α.  2006). Έτσι, τα δάση 
Δρυός, μαζί με άλλους τύπους δασών, λιβαδιών ή αγρών, συνθέτουν τοπία-μωσαϊκά στη Μεσόγειο, ως 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του Μεσογειακού κλίματος με τη μακραίωνη παρουσία του ανθρώπου. 



 
 

 
 

67 

Σύμφωνα με τους  Ντάφη και Κακούρο (2006), όταν τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα της Δρυός έρχονται σε 
επαφή με δάση Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra subsp. pallasiana) ή Ελάτης (Abies cephalonica, Abies borisii regis) 
και ιδιαίτερα στον οικότονο, παρατηρείται μια βαθμιαία εισβολή των ειδών αυτών, τα οποία τείνουν να 
υποκαταστήσουν τη Δρυ ή να δημιουργήσουν μικτές συστάδες Δρυός - Πεύκης, Δρυός - Ελάτης, σε διάφορη 
αναλογία και μορφή μίξης. Παράλληλα, όπου τα οικοσυστήματα της Δρυός έρχονται σε επαφή με αντίστοιχα της 
Οξιάς, και αυτό συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργείται στον οικότονο (στον οποίο η ανταγωνιστική 
ικανότητα της Οξιάς είναι σχετικά μειωμένη) ένας ξεχωριστός οικότοπος σχηματισμών Οξιάς και Δρυός, κυρίως 
της απόδισκης και της πλατύφυλλης (Ντάφης και Κακούρος 2006). 

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις των συστάδων μεγάλης ηλικίας, στη ζώνη της Δρυός εμφανίζεται η Δρυς 
(Χολομώντας, Δαδιά κ.α.), στη ζώνη της Ελάτης η Ελάτη (Περτούλι, Πάρνηθα κ.α.), ενώ στη ζώνη της Οξιάς 

εμφανίζεται η Οξιά (Χολομώντας κ.α.). Οι αναδασώσεις της Μαύρης Πεύκης, σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση και παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης και παραγωγής, όπως στη Δαδιά (Χατζηστάθης 
κ.ά. 1994) και στον Όλυμπο (Θανάσης 2004). Σύμφωνα με τον Γκανάτσα (2010)  τα φυσικά οικοσυστήματα της 

Μαύρης Πεύκης απαντώνται σε αμιγή μορφή αλλά και σε μικτές συστάδες με Δρυ, συνήθως στα θερμοόρια. 
Ωστόσο, παρατηρείται είσοδος της Μαύρης Πεύκης σε υποβαθμισμένες συστάδες Δρυός κατά άτομο ή σε 

ομάδες και ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο της διαδοχής σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Μαύρη Πεύκη 
σχηματίζει μικτές συστάδες με την Οξιά -στους καλύτερους σταθμούς- αλλά και με την Ελάτη. Αντιστρόφως, η 
Ελάτη εισχωρεί σε πολλές αναδασώσεις της Μαύρης Πεύκης. Σχηματίζει, επίσης, μικτές συστάδες με αείφυλλα 

πλατύφυλλα, κυρίως σε περιοχές της νότιας Ελλάδας (Γκανάτσας 2009). 

Οι Κακούρος και Φωτιάδης (2014) μελέτησαν τα δάση της Υψηλής Άρκευθου (Juniperus excelsa) στην περιοχή 

των Πρεσπών. Σύμφωνα με την ανάλυση τους εκτιμήθηκε ότι η συνολική έκταση των δασών άρκευθου για την 
περιοχή του Ντέβας μειώθηκε στο 89% της έκτασης του 1945 και ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που 

άλλαξε σήμερα καταλαμβάνεται από δάση Δρυός και άλλων πλατύφυλλων. Σημαντικό ρόλο στο γεγονός αυτό 
συνέβαλε η μείωση της βόσκησης αγροτικών ζώων με αποτέλεσμα να μειωθεί η ισορροπία που ευνοούσε την 
άρκευθο αφού αφενός ευνοούσε τόσο την αναγέννηση της όσο και την αύξηση, δεδομένου και του ιδιαίτερου 

καθεστώτος χρήσης των άρκευθων. Σύμφωνα με τον Σταμπουλίδη (2010) η φυσική αναγέννηση παρουσιάζει μια 
μεικτή εικόνα στις αμιγείς συστάδες με ορισμένες να έχουν ικανοποιητική αναγέννηση και άλλες όχι, ενώ στις 

μεικτές συστάδες η αναγέννηση της υψηλής άρκευθου υστερεί συγκριτικά με αυτή των άλλων ειδών και σχεδόν 
εξαφανίζεται στις περιπτώσεις υψηλής συγκόμωσης. Η επικράτηση των πλατύφυλλων ειδών και η 
συνεπακόλουθη υστέρηση της αναγέννησης της υψηλής άρκευθου οφείλονται κυρίως στη μείωση της βόσκησης 

αγροτικών ζώων και δευτερευόντως στη μείωση της καυσοξύλευσης   (Σταμπουλίδης 2010, Φωτιάδης 2013). 

Ο Οικονομάκης (2015) μελέτησε το φαινόμενο της οικολογικής διαδοχής στο σύμπλεγμα Δυτικού Νέστου και 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Ελατιάς (GR1140003) και την περιοχή της Σημύδας (GR1140002). 
Πραγματοποίησε έρευνα για την επιρροή διαφόρων παραγόντων (φυσιογραφικοί, γεωλογία, αποστάσεις από 

υφιστάμενα δάση) στην εξέλιξη του φαινομένου της οικολογικής διαδοχής. Σύμφωνα με την έρευνά του όλοι οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες που μελετήθηκαν βρέθηκε να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των νεαρών δασών στην 
περιοχή, αλλά η απόσταση από τις μητρικές συστάδες είχε τη μεγαλύτερη επιρροή.  Για τη μελέτη των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις αλλαγές στην κάλυψη από δάση, εξετάστηκε με χωρική ανάλυση σε 
χαρτογραφικά δεδομένα η κατανομή των δασικών τύπων των νεοσύστατων δασών σε σχέση με τοπογραφικές 

παράγοντες (έκθεση, κλίση και υψόμετρο), γεωλογικό υπόβαθρο και την απόσταση το κράσπεδο του 
παλαιότερου δάσους. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι μια μεγάλη επέκταση των δασών παρατηρήθηκε 
στην περιοχή, διαμέσου μιας δευτερεύουσας οικολογικής διαδοχής που οδήγησε σε κάλυψη σχεδόν όλης της 
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περιοχής από δάση, η οποία δεν οδήγησε σε ένα ενιαίο τύπο δάσους, επιβεβαιώνοντας τις περιβαλλοντικές-

διαδοχικές σχέσεις των τάσεων που δημιουργήθηκαν. 

Όσο αφορά την Ελάτη, ένας σημαντικός  παράγοντας που επηρεάζει την αναγέννησή της είναι η σύνθεση των 

ειδών, καθώς βρέθηκε μεγαλύτερη αναγέννηση και ανάπτυξη ατόμων Ελάτης σε αραιούς από κάλυψη 
δενδρυλλίων σταθμούς (Dorota 1998). Μείξη Ελάτης με σημύδα ή πεύκο, μπορεί να βελτιώσει την αναγέννηση 
αυτής με βασικό στοιχείο την αύξηση του ύψους των δενδρυλλίων, ωστόσο η αναγέννηση μειώνεται δραστικά 

σε μείξεις από σκλήθρα και ερυθρΕλάτη (Dorota 1998). 

Μια έρευνα σημαντική για τα ζητήματα του παρόντος έργου, πραγματοποιήθηκε από τον Σταμπουλίδη (2016), ο 

οποίος μελέτησε  τη φυσική αναγέννηση της Οξιάς (Fagus sylvatica L. s.l.) στις προχωρημένες στη σειρά διαδοχής 
συστάδες του είδους στο όρος Γράμμο, κοντά και εντός της περιοχής του έργου. Σύμφωνα με τη μελέτη, η 
εγκατάσταση της αναγέννησης της Οξιάς κάτω από αραιωμένη κορμοστέγη, μπορεί να διαρκέσει για αρκετές 

δεκάδες χρόνια. Τα ποσοστά παραβλάστησης, ανά επιφάνεια, των φυτών της αναγέννησης που εγκαταστάθηκαν 
κάτω από αραιωμένη κομοστέγη και στις τρεις καταστάσεις σταθμού είναι υψηλά, ιδιαίτερα στα πρέμνα των 

κυρίαρχων και συγκυρίαρχων ατόμων. Τα ποσοστά αυτά και η χωρική κατανομή των πρέμνων που 
παραβλάστησαν, ανά επιφάνεια, εξασφαλίζουν τη διατήρηση της κάλυψης του εδάφους, σε περίπτωση που 

κάποια διαταραχή  προκαλέσει ζημιές στο υπέργειο τμήμα των φυτών της αναγέννησης της Οξιάς.  

Η αναγέννηση τόσο της Οξιάς, όσο και της Ελάτης, εμφανίζεται ικανοποιητική στις μικτές συστάδες τους, ενώ δεν 
εμφανίζεται διαφορά πυκνότητας ανάμεσα στα φυτά της αναγέννησης των δύο ειδών.  Η παρουσία Οξιάς ευνοεί 

έστω και ασθενώς την αναγέννηση του είδους κάτω από την κόμη της, ενώ αντιθέτως, η παρουσία της Ελάτης 
δρα αρνητικά στην εγκατάσταση της Οξιάς κάτω από την κόμη των ατόμων του είδους.  Η παρουσία Ελάτης 

ευνοεί έστω και ασθενώς την αναγέννηση του είδους κάτω από την κόμη της, ενώ η παρουσία (συγκόμωσης) 
Οξιάς δεν επηρεάζει την αναγέννηση της Ελάτης. Διαφαίνεται ότι η εγκατάσταση της Ελάτης ευνοείται σε μικρο 
- περιβάλλοντα με χαμηλότερο φωτισμό σε σχέση με την Οξιά. Επίσης, υπάρχει ένδειξη ότι η Ελάτη αντέχει 

περισσότερο στη σκίαση από την Οξιά. 

Σε μια αντίστοιχη μελέτη, η Παπαδοπούλου (2017) μελέτησε τη δομή και τη δυναμική του Παρθένου Δάσους 

Φρακτού στην Κεντρική Ροδόπη (Ελλάδα) με σκοπό να προσδιοριστούν οι συσταδικοί τύποι που 
αντιπροσωπεύουν την υπάρχουσα κατάσταση. Διαπιστώθηκε ότι η Οξιά επικρατούσε σε ότι αφορά στην 

αναγέννηση, με την αναγέννηση της Ελάτης να εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με της Οξιάς, παρόλο που η 
επίδραση της βόσκησης των οπληφόρων ήταν περιορισμένη. Παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό νεκρού ξύλου σε 
διαφορετικό βαθμό αποσύνθεσης. Σε αντίθεση με τη συμμετοχή τους στα ζωντανά δένδρα, τα κωνοφόρα 

καταλαμβάνουν πάνω από τα δυο τρίτα του όγκου νεκρού ξύλου. Παράλληλα το παρθένο δάσος Φρακτού 
παρουσιάζει δομικά στοιχεία χαρακτηριστικά των παρθένων δασών, όπως δομική πολυπλοκότητα, υψηλή 

σταθερότητα και χαρακτηρίζεται από ένα καθεστώς διαταραχών που καθορίζεται από μικρής κλίμακας γεγονότα. 
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1. Αλλαγή στην κάλυψη του εδάφους στην περιοχή έρευνας 

Η πρώτη παράμετρος που εξετάστηκε σε σχέση με την ιστορία της βλάστησης της περιοχής, είναι η αλλαγή στις 

χρήσεις γης και κατ’ επέκταση στις μορφές κάλυψης του δάσους, ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες των 
δασικών και ανοικτών εκτάσεων. Η εξέταση αυτή πραγματοποιήθηκε με την αντιπαραβολή των δεδομένων από 

τη φωτοερμηνεία και των στοιχείων από τις Διαχειριστικές Μελέτες.  

Δεδομένα φωτοερμηνείας 

Συνοπτικά, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας των α/φ του 1945 με του 2015, προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας (οι τιμές για το 1970 είναι ενδιάμεσες σε όλες τις κατηγορίες, σε αναμενόμενο εύρος και δεν 
προσφέρουν κάποιο επιπλέον στοιχείο):  

Πίνακας 37 Έκταση, κάλυψη, κυριαρχία και ηλικία δέντρων στα πολύγωνα του 2015 και σύγκριση με 1945 

Category 1945_% 2015_% Διαφορά 
έκτασης     

1945-2015 

Μέση 
κάλυψη_1945 

Μέση 
κάλυψη_2015 

Διαφορά 
κάλυψης   

1945-2015 
KTIRIA 0,01% 0,04% 213,36% - - - 

DROMOS 0,25% 1,33% 441,69% - - - 
KALLIERGEIA 5,23% 0,10% -98,03% - - - 
LIVADI 17,26% 11,98% -30,60% 2,12% 3% 41,51% 
LITHONES 17,16% 13,82% -19,45% 1,13% 1,27% 12,39% 

KOITI 0,82% 0,71% -13,73% - - - 
YGROTOPOS 0,10% 0,08% -16,78% - - - 
OR_THAMNONA 0,69% 0,69% 0,00% 33,26% 46,86% 40,89% 
PARAPOTAMIA 0,07% 0,26 251,41% 43% 77,53% 80,30% 

LOIPA_FYLLO 0,11% 1,34% 1171,97% 44,21% 59,42% 34,40% 
DRYS 8,67% 9,38% 8,15% 51,66% 82,83% 60,34% 
DRYS-M.PEFKI 8,21% 11,09% 35,14% 50,76% 82,54% 62,61% 
OXYA-DRYS 0,58% 0,76% 30,80% 53,96% 93,5% 73,28% 

M.PEFKI 11,18% 13,95% 24,86% 55,46% 74,06% 33,54% 
ELATI 0,28% 0,10% -63,98% 65,84% 67,73% 2,87% 
ELATI-M.PEFKI 3,87% 4,59% 18,47% 63,42% 81,89% 29,12% 
OXYA 8,49% 9,00% 5,91% 77,48% 97,02% 25,22% 

OXYA-ELATI 7,24% 8,01% 10,64% 77,28% 93,85% 21,44% 
OXYA-M.PEFKI 9,78% 12,77% 30,58% 65,03% 87,63% 34,75% 
Γενικό Άθροισμα 100% 100% 

 
37,23% 61,11% 64,14% 

Δασικές εκτάσεις 58,48% 71,25% 21,83% 62,5% 86,78% 38,99% 
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Πίνακας 38 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% 

 

Εικόνα 7 Η έκταση των βασικών τύπων κάλυψης γης σε εκτάρια, για το 1945 και το 2015 στην περιοχή μελέτης. 

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. Επίσης, από το 1945 ως το 2015, ο βαθμός κάλυψης ανεβαίνει 
σημαντικά, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στις δασικές εκτάσεις.  
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Αναλυτική περιγραφή και πίνακες με τις βασικότερες μεταβάσεις για κάθε κατηγορία κάλυψης, υπάρχει στο 

Παραδοτέο 4. Εδώ, παραθέτουμε μόνο το παρακάτω σχήμα με τις βασικές μεταβάσεις.  

 

Εικόνα 8 Η έκταση των βασικών μεταβάσεων μεταξύ δύο τύπων κάλυψης γης. Στην εικόνα απεικονίζονται μόνο οι μεταβάσεις οι 
οποίες είχαν έκταση μεγαλύτερη των 500000 εκταρίων. 

Όπως φαίνεται, 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.  

Στο διάγραμμα Sankey (βλ. εικόνα παρακάτω), γίνεται φανερό ότι στο τοπίο παρατηρείται ένα περίπλοκο 
πρότυπο μεταβάσεων από τον έναν τύπο κάλυψης γης στον άλλο. Ωστόσο υπάρχουν βασικά πρότυπα που 

αναδύονται. Οι καλλιέργειες αποτελούν τον βασικό τύπο που υφίσταται μεταβολή μεταξύ 1945 και 2015, και 
δευτερευόντως οι λιθώνες και οι λιβαδικές εκτάσεις, ενώ μια εκ των βασικών οδών μετάβασης που φαίνεται στο 

τοπίο, μέσω της εικόνας, είναι καλλιέργειες->λιβάδια->Πεύκη->Οξιά-Πεύκη ή Δρυς-Πεύκη. 
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Εικόνα 9 Διάγραμμα τύπου Sankey, όπου απεικονίζονται οι μεταβάσεις ανάμεσα στους βασικούς τύπους κάλυψης γης μεταξύ του 
1945 και 2015. 

Τέλος, επιχειρώντας να συνδυάσουμε σε μία ποσότητα την αύξηση της έκτασης, της πυκνότητας και της 
ωριμότητας της δασικής βλάστησης στην περιοχή 

- πολλαπλασιάσαμε κάθε έκταση με το βαθμό κάλυψης 
- πολλαπλασιάσαμε το αποτέλεσμα με ένα συντελεστή 0,2 για τα πολύγωνα όπου τα δέντρα 

περιγράφονται ως νεαρά (και συντελεστή 1 στα ώριμα).  

Προέκυψε έτσι ότι η δασική βλάστηση σχεδόν διπλασιάστηκε: από 3.451,1 ha το 1945 σε 6.741,6 ha το 2015, 
δηλαδή μία αύξηση κατά 95,35%.  

 

Δεδομένα από Διαχειριστικές Μελέτες 

Σε σχέση με τις αλλαγές στης χρήσεις γης, τα πιο ενδιαφέροντα δεδομένα που μπορούν να συγκριθούν στο χρόνο 

είναι οι εκτιμήσεις των ΦΠΣ για την κάλυψη του εδάφους (δασοσκεπείς, μερικώς δασοσκεπείς, άγονες, γυμνές 
κοκ εκτάσεις). Για να αξιοποιηθούν τα δεδομένα αυτά σε σχέση με την ιστορία της βλάστησης, η σύγκριση των 

διαδοχικών εκτιμήσεων θα πρέπει να γίνει κατά σύμπλεγμα, ώστε να αναφέρεται στην ίδια περιοχή. 

Τα Φύλλα Περιγραφής Συστάδας (ΦΠΣ) είναι διαθέσιμα από τις εξής Διαχειριστικές: 

 Σύμπλεγμα 
Δημόσιο Κοτύλης 

Σύμπλεγμα 
Νότιου Γράμμου 

Σύμπλεγμα 
Δημοτικού 
Κοτύλης 

1960-1970 1963   
1970-1980  1975  
1980-1990   1986 
1990-2000 1991 1995 1995 
2000-2010 2005  2006 
2010-2020 2018 2018 2018 
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Το Σύμπλεγμα του Δημόσιου Δάσους Κοτύλης, είναι το πιο ενδιαφέρον, γιατί μας δίνει το μεγαλύτερο διάστημα 

αναφοράς (55 χρόνια). Εδώ ωστόσο συναντήσαμε την εξής δυσκολία: η Μελέτη του 1963 διαχωρίζει και 
ονοματίζει τις συστάδες με διαφορετικό τρόπο από τις πρόσφατες μελέτες (από το 1991 και μετά). Επίσης, δεν 

ήταν εφικτό να βρεθούν οι ενδιάμεσες μελέτες στις οποίος γίνεται η αντιστοίχιση των συστάδων. Συνεπώς, η 
μόνη λύση ήταν να αντιστοιχηθούν κατ’ εκτίμηση ευρύτερα μέρη του συμπλέγματος, με βάση (α) την έκταση, (β) 
τα τοπωνύμια και (γ) τα περιγραφικά δεδομένα από τα ΦΠΣ (υψόμετρο, βλάστηση). Προέκυψε έτσι ο παρακάτω 

πίνακας, ο οποίος εκτιμάται ότι διαθέτει επαρκή αξιοπιστία για να αξιοποιηθεί σε συγκρίσεις:  

Πίνακας 39 Αντιστοίχιση Συστάδων 1963-1991 

Ενότητα Μελέτη Συστάδες 
a 1963 15α,15β,15γ 

1991 37α,37β,38 
b 1963 16α,16β,16γ,16δ,17 

1991 34α,34β,35,36α,36β 
c 1963 18α,18β,18γ, 19α,19β,19γ,20α,20β,21α,22α,22β, 22ε 

1991 28α,28β,29α,29β,30,31,32,33 
d 1963 22γ,22δ 

1991 26α,β 
e 1963 23α,23β,24α,24β,24γ,24δ,24ε 

1991 25α,β 
f 1963 25α 

1991 27 
g 1963 25β,25γ,25δ,25ε,25στ,25ζ,25η,26α,26β,26γ,26δ,27 

1991 19,20α,20β,21,22α,22β,22γ,23α,23β,23γ,24α,24β,24γ 

 

Με βάση αυτές τις αναγωγές, προχωρήσαμε στη σύγκριση του χαρακτηρισμού των εκτάσεων στις 4 διαδοχικές 
στιγμές.  

Πίνακας 40 Εκτάσεις στο σύμπλεγμα Δημόσιου Δάσους Κοτύλης, σύμφωνα με τα ΦΠΣ των διαδοχικών Διαχειριστικών Μελετών 

Εκτάσεις 
1963 1991 2005 2018 

Δασοσκεπείς 696,7 49,10% 805 59,54% 1010,84 72,40% 493,5 34,24% 
Μερικώς 
Δασοσκεπείς 

295,1 20,80% 193,5 14,31% 242,78 17,39% 719,6 49,93% 
Γεωργικές 
καλλιέργειες 

64,9 4,57% 6 0,44% 0 0,00% 13,7 0,95% 
Γυμνές 
(χορτολιβαδικές) 

213,5 15,05% 224 16,57% 124,16 8,89% 187,9 13,04% 
Άγονές 
(οικισμοί) 

148,6 10,47% 123,5 9,13% 18,36 1,32% 26,6 1,85% 
Σύνολο 

1418,8 100% 1352 100% 1396,14 100% 1441,3 100% 

 

Βλέπουμε ότι από το 1963 ως το 1991 οι δασοσκεπείς εκτάσεις αυξάνονται από 49% το 1963, σε 60% το 1991 και 
72% το 2005, μια αύξηση κατά 23 μονάδες ή κατά 50%. Οι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις μειώνονται ελαφρά, 
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προφανώς γιατί ένα μέρος τους στην πορεία μετατρέπεται σε δασοσκεπείς. Συνολικά, οι εκτάσεις με δασική 

βλάστηση (δασοσκεπείς και μερικώς δασκοσκεπείς) αυξάνονται από 70% σε 74% και ως το 2005 σε 90%, μια 
σημαντική αύξηση κατά 20 μονάδες σε 40 περίπου χρόνια, ή, αναλογικά, κατά 2 μονάδες ανά δεκαετία. 

Αντίστοιχα, οι καλλιέργειες σχεδόν εξαφανίζονται και οι γυμνές και άγονες εκτάσεις μειώνονται από 25,5% σε 
λίγο πάνω από 10%. Η πορεία αυτή σταματά με την πυρκαγιά του 2007, οπότε στην τελευταία καταγραφή του 
2018, οι δασοσκεπείς εκτάσεις μειώνονται σε 34,24%. Όπως φαίνεται, οι καμένες αυτές εκτάσεις 

χαρακτηρίστηκαν κυρίως ως μερικώς δασοσκεπείς και δευτερευόντως ως γυμνές. Αν αποδώσουμε την μείωση 
όλων των δασοσκεπών εκτάσεων από το 2005 στο 2018 στην πυρκαγιά, από εδώ προκύπτει ότι κάηκαν εντός του 

συμπλέγματος περίπου 500 ha (για ακριβέστερους υπολογισμούς βλ. παρακάτω).  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εκτάσεων με δασική βλάστηση το 1963 είναι πολύ κοντά σε αυτό 
που υπολογίσαμε κατά τη φωτοερμηνεία των α/φ του 1945 για την ίδια έκταση (1.014,5 ha από τα 1470 ha ή το 

69%). Αντίστοιχα, και οι ανοικτές εκτάσεις εκτιμήθηκαν επίσης σε παρόμοια ποσοστά κατά τη φωτοερμηνεία του 
1945:  16,7% τα λιβάδια, 2,7% οι καλλιέργειες, 10,7% οι λιθώνες-άγονα. Οι συγκρίσεις αυτές επικυρώνουν ξανά 

την εκτίμηση που έγινε μέσω φωτοερμηνείας.  

Πίνακας 41 Ποσοστά κάλυψης κατά την φωτοερμηνεία της α/φ του 1945 στα όρια του Συμπλέγματος Δημόσιου Κοτύλης 

1945_Κατηγορία 1945_Ha 1945_% 
DROMOS 6,83727 0,47% 
DRYS 14,0416 0,96% 
DRYS-M.PEFKI 74,57789 5,07% 
ELATI 0,26163 0,02% 

ELATI-M.PEFKI 121,4569 8,26% 
KALLIERGEIA 39,66289 2,70% 
KOITI 6,66162 0,45% 
KTIRIA 0,49956 0,03% 

LITHONES 156,28273 10,63% 
LIVADI 245,46041 16,70% 
M.PEFKI 348,8505 23,73% 
OXYA 20,5018 1,39% 

OXYA-ELATI 151,5097 10,31% 
OXYA-M.PEFKI 282,33875 19,21% 
PARAPOTAMIA 0,73545 0,05% 
YGROTOPOS 0,25465 0,02% 

Σύνολο 1469,93335 100% 

 

Στο Σύμπλεγμα του Δημόσιου Δάσους του Νότιου Γράμου, προκύπτει αντίστοιχα ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 42 Εκτάσεις στο σύμπλεγμα Ν. Γράμου, σύμφωνα με τα ΦΠΣ των διαδοχικών Διαχειριστικών Μελετών 

Εκτάσεις  1975 1995 2010 2018 

Δασοσκεπείς 2640 34,49% 4805,1 59,58% 4541,7 58,66% 4430,4 56,73% 

Μερικώς 
Δασοσκεπείς 

2004 26,18% 1161,3 14,40% 965,3 12,47% 793,9 10,17% 

Γεωργικές 
καλλιέργειες 

445 5,81% 232 2,88% 278,3 3,59% 378,6 4,85% 
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Γυμνές 
(χορτολιβαδικές) 

1794 23,44% 1491,9 18,50% 1626,8 21,01% 2157,3 27,62% 

Άγονές 
(οικισμοί) 

771 10,07% 375 4,65% 329,7 4,26% 49,5 0,63% 

Σύνολο 7654 100% 8065,3 100% 7741,8 100% 7809,7 100% 

 

Όπως φαίνεται, από το 1975 ως το 1995 (20 χρόνια), είχαμε μια σημαντική αύξηση των δασοσκεπών εκτάσεων, 
κατά 25%. Το 12% από αυτά προέρχονται από μερικώς δασοσκεπείς κατά το 1975, οι οποίες το 1995 εκτιμήθηκαν 

ως πλήρως δασοσκεπής. Από εκεί και πέρα ωστόσο, το ποσοστό των δασοσκεπών και των μερικώς δασοσκεπών 
εκτάσεων βαίνει ελαφρώς μειούμενο. Το 2018, το άθροισμά τους πέφτει στο 67%, από 74% το 1995. Η διαφορά 

δεν είναι σημαντική και μπορεί να αποδοθεί στην ακριβέστερη χαρτογράφηση που συνοδεύει τις πλέον 
πρόσφατες μελέτες, παρά σε πραγματική μείωση των δασικών εκτάσεων. Υποδεικνύει ωστόσο ότι τα δάση του 
συμπλέγματος ήδη από τη δεκαετία του 1990 κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που μπορούσαν να 

καλύψουν. Πάντως, κι εδώ τα ποσοστά της δασοκάλυψης είναι αντίστοιχα με αυτά της φωτοερμηνείας για το 
έτος 1970 (68%).  

Στο Σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσους της Κοτύλης, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 43 Εκτάσεις στο σύμπλεγμα Δημοτικού Δάσους Κοτύλης, σύμφωνα με τα ΦΠΣ των διαδοχικών Διαχειριστικών Μελετών 

Δημοτικό Κοτύλης 1986 1995 2018 

Δασοσκεπής 443 51,10% 464,3 53,08% 443,98 50,23% 
Μερικώς 
Δασοσκεπής 

219 25,26% 230,1 26,31% 208,12 23,55% 

Γεωργικές 
καλλιέργειες 

64 7,38% 52 5,94% 17,5 1,98% 

Γυμνή 
(χορτολιβαδική) 

102 11,76% 100,1 11,44% 147,2 16,65% 

Άγονη (οικισμοί) 39 4,50% 28,2 3,22% 67,1 7,59% 

Σύνολο 867 100% 874,7 100% 883,9 100% 

Εδώ το διάστημα αναφοράς είναι αρκετά μικρό. Διαφαίνεται μια μικρή αύξηση των δασικών εκτάσεων από το 
1986 ως το 1995, κοντά στο 3% συνολικά. Το 2018 αντίθετα υπάρχει μια αισθητή μείωση των δασικών εκτάσεων, 

η οποία μπορεί να αποδοθεί ολόκληρη στην πυρκαγιά του 2007. Εδώ, οι καμένες εκτάσεις εμφανίζονται μάλλον 
ως γυμνές ή άγονες . Αν αποδώσουμε την αύξηση των ανοικτών εκτάσεων στην πυρκαγιά, από εδώ προκύπτει 
ότι κάηκαν εντός τους συμπλέγματος περίπου 90 ha. 

 

2. Αλλαγές στη σχετική αφθονία των 4 ειδών στην περιοχή έρευνας 

Εστιάζοντας τώρα περισσότερο στην ιστορία της βλάστησης, επιχειρούμε να δούμε πώς άλλαξε ο συσχετισμός 

ανάμεσα στα 4 βασικά είδη, από το 1945 στο 2015. Κι εδώ, βασική πηγή είναι η φωτοερμηνεία και τα στοιχεία 
από τις διαχειριστικές μελέτες.   
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Δεδομένα από φωτοερμηνεία 

Όπως σημειώθηκε στο σχετικό Παραδοτέο 4, κατά τη φωτοερμηνεία της α/φ του 1945, δεν ήταν εφικτό να 
εκτιμηθεί ο βαθμός κυριαρχίας στα μεικτά δάση. Έτσι, έγινε μια εκ των υστέρων εκτίμηση, με βάση τον αντίστοιχο 
βαθμό κυριαρχίας στα ίδια πολύγωνα για το 2015, διορθωμένο με έναν συντελεστή που προέκυψε από τα 

δεδομένα των διαχειριστικών μελετών (βλ. παρακάτω).  

Με αυτή τη σύμβαση, οι δασικές εκτάσεις του 1945, του 1970 και του 2015 διανεμήθηκαν στα 4 βασικά είδη με 

τις εξής παραδοχές: 

- Στις μίξεις Οξιάς – Μ. Πεύκης κι Ελάτης Μ. Πεύκης, το ποσοστό κυριαρχίας της Οξιάς και της Ελάτης 
αντίστοιχα αυξήθηκε κατά 10% από το 1945 στο 1970 και κατά 15% από το 1970 στο 2015 (σύνολο κατά 

25%).  
- Στις μίξεις Οξιάς – Ελάτης, Δρυός – Μ. Πεύκης και Οξιάς – Δρυός, το ποσοστό κυριαρχίας έμεινε σταθερό.  

- Η ηλικία του κάθε πολυγώνου.  

Κατά τα άλλα, επαναλάβαμε την κατανομή των εκτάσεων όπως παραπάνω:  

- Διορθώσαμε το βαθμό κυριαρχίας του 2015 με βάση τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας, 
- μοιράσαμε τις εκτάσεις με μεικτές κατηγορίες, ανάλογα με τα ποσοστά κυριαρχίας που είχε το κάθε 

είδος, 

- πολλαπλασιάσαμε την έκταση με το βαθμό κάλυψης 
- πολλαπλασιάσαμε το αποτέλεσμα με ένα συντελεστή 0,2 για τα πολύγωνα όπου τα δέντρα 

περιγράφονται ως νεαρά (και αντίστοιχα συντελεστή 1 στα ώριμα). Στα πολύγωνα του 1970 η ηλικία 
υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος του 1945 και 2015.  

Προέκυψε έτσι ο παρακάτω πίνακας και διάγραμμα:  

Πίνακας 44 Αλλαγές στη σχέση των 4 βασικών ειδών 1945-2015 

  Οξιά Μ.Πεύκη Ελάτη Δρυς Σύνολο 
1945 1354,4 1340,3 366 390,3 3451,1 

1970 1529,1 1479,2 400,3 691,5 4100 
2015 2219,3 2200 1043,9 1278,3 6741,6 
Μεταβολή 1945-1970 12,90% 10,36% 9,36% 77,16% 18,80% 
Ρυθμός δεκαετίας 45-70 5,16% 4,14% 3,75% 30,86% 7,52% 

Μεταβολή 1970-2015 45,14% 48,73% 160,81% 84,85% 64,43% 
Ρυθμός δεκαετίας 70-15 10,03% 10,83% 35,73% 18,86% 14,32% 

Μεταβολή 1945-2015 63,86% 64,14% 185,23% 227,48% 95,35% 
Ρυθμός δεκαετίας 45-15 9,12% 9,16% 26,46% 32,5% 13,62% 
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Βλέπουμε ότι και τα 4 είδη αυξάνονται, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο διάστημα 1970-2015. Ειδικά η Ελάτη 

δείχνει μια σχετική καθυστέρηση, αλλά μετά η αύξησή της είναι πολύ πιο γρήγορη. Αν δούμε ωστόσο τη διαφορά 
1945-2015 αναλογικά, ως ποσοστό στα αρχικά εκτάρια, την μεγαλύτερη αύξηση την παρουσιάζουν η Ελάτη κι η 

Δρυς, ενώ ακολουθούν με μεγάλη διαφορά η Πεύκη κι η Οξιά. Οι παραπάνω αυξήσεις καλύπτουν δύο 
διαφορετικές, παράλληλες αλλαγές: η Μ. Πεύκη καταλαμβάνει τις ανοιχτές εκτάσεις, ενώ η Δρυς, η Οξιά κι η 

Ελάτη, οι οποίες εισχωρούν κυρίως στις ήδη καλυμμένες από Πεύκη εκτάσεις. 

Βέβαια, το διάστημα 1945-1970 καλύπτει 25 χρόνια, ενώ το διάστημα 1970-2015 45 χρόνια. Ακόμα και με αυτή 
τη διόρθωση, ο συνολικός ρυθμός αύξησης ανά δεκαετία είναι διπλάσιος στο πρόσφατο διάστημα. 

Παρουσιάζονται όμως ενδιαφέρουσες αποκλίσεις στα είδη: η Οξιά κι η Πεύκη αυξάνονται ομοιόμορφα, η Δρυς 
περισσότερο στις αρχικές κι η Ελάτη κυρίως στις ύστερες δεκαετίες. Συνολικά, στο διάστημα 1945-2015, τα δάση 

της περιοχής αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 14% ανά δεκαετία.  

 

Ογκομετρικά δεδομένα 

Η σχέση ανάμεσα στα 4 είδη μπορεί να εξεταστεί από τα ογκομετρικά δεδομένα των ΦΠΣ για κάθε συστάδα. 
Ογκομετρικά στοιχεία για τις συστάδες της περιοχής έρευνας είναι διαθέσιμα από τις εξής Διαχειριστικές 

Μελέτες: 

 Σύμπλεγμα 
Δημόσιο Κοτύλης 

Σύμπλεγμα 
Νότιου Γράμμου 

Σύμπλεγμα 
Δημοτικού 
Κοτύλης 

1970-1980 1963 1975  
1980-1990   1986 
1990-2000 1991 1995 1995 
2000-2010 2005 2010 2006 
2010-2020 2018 2018 2018 
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Για να αξιοποιηθούν τα παραπάνω δεδομένα σε σχέση με την ιστορία της βλάστησης, αυτό θα πρέπει να γίνει 

κατά σύμπλεγμα, ώστε να αναφέρονται στην ίδια περιοχή.  

Σύμπλεγμα Νότιου Γράμου 

Το σύμπλεγμα του Νότιου Γράμου είναι το αντιπροσωπευτικότερο, καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της 
περιοχής. Ο συνολικός όγκος από το 1975 ως το 2018 διπλασιάστηκε, από τους 724.000 στα 149.000 km3. Το 
ποσοστό αυτό κρίνεται υπερβολικό και πιθανώς προκύπτει από υποεκτίμηση το 1975 ή/και υπερεκτίμηση το 

1995 – για αυτό και στο πλαίσιο του Παραδοτέου 12 κατά την παραγωγή των χρονοσειρών θα γίνει προσπάθεια 
να εξομαλυνθεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της αύξησης (90%) πραγματοποιήθηκε από το 1975 ως το 1995. 

Το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που είχε υπολογιστεί μέσω της φωτοερμηνείας για την αύξηση της 
πραγματικής δασοκάλυψης από το 1945 ως το 2015. Στο διάστημα αυτό θυμίζουμε, σύμφωνα με τις Μελέτες, οι 
δασοσκεπείς εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 25%. Από εκείνη την περίοδο και μετά, όταν -όπως θα δούμε αναλυτικά 

αργότερα- το δάσος μπαίνει σε κανονικό καθεστώς διαχείρισης, ο συνολικός όγκος μένει σχετικά σταθερός.   

 

 

Στη συνέχεια εξετάσαμε την αφθονία των 4 ειδών σε όλες τις συστάδες του συμπλέγματος και τις αλλαγές της 
στο χρόνο.  
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Όπως φαίνεται, η αύξηση από το 1975 στο 1995, αφορά όλα τα είδη, με το πιο «αργό» να είναι η Ελάτη. Η Ελάτη 
δείχνει να καθυστερεί να μπει στο σύμπλεγμα, αλλά συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιό και μάλιστα με αυξανόμενο 
ρυθμό – παρόμοιο μοτίβο με αυτό που είδαμε πάνω, στα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας. Η Δρυς κι η Οξιά 

αντίθετα, μένουν σταθερές.  

Για να αποκτήσουμε τώρα μια εικόνα για τις σχέσεις διαδοχής μεταξύ των ειδών, εστιάσαμε στις συστάδες που 

έχουν παρόμοιες μίξεις. Έτσι, στις μίξεις της ζώνης της Οξιάς (Οξιά-Πεύκη-Ελάτη), προκύπτει η παρακάτω πορεία 
στον χρόνο. Χωρίς κι εδώ να είναι η εικόνα σαφής, φαίνεται ένα πρότυπο που συμφωνεί με τη γενική υπόθεση 

διαδοχής: αν εξαιρέσουμε την μέτρηση του 1975, η Μ. Πεύκη μειώνεται, η Οξιά κι η Ελάτη αυξάνονται.  
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Με την ελπίδα να καθαρίσει ακόμα περισσότερο η εικόνα, απομονώσαμε μόνο τις συστάδες που διατηρούν την 

ίδια μίξη με Οξιά, Ελάτη και Πεύκη και στις 4 διαδοχικές μετρήσεις. Βρέθηκαν 20 τέτοιες συστάδες.  

 

Εδώ, φαίνεται κάπως καθαρότερα η σχέση ανάμεσα στην Οξιά και τη Μ. Πεύκη: με εξαίρεση πάλι τη μέτρηση 
του 1975, η Οξιά από το 1995 ως το 2018 (23 χρόνια) ανέβηκε από το 43% στο 55%, ενώ αντίστοιχα η Μ. Πεύκη 
έπεσε από το 44% στο 30%. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να μας δώσουν μια ιδέα για το ρυθμό της διαδοχής της 

Μ. Πεύκης από την Οξιά.  

Οι αντίστοιχες μετρήσεις έγιναν και για τις μίξεις στη ζώνη της Δρυός. Εδώ τα αποτελέσματα δεν υποδεικνύουν 

καμία σαφή τάση διαδοχής: η Πεύκη μένει σχετικά σταθερή, ενώ η Δρυς υποχωρεί ελαφρά.  

 

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα αν συγκρίνουμε τις διαχρονικές μετρήσεις μόνο στις συστάδες με μίξη Μ. 
Πεύκης – Δρυός. Αν πάλι περιοριστούμε -όπως παραπάνω- μόνο στις 5 συστάδες που διατήρησαν αποκλειστικά 

την ίδια μίξη Μ.Πεύκης – Δρυός και στις 3 μετρήσεις, τότε βλέπουμε μια αξιοσημείωτη σταθερότητα στο χρόνο, 
με την Πεύκη στο 90% και την Δρυ στο 10%.  

Τα ογκομετρικά στοιχεία συνεπώς δίνουν την εικόνα ότι δεν υφίσταται κάποιο σαφές πρότυπο για τη διαδοχή 

της Πεύκης από τη Δρυ, τουλάχιστον σε μεγάλη κλίμακα. Σημειώνεται ωστόσο ξανά ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν 
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το σύνολο της συστάδας, οπότε καλύπτουν δύο διαφορετικές κινήσεις: η Μ. Πεύκη καλύπτει ανοιχτές εκτάσεις 

και εισέρχεται κατά θέσεις σε σχετικά αραιές εκτάσεις Δρυός, ενώ η Δρυς αναπτύσσεται στον υποόροφο των 
σχετικά κλειστών συστάδων της Μ. Πεύκης. Η συνισταμένη αυτών των αντίθετης φοράς αλλαγών είναι κοντά στο 

μηδέν. Συνεπώς, τα ογκομετρικά στοιχεία δεν είναι κατάλληλα για να περιγράψουν το ρυθμό της διαδοχής της 
Πεύκης από τη Δρυ, ακόμα κι αν αυτή υφίσταται εντός των συστάδων της Πεύκης. 

Τέλος, συγκρίνοντας την κατανομή του κάθε είδους στις 4 κλάσεις μεγέθους στις διαδοχικές μετρήσεις, 

εξετάστηκε το αν αλλάζει η ηλικιακή δομή του στον χρόνο.  

 

Με εξαίρεση πάλι την μάλλον προβληματική μέτρηση του 1975, βλέπουμε ότι η Οξιά κι η Ελάτη έχουν αναλογικά 
περισσότερα μικρά άτομα και λιγότερα μεγάλα στις πρόσφατες μετρήσεις του 2018, από ότι σε αυτές του 1995 

και του 2010 – αναμενόμενο, καθώς νέα άτομά τους εισχωρούν μέσω τις διαδοχής σε νέες εκτάσεις. Η Πεύκη κι 
η Δρυς αντίθετα, δεν παρουσιάζουν κάποιο τέτοιο πρότυπο, έχοντας αντίστοιχη κατανομή και στις 4 μετρήσεις. 

Για την Πεύκη είναι αναμενόμενο, αφού ενώ μεγαλώνουν τα υφιστάμενα άτομα, ταυτόχρονα νέα αναπτύσσονται 
σε ανοικτές εκτάσεις. Για τη Δρυ, η απουσία μιας τέτοιας κλιμάκωσης είναι ένδειξη ότι δεν ακολουθούν κάποια 

αντίστοιχα απλό πρότυπο διαδοχής, όπως η Οξιά κι η Ελάτη.  
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Δοκιμαστικές Επιφάνειες 

Δοκιμαστικές Επιφάνειες εντός της περιοχής έρευνας εντοπίστηκαν διαθέσιμες από τις παρακάτω μελέτες (σε 
παρένθεση ο αριθμός): 

 

 Σύμπλεγμα 
Δημόσιο Κοτύλης 

Σύμπλεγμα 
Νότιου Γράμμου 

Σύμπλεγμα 
Δημοτικού 
Κοτύλης 

1960-1970 1963 (11)   
1970-1980  1975 (57)  
1980-1990   1986 (28) 
1990-2000 1991 (73) 1995 (148) 1995 (15) 
2000-2010 2005 (-) 2010 (-) 2006 (23) 
2010-2020 2018 (117) 2018 (432) 2018 (35) 

 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω και για τα ογκομετρικά, για να αξιοποιηθούν τα παραπάνω δεδομένα σε σχέση με 
την ιστορία της βλάστησης, αυτό θα πρέπει να γίνει κατά σύμπλεγμα, ώστε να αναφέρονται στην ίδια περιοχή.  

Από τα δεδομένα, μπορούν να προκύψουν λοιπόν οι εξής χρονοσειρές για σύγκριση: 

1. Δημόσιο Κοτύλης: 1963 – 1991 – 2018  
2. Νότιου Γράμου: 1975 – 1995 – 2018 

3. Δημοτικό Κοτύλης: 1986-1995-2006-2018 

Η μεγαλύτερη αφορά το Σύμπλεγμα του Δημόσιου Δάσους Κοτύλης και καλύπτει 55 χρόνια – με δεδομένο ότι 
για το 1963 είναι διαθέσιμες συγκριτικά λίγες ΔΕ, οι οποίες ωστόσο καλύπτουν σχετικά μεγάλη έκταση. Για την 

επεξεργασία των τιμών, οι αρχικές τιμές (άτομα ανά DBH), μετατράπηκαν σε GSO, όπως περιγράφθηκε 
παραπάνω.  

Κι εδώ, εξετάσαμε πρώτα την συνολική αναλογία των 4 ειδών σε όλες τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες του κάθε 
συμπλέγματος.  

Το 1ο Σύμπλεγμα (Δημόσιο Κοτύλης), μας δίνει μια σχετικά σαφή και αναμενόμενη εικόνα: μέσα στο διάστημα 
των 55 ετών η Μ. Πεύκη υποχωρεί κατά περίπου 40%, από το 66% στο 27%, και τον αντίστοιχο χώρο μοιράζονται 
η Οξιά (από το 20% στο 40%), η Ελάτη (από το 13% στο 30%) και λιγότερο η Δρυς (από το 0% στο 4%).  
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Τα δεδομένα αυτά περιγράφουν με σχετική σαφήνεια την εικόνα ενός σχετικά νέου δάσους κατά τη δεκαετία 
του 1960, όταν και κυριαρχείται κατά τα 2/3 από Μ. Πεύκη, το οποίο στην πορεία ωριμάζει, φτάνοντας τελικά το 
2018 να κυριαρχείται από Οξιά και Ελάτη. Αν θελήσουμε να υπολογίσουμε τον ρυθμό διαδοχής, με όλη την 

επισφάλεια που ενέχει μια τέτοια εκτίμηση, αυτός αντιστοιχεί περίπου σε απώλεια κυριαρχίας για την Πεύκη 
κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες ανά δεκαετία και αντίστοιχα για κέρδος 3,5 και 3 ποσοστιαίων μονάδων για την 

Οξιά και την Ελάτη.  

Στο Σύμπλεγμα του Ν. Γράμμου, το μεγαλύτερο της περιοχής, η εικόνα είναι κάπως πιο περίπλοκη. Το διάστημα 

αναφορά καλύπτει 43 χρόνια (1975-2018).  

 

Η Πεύκη υποχωρεί σταθερά, κατά το αναμενόμενο από 46% το 1975, σε 31% το 2018, με έναν δηλαδή ρυθμό 
απώλειας 3,5 μονάδων ανά δεκαετία. Το νέο έδαφος εδώ ωστόσο κερδίζει συστηματικά η Ελάτη (από 8% το 1975 
σε 16% το 2018) και η Δρυς (από 0% το 1975 σε 16% το 2018). Υποπτευόμαστε ωστόσο ότι τα αποτελέσματα αυτά 

είναι επηρεασμένα από διαφοροποιήσεις κατά τη δειγματοληψία, καθώς είναι πιθανό ότι στις παλιότερες 
μετρήσεις, οι ερευνητές αποφεύγαν να καταμετρήσουν την δρυ, λόγω μικρότερης υλοτομικής σημασίας. Μόνο 
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με αυτό τον τρόπο εξηγείται η απόλυτη απουσία της στις μετρήσεις του 1975 και η ξαφνική εκτίναξη στο 14% 

μόνο 20 χρόνια μετά – ένα ποσοστό που αξιοσημείωτα κοντά σε αυτό του 2018 (16%), υποδεικνύοντας την 
αξιοπιστία αυτής της μέτρησης. Έτσι, αν αφαιρέσουμε την παρουσία της Δρυός, τότε αποκτούμε μια πιο 

φυσιολογική εικόνα, με την Οξιά να μένει σχετικά σταθερή (46-47%), την Πεύκη να μειώνεται από το 46% στο 
37% και την Ελάτη να καταλαμβάνει το σχετικό χώρο (από το 8% στο 16%).  

Αντίστοιχα, είναι πιθανό ότι στις παλιότερες μετρήσεις του 1975 και του 1995 υποτιμήθηκε η παρουσία της 

Ελάτης, η οποία αυξάνεται απότομα στις μετρήσεις του 2018. Αν αφαιρέσουμε και την Ελάτη και μείνουμε στη 
σχέση μεταξύ Οξιάς και Μ.Πεύκης, βλέπουμε την Μ. Πεύκη να υποχωρεί κατά 6 μονάδες (από το 50% στο 44%) 

και την Οξιά να αυξάνεται αντίστοιχα κατά 6 μονάδες (από το 50% στο 56%).  

Σε αυτό το σύμπλεγμα βλέπουμε τελικά ένα δάσος που ξεκινά το 1975 από μια σχετικά πιο ώριμη κατάσταση, 
όπου η Οξιά συγκυριαρχεί με την Πεύκη με όμοια σχεδόν ποσοστά και συνεχίζει μια αργή πορεία διαδοχής, με 

την Πεύκη να υποχωρεί και την Οξιά, την Ελάτη και τη Δρυ να αυξάνονται. Οι ρυθμοί είναι σαφώς μικρότεροι 
από το σύμπλεγμα του Δημόσιου Κοτύλης, γεγονός που καταδεικνύει ότι (α) το δάσος του Ν. Γράμμου είναι πιο 

ώριμο και (β) στο διάστημα αναφοράς οι υλοτομίες είναι πιο κανονικές, ανασχέοντας την πορεία της διαδοχής.  

Στο Σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσους της Κοτύλης αντίστοιχα, έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα.  

 

Εδώ, η Μ. Πεύκη κυριαρχεί από την αρχή, αλλά και αυξάνει τη σχετική παρουσία της από το 56% το 1986, στο 

75% το 2018. Η Δρυς υποχωρεί αναλογικά και με άστατο τρόπο, η Οξιά έχει μια μικρή παρουσία από το 1986 ως 
το 2006 αλλά δεν καταγράφεται καθόλου το 2018, ενώ η Ελάτη καταγράφεται στις τελευταίες μόνο μετρήσεις – 

κι εδώ αρκετά μειωμένη το 2018. Η ασυνέπεια στις μετρήσεις οφείλεται κυρίως στην πυρκαγιά του 2007, η οποία 
επηρέασε κυρίως την επικράτεια του συγκεκριμένου συμπλέγματος. Μπορούμε έτσι να αντιληφθούμε κινήσεις 
αντίρροπές στην κανονική πορεία της διαδοχής, όπως η εξαφάνιση της Οξιάς και η μείωση της Ελάτης.  

Αν και το διάστημα αναφοράς είναι το μικρότερο, 32 χρόνια, ενώ η πυρκαγιά κι η ασυνέπεια των αποτελεσμάτων 
δεν επιτρέπει γενικές κρίσεις, είναι σαφές ότι πρόκειται συγκριτικά για το πιο νέο δάσος, με την Πεύκη ακόμα να 
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κατακτά νέες, ανοικτές εκτάσεις, αυξάνοντας την κυριαρχία της, ενώ τα είδη που θα την διαδεχθούν δεν έχουν 

ακόμα αναπτύξει σαφείς τάσεις.  

Επιδιώκοντας να ρίξουμε περισσότερο φως στη διαδικασία της διαδοχής και να υπολογίσουμε το ρυθμό της, 

επιλέξαμε σε κάθε σύμπλεγμα τις συστάδες που διατηρούν στο χρόνο παρόμοιες μίξεις και συγκρίναμε τα 
δεδομένα από τις ΔΕ που βρίσκονται εντός τους, όπως έγινε αντίστοιχα παραπάνω για τα ογκομετρικά δεδομένα. 
Αυτή τη φορά όμως δεν διαφάνηκε κάποια σαφή τάση, κυρίως γιατί (α) οι ΔΕ βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο 

σε κάθε μελέτη, οπότε δεν γίνεται άμεση σύγκρισή μεταξύ τους, (β) αν αθροίζονται οι ΔΕ μίας συστάδας, το 
άθροισμα αυτό δεν αντιπροσωπεύει σωστά τη συστάδα, αφού οι ΔΕ δεν είναι υποχρεωτικά κατανεμημένες 

αναλογικά στις διάφορες μίξεις που έχει η ίδια συστάδα. Έτσι, ο μόνος ορθός τρόπος για να γίνει αυτή η 
διερεύνηση ανά συστάδα με ίδια μίξη, αποδείχθηκαν τα ογκομετρικά στοιχεία, όπως περιγράφηκαν παραπάνω.  

 

3. Αναγέννηση στα δάση της περιοχής  

Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σχετικό τμήμα του Παραδοτέου 4, η επιτόπια έρευνα για την αναγέννηση 
εντός των δασικών εκτάσεων της περιοχής έρευνας, επιβεβαίωσε το βασικό σενάριο για τη διαδοχή των βασικών 

δασικών ειδών στην περιοχή: 

- Η Μαύρη Πεύκη, ως πρόσκοπο φωτόφιλο είδος, δίνει τη θέση της σταδιακά στα υπόλοιπα τρία είδη 

(Οξιά, Ελάτη, Δρυ). Έτσι, ξεκινώντας από το 36% του αρχικού GSO, υποχωρεί στο 30% των μικρών και 
16% των δενδρυλλίων.  

- Η Δρυς μπορεί να διαδεχθεί την Πεύκη στις ενώσεις τους, ωστόσο αυτό γίνεται με χαμηλούς ρυθμούς, 
ενώ και αυτή θα δώσει αργότερα τη θέση της, κυρίως στην Ελάτη. Έτσι, ενώ η Δρυς ξεκινά χαμηλά, από 
το 15%, υποχωρεί ακόμα περισσότερο, στο 10% των μικρών και 7% των μεγάλων δενδρυλλίων. Όπως και 

η Πεύκη, έχει μικρότερο αριθμό μεγάλων δενδρυλλίων, καθώς όπως φαίνεται σημαντικό ποσοστό 
αυτών, θα χαθεί στα πρώτα χρόνια.  

- Η Οξιά, ξεκινώντας από το σχετικά χαμηλό 21%, καταλαμβάνει σταδιακά περισσότερο χώρο, 
διαθέτοντας το 25% των μικρών και το 33% των μεγάλων – το μεγαλύτερο από όλα τα ποσοστά. Εδώ η 
σχέση μεγάλων – μικρών αντιστρέφεται: καθώς φαίνεται να επιβιώνει μεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών 

δενδρυλλίων, η Οξιά αυξάνει τον χώρο της στα μεγάλα δενδρύλλια σε σχέση με τα μικρά.  
- Η Ελάτη φαίνεται να υποχωρεί από το 27% του GSO στο 15% των μικρών δενδρυλλίων, για να διορθώσει 

μετά στο 22% των μεγάλων. Ταυτόχρονα, η Ελάτη παρουσιάζει τις περισσότερες εμφανίσεις, τόσο στα 
μικρά όσο και στα μεγάλα δενδρύλλια, ενώ έχει την καλύτερη σχέση μεγάλων / μικρών δενδρυλλίων, 

έχει δηλαδή καλές πιθανότητες επιβίωσης. Από την εικόνα αυτή προκύπτει ότι, καίτοι παράγει μικρότερο 
αριθμό νεαρών δενδρυλλίων, αυτά είναι ευρύοικα, έχουν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και πιθανά 
θα καταλάβουν και θα αυξήσουν τον αρχικό GSO της Ελάτης.  

- Για τη σχέση Οξιάς – Ελάτης δεν μπορεί να προκύψει σαφές συμπέρασμα και η μεταξύ τους διαδοχή 
φαίνεται να είναι ιδιοσυγκρασιακή.  

- Από τα υπόλοιπα είδη, πιο συχνός είναι ο Άρκευθος, με ένα σημαντικό ποσοστό κυρίως στα μεγαλύτερα 
δενδρύλλια που φτάνει το 9%. Ακολουθούν το Σφενδάμι και ο Γαύρος, ενώ τα υπόλοιπα είδη έχουν 
αμελητέες εμφανίσεις. 
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5. Βόσκηση και δασική βλάστηση 

Η βόσκηση υπήρξε για ένα μεγάλο διάστημα καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση της βλάστησης της 
περιοχής. Στο κεφάλαιο αυτό, μετά από μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση της σχέσης ανάμεσα στη 

βόσκηση και την δασική βλάστηση, επιχειρούμε να εκτιμήσουμε την πίεση της βόσκησης και την αλλαγή της στο 
χρόνο, μέσα από στοιχεία όπως η έκταση των λιβαδιών, η ένταση της βόσκησης, ο αριθμός των βοσκούμενων 

ζώων και η πορεία δασικής αναγέννησης στα λιβάδια που σταδιακά εγκαταλείπονται από τη βοσκή.  

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  

Η υπερβόσκηση αναφέρεται ως μια από τις κύριες αιτίες υποβάθμισης των μεσογειακών οικοσυστημάτων (Le 

Houerou, 1981). Η υπερβόσκηση ως παράγοντας διαταραχής μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά διαδοχικών 
αλλαγών στα ξυλώδη είδη όπως η μείωση της φυτοκάλυψης των ξυλωδών ειδών και η μείωση της συνολικής 
παραγωγικότητας. Ο περιορισμός της βόσκησης είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων αρκετός για να 

επιτρέψει την φυσική αναγέννηση της βλάστησης (Ricnardson, 1966). 

Ένας σημαντικός δείκτης των επιπτώσεων που επιφέρει η βόσκηση είναι ο αριθμός των ζώων που το σύστημα 

μπορεί να συντηρήσει, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου (Κουτσίδου, 1995). Η διακοπή της 
βόσκησης σε μια περιοχή οδηγεί σε πορεία διαδοχής, σε υψηλή παραγωγικότητα και ποικιλότητα ειδών, που 
βαθμιαία ωστόσο μειώνεται στο χρόνο, μέχρι να έρθει η επόμενη διαταραχή που συνήθως για τα μεσογειακά 

οικοσυστήματα είναι n φωτιά. 

Η Κουτσίδου (1995) μελέτησε  τη δομή της βλάστησης  του υπερβοσκημένου συστήματος και των περιοχών που 

προστατεύονται από τη βόσκηση, στο οροπέδιο του Αίπου, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια περιοχή της Χίου και 
η  ικανότητα αναγέννησης της αρχικής βλάστησης που παρατηρήθηκε στο οικοσύστημα του Αίπους στη Χίο, 

χαρακτηρίζει το σύστημα ως υποβαθμισμένο. Ο κυριότερος παράγοντας υποβάθμισης ήταν η υπερεκμετάλλευση 
του βοσκοτόπου από την εντατική κτηνοτροφία. Οι φωτιές στην Βόρεια Χίο αποτελούν μια χρόνια κατάσταση και 
οι πιθανότητες πυρκαγιάς στην περιοχή που μελετήθηκε ήταν  πολύ μεγάλες. Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση στον αριθμό των ειδών και των οικογενειών των ξυλωδών στις 
περιοχές που προστατεύονται από τη βόσκηση. Παρόλα αυτά όμως παρατηρήθηκε αύξηση του απόλυτου 

αριθμού των ειδών (από 8 έγινε 10 στην περιοχή που προστατευόταν για 13 χρόνια, ενώ ο αριθμός των 
οικογενειών από 6 έγινε 9). 

Η Χαϊδευτού (2010) μελέτησε εκτεταμένα υπο-Μεσογειακά μικτά δάση φυλλοβόλων δρυών κοντά στην Κόνιτσα 

(Ήπειρος), που υφίστανται μακροχρόνια υπερβόσκηση και διαπίστωσε ότι τα σποραδικά βοσκημένα δάση 
διατηρούν καλή κατάσταση στη δομή τους, καλή αναγεννητική ικανότητα και υψηλή φυτική ποικιλότητα. Από 

την παρακολούθηση των μεταβολών της υπέργειας βλάστησης προέκυψε ότι, οι διαρκώς υπερβοσκημένες 
περιοχές είναι οι φτωχότερες σε είδη, ενώ οι περιοχές υπό διαδοχή και οι μη διαταραγμένες περιοχές είναι οι 

πλουσιότερες. Η χρονική μεταβολή των ειδών δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των περιοχών της διαδοχής και των 
μη διαταραγμένων περιοχών και στις υπερβοσκημένες επιφάνειες ήταν μικρή. Η υπερβόσκηση ως διαταραχή 
μείωσε τη φυτική ποικιλότητα και διαχρονικά. 

Η βόσκηση είναι μια επιλεκτική διαταραχή, αφού τα κτηνοτροφικά ζώα επιλέγουν ποια φυτά θα καταναλώσουν. 
O Le Houerou (1977) σε μελέτη που πραγματοποίησε σε περιοχές της Β. Αφρικής τα είδη που προτιμώνται 

περισσότερο από τα ζώα είναι: Argania sideroxylon, Argyrolobium sp..Celtis austrat, Ceratonia siliqua, Colutea 
arborescens.Coronilla sp.. Cytisus triflorus, Erica arborea, Ε multiflora, Ε scoparla, Fraxinus sp, Medicago arborea, 
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Olea europaea, Ostrya carpinifolia, Phlllyrea angustifolia, Ρ media, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Q. i/ex, Q. 
rotundifolia, Rhamnus sp.. Rhus sp., Ulmus sp., Viburnum finus. 

Σύμφωνα με τον  Le Houerou (1981) τα γυμνόσπερμα είδη γενικά δεν προτιμούνται από τα αγροτικά ζώα -με 

εξαίρεση τα είδη Tetraclinis articulata και Juniperus phoenicea- και ιδιαίτερα τα γένη Abies, Cedrus, Cupressus, 
Pinus και Taxus, (εκτός από τα αρτίφυτα τους).  Οι Perevolotsky et al., (1992) παρατήρησαν ότι η  μείωση της 
βόσκησης στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την ανάκαμψη της ξυλώδους βλάστησης και στη 

Μεσόγειο ότι τα ξυλώδη είδη Quercus, Phillyrea, Rhamnus έχουν σχετικά χαμηλούς δείκτες προτίμησης από τα 
ζώα, ενώ τα είδη  Pistacia lentiscus, Salvia, Asphodelus ramosus απορρίπτονται από τις κατσίκες. 

Η επιλογή ιδιαίτερα των δασικών ειδών από τα κτηνοτροφικά ζώα μπορεί έτσι να αποτελέσει έναν καθοριστικό 
παράγοντα για την πορεία που θα ακολουθήσει μια έκταση κατά την αναγέννησή της.  

 

2. Ένταση της βόσκησης στην περιοχή έρευνας 

Αριθμός βοσκούμενων ζώων 

Ο αριθμός των βοσκούμενων ζώων δίνει μια άμεση εικόνα για την πίεση της βόσκησης. Στο Παραδοτέο 6 

(«Έκθεση μελέτης πολιτισμικής κατασκευής του τοπίου»), υπάρχουν μαρτυρίες κι εκτιμήσεις για τον αριθμό 
ζώων που βοσκούν εντός της περιοχής έρευνας. Οι εκτιμήσεις αυτές διακρίνονται σε 2 περιόδους, με ορόσημο 
το 1945. Έτσι, στην περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα και το 1945, το κάθε νοικοκυριό εκτιμάται ότι έχει κατά 

μέσο όρο 50 - 100 αιγοπρόβατα και 2 – 5 βοοειδή. Υπάρχουν αναφορές και για πλούσια νοικοκυριά που είχαν 
αντίστοιχα 350 αιγοπρόβατα και 25 αγελάδες.  

Ο πληθυσμός στα 4 χωριά της περιοχής (Μυροβλήτη, Κοτύλη, Πευκόφυτο, Χρυσή) κυμαίνεται στα 600-700 άτομα 
στα τέλη του 19ου αιώνα, αυξάνεται στα 900 στη δεκαετία του 1920 και φτάνει το μέγιστο στα 1300 άτομα στην 

απογραφή του 1940, ένας αριθμός που ίσως υπερεκτιμά για διάφορους λόγους το πραγματικό μέγεθος, χωρίς 
όμως να αλλάζει τάξη μεγέθους. Αν, όπως αναφέρεται στο Παρ. 6, το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού ήταν 6-10 
άτομα, οι αριθμοί μπορούν να αντιστοιχηθούν χοντρικά σε 100 ενεργά νοικοκυριά για το 1900 και 200 για το 

1940. Οι αριθμοί αυτοί ταιριάζουν με τις συγκεντρωμένες μαρτυρίες («80 σπίτια στην Κοτύλη και την Χρυσή και 
50 σπίτια στο Πευκόφυτο στη δεκαετία του 1930»). Μια σχετική ένδειξη μπορεί να δώσει και η φωτοερμηνεία 

της α/φ του 1945 (βλ. χάρτες και φωτογραφίες στο Παραδοτέο 4) στους 3 οικισμούς. Αν καταμετρήσουμε τα 
χωριστά κτήρια, με την αίρεση βέβαια ότι (α) μπορεί κάποια από αυτά να μην κατοικούνται (β) κάποια να μην 
είναι αυτόνομα, αλλά τμήμα του ίδιου νοικοκυριού και (γ) ότι μπορεί κάποια να μην αναγνωρίστηκαν, 

προκύπτουν οι εξής αριθμοί: 

- Χρυσή 110 κτήρια 

- Πευκόφυτο 47 κτήρια 
- Κοτύλη 30 κτήρια (η α/φ είναι αρκετά θολή στο σημείο και ίσως να μην αναγνωρίστηκαν όλα τα κτήρια) 

- Μυροβλήτη 16 κτήρια 

Σύνολο: 204 κτήρια 
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Εικόνα 10 Ενδεικτικά, η Χρυσή το 1945, όπου καταγράφονται 100 περίπου κτήρια 1:2.000 

Στη Διαχειριστική Μελέτη του Νότιου Γράμμου το 1995 αναφέρει για την περίοδο πριν τον πόλεμο 5.000 άτομα 
και 1.000 οικογένειες σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής, περιλαμβανομένων της Κυψέλης και της 

Ζούζουλης, αλλά μάλλον ο αριθμός αυτός είναι υπερεκτιμημένος.  

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, μπορούμε να εκτιμήσουμε αντίστοιχα 7500 αιγοπρόβατα και 350 
βοοειδή για το 1900 και 15.000 αιγοπρόβατα και 700 βοοειδή για το 1945. Στους αριθμούς αυτούς πρέπει να 

προσθέσουμε και τα κοπάδια των νομάδων που έρχονταν στην περιοχή το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει αριθμητική 
εκτίμηση για αυτά, αλλά είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι προσέθεταν άλλα 5.000-10.000 αιγοπρόβατα, 

ανεβάζοντας την εκτίμηση σε 20-25.000 αιγοπρόβατα στο μέγιστο της ανάπτυξής τους. Η εκτίμηση αυτή 
συμπίπτει με την εκτίμηση που αναφέρεται στη Διαχειριστική Μελέτη του Νότιου Γράμμου (1995), σύμφωνα με 

την οποία πριν το 1945 βοσκούσαν στην περιοχή πάνω από 20.000 αιγοπρόβατα.  

Τα αποτελέσματα αυτής της πίεσης στη βλάστηση της περιοχής, περιγράφονται με γλαφυρό τρόπο στις 
παλιότερες διαχειριστικές μελέτες και ειδικά στη μελέτη του Δημόσιου Δάσους Κοτύλης το 1963. Σύμφωνα με το 

συντάκτη, τουλάχιστον στα όρια του συγκεκριμένου Συμπλέγματος, η βόσκηση οδήγησε σε αραίωση και 
καταστροφή δασικών εκτάσεων, είναι χαρακτηριστικό ότι η κλαδονομή ασκούνταν καθολικά σε όλες σχεδόν τις 

Δρυς, αλλά καθώς αυτές δεν επαρκούσαν επεκτεινόταν -σύμφωνα πάντα με το συντάκτη- στις οξιές, ακόμα και 
στα πεύκα και τα έλατα. Στην περιοχή των Αρένων η πίεση θα ήταν μάλλον πιο αμβλυμμένη, αφού η βόσκηση 
ασκούνταν κυρίως στα μεγάλα λιβάδια της περιοχής, χωρίς να επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τα ώριμα δάση της 

Οξιάς.  

Στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1940-1944), οι αριθμοί αυτοί μάλλον διατηρήθηκαν. Οι λόγοι που 

συντείνουν σε αυτή την υπόθεση, είναι (α) ότι οι Ιταλικές δυνάμεις δεν πήγαν ποτέ στα 3 αυτά χωριά, οπότε 
πρακτικά δεν υπήρξε δύναμη κατοχής μέχρι το 1943 που έρχονται οι Γερμανοί. (β) Σε αυτή την περίοδο, η 
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οικονομία του νοικοκυριού προστάτευσε αυτά τα νοικοκυριά από την πείνα του 1941 - 1942 και δεν «χάλασαν» 

κοπάδια. Ο ΕΛΑΣ πρέπει, το 1943-1944, να έκανε λελογισμένη κατάσχεση ζώων από κοπάδια για τις ανάγκες του 
στρατού. Η πρώτη μαζική κατάσχεση γίνεται αμέσως μετά την εκτέλεση των χωροφυλάκων το 1945 (βλ, 

Παραδοτέο 6), όταν αντάρτικες δυνάμεις κατεβαίνουν στην Κοτύλη και παίρνουν τα ζώα από μερικές οικογένειες 
που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Από την περίοδο του Εμφυλίου και μετά ωστόσο, ο πληθυσμός της 
περιοχής σταδιακά καταρρέει, φτάνοντας τα 246 άτομα το 2001 (ο πληθυσμός αυτός αφορά την απογραφή, ενώ 

ο οικονομικά ενεργός είναι υποπολλαπλάσιος). Μαζί του υποχωρεί αναλογικά κι η πίεση της βόσκησης. Οι 
Διαχειριστικές Μελέτες μας προσφέρουν διάφορα δεδομένα για τον αριθμό των βοσκούμενων ζώων σε 

διάφορες στιγμές (βλ. πίνακα).  

 

Πίνακας 45 Στοιχεία για τον αριθμό των ζώων στην περιοχή – σε παρένθεση οι εκτιμήσεις 

  Κοτύλη Όλη η περιοχή 

Πηγή  Έτος Αιγοπρόβατα Μεγάλα ζώα Αιγοπρόβατα Μεγάλα ζώα 

Μαρτυρίες (Παρ. 6) 1900     (12500) (750) 

Μαρτυρίες (Παρ. 6) 1930     (25000) (1500) 

Μαρτυρίες (Παρ. 6) 1947 7.000 250   

ΔΜ Δημόσιο Κοτύλης 1963 1963 3854 250     

ΔΜ Κοινοτικό Κοτύλης 1986 1986 1000 120     

ΔΜ Δημοτικό Κοτύλης 1986 1986 2000* 270*     

ΔΜ Δημόσιο Κοτύλης 1990 1990 730 60     

ΔΜ Νότιου Γράμμου 1995 1995     (5400)** (700)** 

ΔΜ Δημόσιο Κοτύλης 2005 2005 800 70     

ΔΜ Δημοτικό Κοτύλης 2007 2007 655 100     

ΔΜ Δημοτικό Κοτύλης 2007 2007 1855* 250*     

ΔΜ Νότιου Γράμμου 2010 2010 400 70 1850 130 

ΔΜ Δημοτικό Κοτύλης 2018 2018 1752 51     

ΔΜ Νότιου Γράμμου 2018 2018 1213 62 2249 133 

* μαζί με τα ζώα των νομάδων κτηνοτρόφων που ανεβαίνουν στην περιοχή το καλοκαίρι 

** αναγωγή στο 75% του αναφερόμενου αριθμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη Ζούζουλη και την Κυψέλη, με βάση 
το αντίστοιχο ποσοστό στην αμέσως επόμενη μελέτη του 2010. 

Όπως φαίνεται, τα δεδομένα παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Επίσης, είναι πιθανό να είναι αρκετά 
ετεροχρονολογημένα, να αναφέρονται δηλαδή σε προηγούμενα έτη από τη δημοσίευσή τους. Τέλος, μέρος 

αυτών των ζώων μπορεί να βοσκούν και εκτός των ορίων της περιοχής. Ακόμα και με αυτές τις επιφυλάξεις 
ωστόσο, μπορούν να δώσουν μια εικόνα για την πορεία του αριθμού των βοσκούμενων ζώων. Έτσι, είναι εύλογο 

να υποθέσουμε ότι ως το 1963 αυτός δεν είχε καταρρεύσει ακόμα: αν στα 4000 αιγοπρόβατα της Κοτύλης 
υποθέσουμε ότι ήταν το 1/3 με το 1/5 των συνολικών (μαζί δηλαδή με Χρυσή και Πευκόφυτο), τότε ο πληθυσμός 
θα έφτανε τα 15.000 αιγοπρόβατα και τα 1000 βοοειδή. Πράγματι, στη Διαχειριστική Μελέτη του 1963 

διαπιστώνεται η «κάμψη» της πίεσης της βόσκησης, αλλά ακόμα περιγράφεται ως ενεργός παράγοντας 
καταστροφής του δάσους.  
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Για τη δεκαετία του 1970 δεν έχουμε στοιχεία, αλλά τη δεκαετία του 1970 ο αριθμός των αιγοπροβάτων μειώθηκε 

περίπου στο μισό – μπορούμε να εκτιμήσουμε κοντά στα 7500 για όλη την περιοχή. Η πτωτική πορεία θα 
συνεχιστεί ως τις αρχές της δεκαετίες του 2000, οπότε και θα σταθεροποιηθεί κοντά στα 2.000 αιγοπρόβατα 
και 150 βοοειδή, κοντά δηλαδή στο 1/10 του πληθυσμού τους πριν το 1945.  

 

Εκτίμηση της έκτασης των βοσκούμενων λιβαδιών 

Μια έμμεση εικόνα για την ένταση της βόσκησης στην περιοχή έρευνας και τις αλλαγές της στο χρόνο, μπορεί να 
δοθεί και από την έκταση των λιβαδικών εκτάσεων.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας, οι εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως λιβαδικές μειώθηκαν 

από 17,3% το 1945 σε 12% το 2015, μια μείωση κατά 30%. Οι εκτάσεις αυτές δασώθηκαν, κυρίως από Μ. Πεύκη 
και τις μίξεις της. Σημειώνεται βέβαια ξανά ότι στις λιβαδικές εκτάσεις του 2015 περιλαμβάνονται και το 

μεγαλύτερο μέρος (συγκεκριμένα, το 55%) των εκτάσεων που το 1945 είχαν χαρακτηριστεί ως γεωργικές (5,2%) 
και οι οποίες σχεδόν εξαφανίστηκαν ως το 2015. Κατά κανόνα, το 1945 οι γεωργικές εκτάσεις βρίσκονται 

εγγύτερα στους οικισμούς, ενώ τα λιβάδια πιο διάσπαρτα και απομακρυσμένα. Όσο λοιπόν μειώνεται η ανάγκη 
για βόσκηση, εγκαταλείπονται σταδιακά πρώτα τα απομακρυσμένα λιβάδια και βοσκούνται οι κοντινότερες 
εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις.  

Έτσι, οι αγροτολιβαδικές εκτάσεις μειώνονται συνολικά από 23,5% του 1945 στο 12% του 2015, δηλαδή στο μισό.  

Πίνακας 46 Αγροτικές και λιβαδικές εκτάσεις το 1945 και το 2015 

Category 1945_% 2015_% Διαφορά 
έκτασης     

1945-2015 

Μέση 
κάλυψη_1945 

Μέση 
κάλυψη_2015 

Διαφορά 
κάλυψης   

1945-2015 
KALLIERGEIA 5,23% 0,10% -98,03% - - - 
LIVADI 17,26% 11,98% -30,60% 2,12% 3% 41,51% 

 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία ου διαθέτουμε από τις διαδοχικές Διαχειριστικές Μελέτες: 

- Στο Σύμπλεγμα του Δημόσιου Δάσους του Νότιου Γράμου καταγράφεται μια αύξηση των γυμνών-

χορτολιβαδικών εκτάσεων από 23,4% το 1975 σε 27,6% το 2018. Μια πιθανή εξήγηση για αυτή τη μη 
αναμενόμενη αύξηση, είναι ότι το 2018 καταγράφεται μηδαμινό ποσοστό στην κατηγορία «Άγονη» (από 

10,1% το 1975 σε 0,6% το 2018). Αν προστεθούν οι δύο αυτές κατηγορίες, μαζί με τις γεωργικές εκτάσεις, 
στις οποίες καταγράφονται αδιαχώριστα καλλιεργημένες και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, τόσο το 
συνολικό ποσοστό των ανοικτών εκτάσεων μειώνεται από 39,3% το 1975 σε 33,1% το 2018, μια 

αναμενόμενη δηλαδή αλλαγή.  
- Στο Σύμπλεγμα του Δημόσιου Δάσους Κοτύλης καταγράφεται μια αναμενόμενη μείωση των γυμνών- 

χορτολιβαδικών εκτάσεων από το 15,1% το 1963, σε 8,9% το 2005 (η αύξηση μετά στο 2018 αποδίδεται 
εξολοκλήρου στην πυρκαγιά του 2007).  

- Στο Σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσους της Κοτύλης, αντίστοιχα οι γυμνές-χορτολιβαδικές εκτάσεις 
αυξάνονται από 11,8% το 1986 σε 16,7% το 2018. Εδώ, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εγκατάλειψη 
και την αλλαγή χαρακτηρισμού στις γεωργικές καλλιέργειες (από 7,4% το 1986 σε 2% το 2018), αλλά και 

στην πυρκαγιά του 2007. Στη Διαχειριστική Μελέτη του συγκεκριμένου συμπλέγματος του 1986, υπάρχει 
ένας πίνακας χρήσεων γης που δημοσιεύτηκε το 1964 και συντάχθηκε μάλλον τα προηγούμενα χρόνια, 

ο οποίος καλύπτει χοντρικά την έκταση που μοιράζεται μεταξύ των δύο Συμπλεγμάτων της Κοτύλης 



 
 

 
 

91 

(Δημόσιο και Ιδιωτικό). Σε όλη αυτή την έκταση, οι αρχικές ανοικτές εκτάσεις (λιβάδια, χερσολίβαδα, 

βοϊδολίβαδα, χέρσα) καλύπτουν το 23,87%. Αντίστοιχα, οι «πυκνές» δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 
49,6% και οι «αραιές, βοσκήσιμες» δασικές εκτάσεις το 17,95%. Από την έκθεση διαφαίνεται ότι οι 

δασικές εκτάσεις, μαζί με μικρά ανοίγματα, σχημάτισαν το Σύμπλεγμα του Δημόσιου Δάσους της 
Κοτύλης, ενώ οι ανοικτές εκτάσεις σχημάτισαν το Σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσους Κοτύλης. Οπότε, 
γύρω στα 1960, το Σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσους Κοτύλης αποτελούνταν μάλλον από 56% λιβαδικές 

εκτάσεις και 42% αραιά, βοσκούμενα δάση.   
 

Βόσκηση εντός δασικών εκτάσεων και κλαδονομή  

Από τις περιγραφές των Διαχειριστικών Μελετών είναι σαφές ότι όσο η περιοχή έτρεφε έναν μεγάλο αριθμό 
ζώων, η βόσκηση δεν μπορεί να περιοριζόταν στις λιβαδικές εκτάσεις, αλλά βοσκούνταν συστηματικά και οι 

δασικές εκτάσεις. Εξάλλου, όσο ασκούταν η εκτατική κτηνοτροφία με την παραδοσιακή της μορφή, η κλαδονομή 
υπήρξε βασική πηγή διατροφής για τα ζώα. Η έκτασή της και οι επιπτώσεις της στη βλάστηση της περιοχής της 

βόσκησης και της κλαδονομής περιγράφεται με γλαφυρό τρόπο από τις παλιότερες Διαχειριστικές Μελέτες και 
ειδικά από τη Διαχειριστική Μελέτη του Δημόσιου Δάσους Κοτύλης του 1963 (βλ. σχετική έκθεση στο Παραδοτέο 
4).  

Από εκεί προκύπτει η εικόνα ότι, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σύμπλεγμα, ως το 1945 και σε μικρότερη βαθμό 
ως τη δεκαετία του 1960, η βόσκηση και η κλαδονομή ήταν σχεδόν καθολική σε όλες τις εκτάσεις της Δρυός, αλλά 

γινόταν επίσης συστηματικά ακόμα και στην Οξιά, την Πεύκη και το Έλατο (η τελευταία πληροφορία, για 
κλαδονομή σε Πεύκη κι Ελάτη ακούγεται ακραία και  μένει να επιβεβαιωθεί). Ακόμα όμως και η επόμενη μελέτη 
για το ίδιο σύμπλεγμα, διαπιστώνει: «Είναι χαρακτηριστικό ότι σε καμιά συστάδα δεν βρήκαμε μεγάλης ηλικίας 

άτομα Δρυός που να μην έχουν κλαδονομηθεί κατά το παρελθόν».  

Βόσκηση και κλαδονομή επίσης ασκούταν σε μικρότερο βαθμό στο Σύμπλεγμα του Νότιου Γράμμου, ενώ -ως την 

εποχή εκείνη- το Σύμπλεγμα του Δημοτικού Κοτύλης αποτελούσε ουσιαστικά ολόκληρο πεδίο βόσκησης και όχι 
δάσος. Μετά το 1970, με τη μαζική μείωση του πληθυσμού και της βόσκησης, η κλαδονομή σταδιακά 

εγκαταλείπεται και σήμερα δεν ασκείται ουσιαστικά καθόλου.  

Τα ΦΠΣ δίνουν μια ακριβέστερη εικόνα για τη χωρική κατανομή της κλαδονομής και της βόσκησης εντός των 
δασικών εκτάσεων στο Σύμπλεγμα του Νότιου Γράμμου. Σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη του 1975, 

συστηματική βόσκηση και κλαδονομή υφίστανται ως τη δεκαετία του 1960 οι 31 από τις 90 συστάδες του 
συμπλέγματος, δηλαδή περίπου το 1/3 της έκτασης. Οι συστάδες αυτές είναι οι εξής:  

2_18a, 2_18b, 2_18c, 2_18d, 2_18e, 2_19a, 2_19b, 2_20, 2_21, 2_25, 2_26b, 2_26c, 2_26d, 2_26e, 2_27b, 2_27c, 
2_27d, 2_27e, 2_28a, 2_28b, 2_28c, 2_29, 2_30a, 2_30b, 2_30c, 2_30d, 2_31, 2_34a, 2_34b, 2_35a, 2_35b 

 

3. Δασική αναγέννηση στα εγκαταλελειμμένα λιβάδια 

Καθώς λοιπόν η βόσκηση μειώνεται σταδιακά ως και στο 10% της αρχικής της έντασης, εκτενείς λιβαδικές 
εκτάσεις αρχίσουν να καλύπτονται από δενδρώδη είδη. Μάλιστα, η μείωση της πίεσης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των ζώων, καθώς στη σύγχρονη κτηνοτροφία, ακόμα και στην εκτατική 
μορφή της, σημαντικό μέρος της διατροφής των ζώων καλύπτεται από ζωοτροφές του εμπορίου. Είναι εύλογο 

να υποθέσουμε ότι αρχικά η πίεση θα μειωθεί στις δασικές περιοχές και στα πιο απομακρυσμένα λιβάδια, ενώ 
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εύκολη διέξοδο για βοσκή στα εναπομείναντα κοπάδια προσφέρουν και τα εγκαταλελειμμένα χωράφια. Η όλη 

διαδικασία έχει μάλλον ένα βαθμιαίο χαρακτήρα, καθώς τα περισσότερα λιβάδια πιθανά δεν εγκαταλείπονται 
αμέσως, αλλά βοσκούνται όλο και λιγότερο. Έτσι, τα κτηνοτροφικά ζώα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν σταδιακά 

όλο και πιο εκλεκτικές επιλογές, διαλέγοντας τα είδη που προσφέρονται περισσότερο για κατανάλωση.  

sΣύμφωνα με τα αποτελέσματα από τη μελέτη της ποώδους βλάστησης στα λιβάδια, στις μισές περίπου θέσεις 
(12/23), μετρήθηκε έντονη παρουσία νιτρόφιλων ή ακανθωδών ειδών, τα οποία υποδεικνύουν συνεχιζόμενη 

πίεση από βόσκηση, κυρίως στο διάστημα του καλοκαιριού (στις δειγματοληψίες του Αυγούστου). Η αναλογία 
αυτή αποτελεί μια ένδειξη για τη βόσκηση στα λιβάδια που υφίστανται ως σήμερα.  

Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν και τα δενδρώδη είδη που αναπτύσσονται βαθμιαία στα ανοιχτά ακόμα λιβάδια (βλ. 
Παραδοτέο 4). Όπως είναι αναμενόμενο, κυριαρχούν ήδη που είναι ανθεκτικά στη βόσκηση (με σειρά 
συχνότητας Juniperus sp., Pinus nigra, Abies borisii-regis). Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ η βόσκηση όντως ασκεί μια 

επιλεκτική πίεση υπέρ των κωνοφόρων και της αρκεύθου και εις βάρος των φυλλοβόλλων ειδών.  
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6. Δασικές πυρκαγιές και αναγέννηση 

Η περιοχή και τα δάση της δεν θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στις δασικές πυρκαγιές. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί 
σημαντικές πυρκαγιές, κυρίως στην περίοδο του Εμφυλίου, αλλά και πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2007. Ιδιαίτερα 

η τελευταία, μας δίνει μια ευκαιρία να μελετήσουμε την πορεία της διασικής διαδοχής μετά από μία πυρκαγιά 
σε ζωντανό χρόνο.  

Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρούμε πρώτα μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση στο περίπλοκο θέμα των 
δασικών πυρκαγιών στα μεσογειακά δάση και την πορεία αναγέννησης μετά από αυτές. Στη συνέχεια, κάνουμε 
μια προσπάθεια να καταγράψουμε με όση ακρίβεια μας προσφέρουν τα στοιχεία μας τις δασικές πυρκαγιές που 

συνέβησαν στην περιοχή. Τέλος, συζητάμε τα πρώτα δεδομένα από την πορεία αναγέννησης στις καμένες 
εκτάσεις του 2007.   

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η επίδραση των πυρκαγιών μπορεί να είναι ευνοϊκή ή δυσμενής, ανάλογα με τη μορφή, την ένταση, τη συχνότητα 
επανάληψης, τη σύνθεση των οικοσυστημάτων και τη συνεπίδραση άλλων παραγόντων και, κυρίως, της 

βόσκησης (Παπαναστάσης 1988, Papanastasis 1978). Η φυσική αναγέννηση ενός δάσους εξαρτάται από το είδος 
της υφιστάμενης βλάστησης, την ωριμότητα, το μέγεθος, τη φυσιολογική κατάσταση των δένδρων και την εποχή 
που εκδηλώνεται η πυρκαγιά (Kalabokidis and Wakimoto 1992, Thanos et al. 1996). 

Η διαδοχή της βλάστησης μετά από μια πυρκαγιά στα Μεσογειακά οικοσυστήματα αποτελείται κυρίως από την 
αναγέννηση και την ανάπτυξη των φυτών που υπήρχαν στην περιοχή και πριν από την πυρκαγιά (Arianoutsou 

1998). Είναι μια διαδικασία αυτοδιαδοχής, όπου ενώ στην αρχή η καμένη περιοχή φαίνεται να διαφέρει από την 
άκαυτη, αυτή διατηρεί την χλωριστική της ταυτότητα (Kazanis & Arianoutsou, 1998). Σε πολλές περιπτώσεις 

ωστόσο, η διαδοχή φυτικών ειδών σε ένα οικοσύστημα οφείλεται στον εκτοπισμό του επικρατούντος είδους και 
στην ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη άλλων, πιο ταχυαυξών (Van Lear 1991). 

Η αναγέννηση των ειδών του γένους Pinus εξαρτάται από το αν η ηλικία των ατόμων  είναι μικρότερη από την 

ηλικία που χρειάζονται για να φθάσουν στην ωριμότητα (Fox & Fox 1986, Zedler 1995, Keeley 2002). Ο Agee 
(1998) υποστηρίζει ότι σχεδόν όλα τα είδη του γένους Pinus διαθέτουν μηχανισμούς προσαρμογής απέναντι στη 

δράση της φωτιάς. Στη  Μεσόγειο χαρακτηριστικό είναι ότι τα πευκοδάση διατηρούνται και έχουν διαδεχθεί άλλα 
δάση (δρυών κ.α.), λόγω των ευεργετικών για αυτά επιδράσεων των πυρκαγιών. Χωρίς τις πυρκαγιές, εκτιμάται 
πως τα πευκοδάση θα εξαφανίζονταν από τον ανταγωνισμό των πλατύφυλλων θαμνωδών ειδών (Ντάφης 1986). 

Από την άλλη, τα πλατύφυλλα είδη πρεμνοβλαστάνουν και ριζοβλαστάνουν έντονα μετά την πυρκαγιά, ήδη από 
το φθινόπωρο, οπότε και εδώ η αναγέννηση είναι εξασφαλισμένη και η αποκατάσταση του οικοσυστήματος και 

του τοπίου γίνεται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς (Ντάφης 1986). Μετά την πυρκαγιά, οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη φυσική αναγέννηση των οικοσυστημάτων Τραχείας και Χαλεπίου Πεύκης είναι η διαθέσιμη 

ποσότητα, η διασπορά και η φυτρωτική ικανότητα των σπερμάτων (Ραδόγλου 2001).  

Η Χαλέπιος πεύκη χρειάζεται 7-10 χρόνια για να επιτευχθεί το αναπαραγωγικό στάδιο και εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητα των σπόρων (Thanos & Daskalakou 2000) και από όλες τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν στη βλάστηση (Trabaud 2000). Η Χαλέπιος πεύκη (P. Halepensis) απαιτεί περίπου 15 χρόνια 
προκειμένου να παράγει άφθονους σπόρους. Οι ομήλικες συστάδες Χαλεπίου πεύκης φτάνουν σε ώριμη ηλικία 

αναπαραγωγής μετά από 15 με 20 χρόνια ανάλογα και με τις κλιματολογικές συνθήκες καθώς και την ποιότητα 
του τόπου (Zagas et al, 2004).  
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Τα  μεγαλύτερα δένδρα Μαύρης Πεύκης (P. Nigra) έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης (Ordóñez et al. 

2005) και η επιβίωση τους εξαρτάται από τον βαθμό της καταστροφής της κόμης και το μέγεθος του δέντρου 
(Ordóñez et al. 2005, Fernandes et al. 2008).  Σε περιπτώσεις επικόρυφων πυρκαγιών, η μεταπυρική αναγέννηση 

της Μαύρης πεύκης είναι σχεδόν μηδενική (Trabaud and Campant 1991, Retana et al. 2002, Ordóñez et al. 2004, 
Ordóñez 2004, Pausas et al. 2008), διότι η Μαύρη Πεύκη σε αντίθεση με τα θερμόβια μεσογειακά είδη πεύκων, 
δεν διατηρεί τράπεζα σπερμάτων και δεν σχηματίζει βραδύχωρους κώνους  (Habrouk et al. 1999, Ordoñez et al. 

2005). Η επανεποίκιση των καμένων εκτάσεων βασίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, στη διασπορά σπερμάτων από 
τις εναπομείνασες άκαυτες συστάδες (Retana et al. 2002, Ordoñez and Retana 2004, Ordóñez et al. 2005, Ordóñez 

et al. 2006, Arianoutsou et al. 2010, Χριστοπούλου 2014). 

Ο Καζάνης (2005) μελέτησε την μεταπυρική διαδοχή δασών Χαλεπίου Πεύκης στην ευρύτερη περιοχή των νομών 
Αττικής και Ευβοίας. Επέλεξε μια σειρά φυτοκοινοτήτων διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας και η καταγραφή της 

δομής και της σύνθεσης της βλάστησης στις φυτοκοινότητες αυτές επαναλαμβανόταν για διάστημα δύο έως 
τεσσάρων διαδοχικών ετών. Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα της σύνθεσης των φυτοκοινοτήτων της 

χρονοσειράς επεξεργάστηκαν με τη  μέθοδο της Canonical Correspondence Analysis για να εκτιμηθεί ο ρόλος 
διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και της μεταπυρικής ηλικίας στην ομαδοποίηση των 

φυτοκοινοτήτων. Αποτέλεσμα ήταν η διάκριση της αρχικής χρονοσειράς σε τρεις θυγατρικές, κάθε μια εκ των 
οποίων αντιστοιχούσε σε διαφορετικό τύπο πευκοδάσους και περιελάμβανε φυτοκοινότητες από τα αρχικά 
μέχρι και τα τελικά στάδια της μεταπυρικής αναγέννησης και ανάκαμψης. Τη βραχεία περίοδο επικράτησης των 

ποωδών φυτών διαδέχεται περίοδος επικράτησης θάμνων, η οποία και διαρκεί σχεδόν στο σύνολο της πρώτης 
μεταπυρικής δεκαετίας. Κατά τη μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη μεταπυρική δεκαετία, την περίοδο 

επικράτησης των θάμνων στην κάλυψη της βλάστησης διαδέχεται εκείνη η περίοδος κατά την οποία αρχίζει η 
επικράτηση της πεύκης, επικράτηση, η οποία θα γίνει απόλυτη από τη στιγμή που η φυτοκοινότητα θα 
επαναποκτήσει τη δασική της φυσιογνωμία. 

Στα ορεινά μεσογειακά κωνοφόρα  η Μαύρη Πεύκη με τον χοντρό φλοιό της είναι προσαρμοσμένη σε έρπουσες 
πυρκαγιές οι οποίες διευκολύνουν τη φυσική αναγέννησή της αλλά δεν αντέχει σε επικόρυφες πυρκαγιές και δεν 

αναγεννάται φυσικά μετά από αυτές. Η Ελάτη δεν είναι προσαρμοσμένη ούτε στις έρπουσες ούτε στις 
επικόρυφες πυρκαγιές (Ντάφης 1986). Οι Fyllas et al. (2007)  ανέφεραν για τη Μυτιλήνη ότι 13 χρόνια μετά την 

πυρκαγιά σε δάσος της Μαύρης πεύκης, η καμένη έκταση κυριαρχείται από μικτές συστάδες  της Τραχείας 
Πεύκης (Pinus brutia) και αειθαλή βλάστηση πλατύφυλλων. 

Οι Ocak et al. (2007) αναφέρουν ότι σε  έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, έπειτα από πυρκαγιά σε 

δάσος Μαύρης Πεύκης ακολούθησε δευτερογενής διαδοχή και επικράτηση του είδους Cistus laurifolius στις 
καμένες εκτάσεις. Οι Retana et al. (2002), στην Ισπανία αναφέρουν ότι παρατηρείται μείωση της παρουσίας της 

Μαύρης Πεύκης στις καμένες εκτάσεις, εξαιτίας της έλλειψης αναγέννησης του είδους σε μεταπυρικές συνθήκες, 
ενώ μεγάλο ποσοστό των καμένων δασών της Μαύρης Πεύκης έχει μεγάλη πιθανότητα να μετατραπεί σε 
θαμνοτόπους.  

Η Χριστοπούλου το 2014  μελέτησε τη  διερεύνηση της ιστορικής παρουσίας της φωτιάς σε δασικά 
οικοσυστήματα Pinus nigra J. F. Arnold (Μαύρης πεύκης) του όρους Ταϋγέτου, καθώς και την παρακολούθηση 

των χωρικών προτύπων μεταπυρικής αναγέννησης του είδους, ύστερα από τη μεγάλη σε ένταση και έκταση 
πυρκαγιά του 2007. Σύμφωνα με την οποία η  φυσική μεταπυρική αναγέννηση της Μαύρης Πεύκης ήταν 

υψηλότερη στις θέσεις κοντά στα όρια των άκαυτων συστάδων ή νησίδων (0.406 άτομα/m2), σε σύγκριση με τις 
πλήρως καμένες και απομονωμένες εκτάσεις (0.007 άτομα/m2), αν και μεταξύ των θέσεων παρατήρησε  
σημαντική ετερογένεια. Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθόρισε το ρυθμό αναγέννησης της P. nigra είναι η 
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απόσταση από την άκαυτη συστάδα, ενώ ο αριθμός των πυρκαγιών και η παρουσία του είδους Pteridium 
acquilinum είχαν μέτρια επίδραση στην αναγέννηση του είδους. Τα μεγάλα δένδρα είναι περισσότερο πιθανό να 
επιβιώσουν ύστερα από μια έρπουσα πυρκαγιά και τα οποία συνεισφέρουν στην επανεποίκιση των καμένων 

εκτάσεων μέσω της διασποράς των σπερμάτων, ύστερα από περιστατικά επικόρυφων πυρκαγιών. 

Ο Βέρροιος (2002) μελέτησε τη  μεταπυρική διαδοχή της βλάστησης σε δάση Χαλεπίου πεύκης της Αχαΐας και 
της Ηλείας. Η μελέτη διεξήχθη σε καμένα και ώριμα δάση χαλεπίου πεύκης που φύονταν σε λοφώδεις εκτάσεις 

υψομέτρου 100-800m και είχαν θαμνώδη υπόροφο αείφυλλων πλατύφυλλων. Οι φυτοληψίες αναλύθηκαν με 
τον υπολογισμό του δείκτη ποικιλότητας του Shannon και τη χρήση μεθόδων γραφικής κατάταξης (DCA) και 

αριθμητικής ταξινόμησης (TWINSPAN, cluster analysis). Η χλωριδική ποικιλότητα της περιοχής αυξήθηκε μετά 
την πυρκαγιά εξαιτίας της εισβολής ποωδών ειδών που δεν υπήρχαν στο ώριμο δάσος ή που υπήρχαν σε πολύ 
μικρούς αριθμούς. Το μέγιστο επίπεδο ποικιλότητας επιτυγχάνθηκε το δεύτερο μεταπυρικό έτος για τις 

περισσότερες περιοχές που μελετήθηκαν. Τα επίπεδα ποικιλότητας κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα στις 
συστάδες του θερμομεσογειακού ορόφου βλάστησης καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπυρικής διαδοχής. Σύμφωνα 

με τα  δεδομένα της μελέτης διακρίθηκαν τέσσερις διαφορετικές φάσεις στη μεταπυρική διαδοχή της βλάστησης 
κατά την πρώτη δεκαπενταετία στα πευκοδάση που μελετήθηκαν. Η πρώτη φάση αφορούσε τα πρώτα δύο 

μεταπυρικά έτη και ήταν η βέλτιστη περίοδος των ποωδών taxa. Η δεύτερη φάση το χρονικό διάστημα 3-6 χρόνια 
μετά την πυρκαγιά και ήταν η βέλτιστη περίοδος για τα Cistaceae. Η τρίτη φάση αφορούσε το χρονικό διάστημα 
6-10 (12) χρόνια μετά την πυρκαγιά και ήταν η βέλτιστη από την άποψη της κυριαρχίας, περίοδος για τους 

αείφυλλους πλατύφυλλους θάμνους. Η τέταρτη φάση αφορούσε το χρονικό διάστημα μετά τα πρώτα 10-12 
μεταπυρικά έτη όπου οι μεταβολές στη σύνθεση της βλάστησης καθορίζονταν από τη Χαλέπιο Πεύκη, η οποία 

αποτελούσε πλέον τον ισχυρότερο ανταγωνιστή για όλες τις υπόλοιπες φυτικές ομάδες. 

H μεγάλη συχνότητα πυρκαγιών σε μια περιοχή προκαλεί μεγάλη αραίωση των δενδρυλλίων της Οξιάς ειδικά σε 
περιπτώσεις στις οποίες η ένταση της πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλη (Hutchinson et al. 2005). Οι Γκανάτσας κ.α. 

(2012) μελετήσαν την Κεφαλληνιακή Ελάτη (A. cephalonica) στο εθνικό Πάρκο της Πάρνηθας και βρήκαν ότι μετά 
από πυρκαγιά δεν είναι δυνατόν να αναγεννηθεί φυσικά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια δευτερογενής 

οικολογική διαδοχή σε θαμνώδεις ή ποώδεις φυτοκοινότητες.   

Σε θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων, μετά την πυρκαγιά αρχίζει η δευτερογενής διαδοχή, κατά την οποία η 

βλάστηση που καταστρέφεται από την πυρκαγιά επανέρχεται με διάφορους αναπαραγωγικούς μηχανισμούς 
στην προηγούμενη μορφή της μετά από ορισμένο χρόνο (Capitanio and Carcaillet 2008, Κούκουρα 2014). Η 
Κούκουρα κ.α. (2014) πραγματοποιήσαν έρευνα σε θαμνολίβαδα αείφυλλων πλατύφυλλων σε περιοχές των 

νομών Ηλείας (Αμαλιάδα, όρος Λαπίθας, Ανδρίτσαινα) και Λακωνίας που κάηκαν το έτος 2007 και η συνολική 
κάλυψη του εδάφους με βλάστηση τρία χρόνια μετά την πυρκαγιά ήταν μικρότερη στις περιοχές του Νομού 

Λακωνίας (70%) σε σύγκριση με τις περιοχές του Ν. Ηλείας, στις οποίες αυτή κυμάνθηκε μεταξύ 91% και 93%. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι τρία έτη μετά την πυρκαγιά, η βλάστηση των καμένων εκτάσεων αείφυλλων 
πλατύφυλλων βρισκόταν στα τελευταία στάδια διαδοχής της σε μια δυναμική πορεία εξέλιξης προς την πλήρη 

αποκατάστασή της. 
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2. Δασικές πυρκαγιές στην περιοχή έρευνας  

Δασικές πυρκαγιές πριν το 1945 

Στοιχεία για δασικές πυρκαγιές πριν το 1945 δεν υπάρχουν. Στη Διαχειριστική Μελέτη του Νότιου Γράμμου 
(1995), στο κεφάλαιο για την προηγούμενη διαχείριση, αναφέρεται ότι στο παρελθόν δασικές εκτάσεις 
σημειώνονταν συχνοί εμπρησμοί, «είτε για τη βελτίωση και επέκταση των βοσκήσιμων εκτάσεων, είτε για την 

απόκτηση καλλιεργήσιμης γης, με το γνωστό σύστημα του «ρογγίσματος» (κάψιμο του δάσους χωρίς σωστή 
καλλιέργεια του εδάφους και προσωρινή καλλιέργεια με σιτηρά). Το σύστημα αυτό έπαψε να εφαρμόζεται ήδη 

από τα τελευταία προπολεμικά χρόνια». Στην ίδια μελέτη αναφέρεται επίσης ότι «Τυχαίες πυρκαγιές, αξιόλογες 
δεν έχουν συμβεί στο δάσος, άλλωστε τέτοιες πυρκαγιές δεν ευνοούνται από τις κλιματικές συνθήκες και τη 

δασική βλάστηση. Ιστορικά, αναφέρονται μικροπυρκαγιές που συνέβησαν κατά την περίοδο στρατιωτικών 
επιχειρήσεων από έκρηξη βλημάτων χωρίς να επεκταθούν». Οι επιχειρήσεις αυτές αναφέρονται μάλλον στην 
περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το μόνο εντοπισμένο στοιχείο είναι μια αναφορά στην Διαχειριστική 

Μελέτη του Νότιου Γράμμου (1975, επαναλαμβάνεται και σε αυτή του 1995), για μια πυρκαγιά στη Συστάδα 37β 
του Συμπλέγματος, η οποία τοποθετείται πριν από 70 χρόνια (κοντά στο 1905). Επίσης, τα τοπωνύμια Καψάλια, 

ανάμεσα στις Συστάδες 27γ και 27δ του Νοτίου Γράμμο και Καμμένο, ανάμεσα στις Συστάδες 23β και 23γ, 
υποδεικνύουν πιθανά θέσεις παλιών δασικών πυρκαγιών.  

 

Δασικές πυρκαγιές κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου 

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και ειδικότερα την περίοδο 1947-1949, η περιοχή υπήρξε πεδίο μαχών 
και τα δάση της περιοχής υπέστησαν σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές.  

Η φωτοερμηνεία δεν μπορούσε να δώσει μια ικανοποιητική  εικόνα για αυτές τις καταστροφές, αφού η πρώτη 
σειρά αεροφωτογραφιών που εξετάστηκε λήφθηκε λίγο πριν (1945) και η 2η (1970) 21 ή 22 χρόνια μετά, οπότε 

οι απογυμνωμένες εκτάσεις, δεδομένης και της σχετικής εγκατάλειψης της περιοχής, είχαν το χρόνο να 
αναδασωθούν σε επαρκή βαθμό, ώστε να μην χαρακτηριστούν κατά τη φωτοερμηνεία ως λιβαδικές. Επίσης, οι 

α/φ είχαν τη χαμηλότερη ανάλυση και ποιότητα, καθιστώντας αδύνατο τον σωστό υπολογισμό του βαθμού 
κάλυψης. Ακόμα κι έτσι ωστόσο, έχουν εντοπιστεί 169 πολύγωνα με συνολική έκταση 18,6 ha ( 0,17% της 
συνολικής έκτασης) τα οποία ενώ είχαν δάση το 1945 ήταν ανοικτές (λιβάδι ή λιθώνας) το 1970 και άλλα 419 

πολύγωνα συνολικής έκτασης 103,4 ha (0,96% της έκτασης) τα οποία ήταν δασωμένα το 1945 και το 1970, αλλά 
στη 2η α/φ χαρακτηρίστηκαν με μικρότερο βαθμό κάλυψης. Οι εκτάσεις αυτές, 122 ha ή 1,13% της έκτασης. είναι 

πιθανό να δίνουν μια εικόνα για τις πυρκαγιές της περιόδου του Εμφυλίου.  

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που είναι γνωστά για τις μάχες του Εμφυλίου στην περιοχή της έρευνας, αυτές 
εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή γύρω από την Παλιά Κοτύλη, όπου τα βασικά μέτωπα ήταν δύο: ένα από τα 

νότια, στην περιοχή της Παλιοστρούγκας και 2ο από βόρειο-ανατολικά, με κύριο μέτωπο τη ράχη Γκρούσα, από 
τη διασταύρωση ως το ύψωμα Χάρος (τα όρια δηλαδή της περιοχής έρευνας. Οι κύριες δυνάμεις των ανταρτών 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ήταν οχυρωμένες πίσω από τον Πύργο και στην περιοχή Τρία Σύνορα, κοντά 
στα λιβάδια Κοτύλης, όπου και έπεσε μεγάλος αριθμός βομβών. Η περιοχή των Αρένων υπήρξε θέατρο μαχών 

κυρίως στη δυτική της πλαγιά και όχι στην ανατολική που βρίσκεται εντός της περιοχής. Ωστόσο, είναι πιθανό 
ότι και αυτή η πλευρά δέχθηκε βομβαρδισμούς.  
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Εικόνα 11 Χάρτης με το κύριο μέτωπο, τις οχυρές θέσεις και τις γραμμές των επιθέσεων κατά τις μάχες του 1948. Στις θέσεις αυτές 
συνέβησαν οι περισσότερες πυρκαγιές και αποψιλώσεις κατά τον Εμφύλιο (από τον Ιστορικό – Ταξιδιωτικό Οδηγό: «Γράμμος, στα 

βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Σύγχρονη Εποχή) 

Κάποια αποσπασματικά στοιχεία υπάρχουν επίσης στα Φύλλα Περιγραφής Συστάδων: 

- Στη Διαχειριστική Μελέτη Δημόσιου Κοτύλης του 1963 αναφέρονται ζημιές από πυρκαγιές σε 9 από τις 

34 συστάδες και ζημιές από οβίδες σε άλλες 5. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Σύμπλεγμα αυτό 
αποτέλεσε το βασικότερο θέατρο των μαχών. Οι συστάδες αυτές καλύπτουν 397 ha από τα 1.395 ha που 

αναφέρονται στην ίδια περιοχή, δηλαδή το 28,46%. Η περιγραφή είναι ποιοτική και δεν γίνεται εκτίμηση 
της καμένης έκτασης. Μπορεί όμως να γίνει μια εκτίμηση για την καμένη έκταση από το ποσοστό των 
δασοσκεπών και γυμνών εκτάσεων. Έτσι, στις ίδιες πληγείσες Συστάδες, το 1963 τα 210,3 ha, δηλαδή το 

53%, αναφέρονται ως δασοσκεπή. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι κάποιες εκτάσεις κάηκαν το 
1948-1949 και δασώθηκαν ως το 1963, όπως επίσης ότι κάποιες άλλες ήταν ήδη ανοικτές πριν τον 

πόλεμο. Εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί η φωτοερμηνεία του 1945, σύμφωνα με την οποία στο συγκεκριμένο 
σύμπλεγμα οι ανοικτές εκτάσεις έφταναν το 1945 το 30%.  
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να υποθέσουμε τα εξής: οι συστάδες που επλήγησαν 

καλύπτουν 400 ha, εκ των οποίων ήταν δάση περίπου το 70%, ήτοι 280 ha. Από αυτά, παραμείναν δάση 
το 1963 τα 210 ha. Άρα οι καμένες δασικές εκτάσεις του συμπλέγματος μπορούν να εκτιμηθούν κοντά 

στα 70-150 ha με πιο πιθανή τιμή κοντά στα 100 ha.  
- Στη Διαχειριστική Μελέτη του Συμπλέγματος του Νότιου Γράμμου του 1975 σημειώνεται ότι 4 από τις 

90 συστάδες έχουν υποστεί αντίστοιχα ζημιές από πυρκαγιά. Χωρίς να διευκρινίζεται, είναι πιθανό οι 

πυρκαγιές αυτές να συνέβησαν στην περίοδο του Εμφυλίου, ή πολύ κοντά (άλλη μία συστάδα 
αναφέρεται ότι κάηκε «πριν από 70 χρόνια», όπως σημειώθηκε παραπάνω). Οι συστάδες αυτές 

καλύπτουν  383 ha ή το 5% της έκτασης του συμπλέγματος. Πάλι δεν υπάρχει ποσοτική εκτίμηση της 
πυρκαγιάς. Με έναν αντίστοιχο συλλογισμό ωστόσο και αν δεχθούμε ότι με βάση την ίδια Μελέτη από 
αυτά τα 105 ha παρέμειναν δασωμένα, τα 70 ήταν αγροί και τα 50 ήταν άγονα, η καμένη έκταση μπορεί 

να εκτιμηθεί από 70-160 ha, με πάλι μια πιθανή τιμή κοντά στα 100 ha. 
- Όσο αφορά το Σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσους Κοτύλης, την περίοδο του Εμφυλίου αυτό 

αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτές εκτάσεις, καλλιέργειες και λιβάδια, οπότε δεν μπορεί 
να έχει υποστεί δασικές πυρκαγιές.  

- Συνολικά λοιπόν, για την περίοδο του Εμφυλίου, εκτιμάμε τις καμένες εκτάσεις από 150-300 ha. Δηλαδή 
το 1,5-3% της περιοχής έρευνας. Είναι πολύ πιθανό ότι σημειώθηκαν πολλές περισσότερες πυρκαγιές 
μικρότερης έκτασης, αφού σε γενικές γραμμές τα δάση της περιοχής είναι ανθεκτικά στην εξάπλωση της 

πυρκαγιάς, καθώς και ότι άλλες εκτάσεις σημειώθηκαν έρπουσες πυρκαγιές. Οι εκτάσεις αυτές δεν ήταν 
ανιχνεύσιμες ή δεν καταγράφηκαν κατά τη σύνταξη των Διαχειριστικών Μελετών, λίγες δεκαετίες μετά.  

 

Εικόνα 12 Οι συστάδες που επλήχθησαν από δασικές πυρκαγιές κατά τον Εμφύλιο, σύμφωνα με τις ΔΜ 
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Η πυρκαγιά του 2007 

Για την περίοδο από τον Εμφύλιο ως και το 2007, δεν φαίνεται να σημειώθηκαν σημαντικές δασικές πυρκαγιές 
στην περιοχή. Ειδικά για τη δεκαετία 1990-2009, είναι διαθέσιμα τα αρχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από 
τη σελίδα geodata. Εκεί, μετά από σχετική έρευνα εντοπίστηκαν 106 περιστατικά πυρκαγιάς στην ευρύτερη 

περιοχή του Γράμμου, με την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων να φτάνει . Από αυτά, εκτιμήθηκε ότι εντός της 
περιοχής έρευνας ήταν τα 15, συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαγιάς του 2007. Η καμένη δασική έκταση για 

τις υπόλοιπες πυρκαγιές (πλην του 2007) φτάνει τα 18 ha. Τα νούμερα αυτά μας δίνουν κάποια εικόνα για τη 
μέση εκδήλωση μικρών δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.  

 

Πίνακας 47 Καμένες εκτάσεις στην περιοχή έργου 1999-2009 

Δήμος Περιοχή 
Ημερομηνία 
Εκδήλωσης 

Ημερομηνία 
Κατάσβεσης 

Καμένες 
δασικές 
εκτάσεις ha 

 Καμένες 
χορτολιβαδικές 
εκτάσεις ha 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 4/7/2000 6/7/2000 3   

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΚΟΤΙΔΑ ΚΟΤΥΛΗ 28/8/2000 2/9/2000 3   

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ 22/10/2001 23/10/2001 0,2   

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ 28/6/2002 29/6/2002 0,2   

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 5/9/2003 6/9/2003 0,01   

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ 11/4/2004 11/4/2004 0,5   

ΑΡΡΕΝΩΝ ΦΤΕΡΕΣ ΧΡΥΣΗΣ 15/8/2000 15/8/2000 0,5   

ΑΡΡΕΝΩΝ ΧΡΥΣΗ 6/3/2002 8/3/2002 8   

ΑΡΡΕΝΩΝ ΧΡΥΣΗ 6/3/2002 6/3/2002 0 0,2 

ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΟΥ-ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ 
ΣΥΝΟΡΑ 8/5/2003 9/5/2003 1,2   

ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 30/8/2004 31/8/2004 0,3   
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-
Δ.Δ.ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΗΛΙΕΣ ΚΟΤΥΛΗΣ 20/7/2005 20/7/2005 0,2   

ΑΡΡΕΝΩΝ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ 9/4/2006 9/4/2006 0,8   

ΑΡΡΕΝΩΝ Δ.Δ.ΧΡΥΣΗΣ 20/8/2006 20/8/2006 0 0,01 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΟΤΥΛΗ 23/7/2007 5/8/2007 1000 20 

      Σύνολο 1017,91 20,21 

 

Καμία από τις παραπάνω, ή από όσες συνέβησαν προηγούμενα, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά σημαντική για να 
καταγραφεί από τις Διαχειριστικές Μελέτες, οι οποίες πάντα διαθέτουν ειδικό κεφάλαιο για τον κίνδυνο των 

δασικών πυρκαγιών. Στην Διαχειριστική Μελέτη του Δημόσιου Δάσους της Κοτύλης του 2005, γίνεται μάλιστα η 
εύλογη, αλλά απολύτως ατυχής όπως αποδείχθηκε, εκτίμηση ότι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς ««ο παράγοντας 

αυτός, ο οποίος παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την εξαφάνιση γενικά των Ελληνικών δασών, στο 
μελετούμενο παρουσιάζεται μειωμένος (σ.38)». Δύο χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2007, εκδηλώθηκε η μεγάλη 
πυρκαγιά του Γράμου, η οποία έκαψε πάνω από 1.000 ha δασικής έκτασης.  

Το 2007 ήταν ένα θερμό και ξηρό έτος, με αποτέλεσμα να σημειωθούν οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 
ετών, καίγοντας 270.000 ha σε όλη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να σημειώνονται στην 

Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Αττική, το Πήλιο. Η δασική πυρκαγιά του Γράμμου δεν πήρε αντίστοιχα μεγάλη 
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δημοσιότητα, παρότι έκαιγε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Σύμφωνα με στοιχεία από την Περιβαλλοντική 

Οργάνωση «Καλλιστώ», η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη διασυνοριακή περιοχή στο Βόρειο Γράμμο και προχώρησε 
προς τα νότια, καταλήγοντας στην περιοχή της Κοτύλης και της Κυψέλης. Οι μεγαλύτερες καταστροφές 

εντοπίζονται σε δύο εστίες: η μία στον κεντρικό Γράμμο δυτικά του Πεύκου (ύψωμα Τσάρνο), ενώ η δεύτερη και 
μεγαλύτερη ταυτίζεται με τον πυρήνα της περιοχής της έρευνας.  

 

Εικόνα 13 Καταγραφή καμένων εκτάσεων (πηγή Καλλιστώ) 
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Εικόνα 14 Οι καμένες εκτάσεις εντός της περιοχής έρευνας (με κόκκινο οι περιοχές με επικόρυφη πυρκαγιά, με κίτρινο με έρπουσα) 

Σύμφωνα με την απογραφή της «Καλλιστώ», η οποία πραγματοποιήθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες από την 

πυρκαγιά, κάηκαν συνολικά 1.7500 ha, εκ των οποίων 1.300 αμιγή δάση. Από αυτά, με βάση το παραπάνω χάρτη, 
1.265 Ha βρίσκονται εντός της περιοχής έρευνας, και συγκεκριμένα γύρω από την Κοτύλη. Πιο συγκεκριμένα, 
καταγράφηκαν 395 ha με επικόρυφη πυρκαγιά και 870 ha με έρπουσα.  

Οι καμένες εκτάσεις εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά εντός των δύο συμπλεγμάτων του Δημόσιου και του 
Δημοτικού Δάσους της Κοτύλης. Σύμφωνα με τη ΔΜ του Δημοτικού Δάσους Κοτύλης (2018), οι καμένες εκτάσεις 

εντός της περιοχής έχουν ως εξής: 

- 678 ha Μ. Πεύκης 
- 148,5 ha. Ελάτης 
- 178 ha (Οξιάς;) 
- 33,5 ha Δρυός 
- 145,2 ha χορτολιβαδικών εκτάσεων 

Το σύνολο των εκτάσεων εδώ είναι 1.180 ha, αρκετά κοντά με την εκτίμηση της Καλλιστώ, χωρίς ωστόσο να 

διευκρινίζεται η έκταση της επικόρυφης και της έρπουσας πυρκαγιάς. Όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος της 
δασικής έκτασης που κάηκε καλυπτόταν από Μ. Πεύκη, το πλέον πυρόφιλο είδος της περιοχής. Είναι 
χαρακτηριστικό όμως των ακραίων συνθηκών εκείνης της χρονιάς, ότι κάηκαν ακόμα και εκτάσεις Οξιάς. 

Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, χρειαζόμαστε μια όσο το δυνατό ακριβή χαρτογράφηση των καμένων 
δασικών εκτάσεων και ειδικά αυτών που κάηκαν με επικόρυφη πυρκαγιά, των εκτάσεων δηλαδή που 

καταστράφηκε η βλάστηση. H Διαχειριστική Μελέτη ωστόσο δεν προσφέρει κάποια χαρτογράφηση, ενώ η 
αντίστοιχη της Καλλιστώ είναι σχετικά αδρή. Για να καταστεί αυτή πιο ακριβής, μπορεί να συνδυαστεί με τα 
αποτελέσματα της φωτοερμηνείας.  
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Για να γίνει αυτό, ελέγξαμε προκαταρκτικά τις κατηγορίες που αποδόθηκαν κατά τη φωτοερμηνεία στις εκτάσεις 

που εμφανίζονται παραπάνω να έχουν υποστεί επικόρυφη πυρκαγιά. η φωτοερμηνεία των 3 α/φ (1945, 1970, 
2015) έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Κατηγορία 
1945 Ha_1945 %_1945 

Κατηγορία 
1970 Ha_1970 %_1970 

Κατηγορία 
2015 Ha_2015 %_2015 

DROMOS 5,15 0,59% DROMOS 11,15 1,27% DROMOS 11,01 1,25% 
DRYS-
M.PEFKI 0,18 0,02% 

DRYS-
M.PEFKI 0,50 0,06% 

DRYS-
M.PEFKI 1,82 0,21% 

ELATI 0,00 0,00% ELATI 1,23 0,14% ELATI 1,23 0,14% 
ELATI-
M.PEFKI 54,37 6,19% 

ELATI-
M.PEFKI 56,33 6,41% 

ELATI-
M.PEFKI 52,36 5,96% 

KALLIERGEIA 24,45 2,78% KALLIERGEIA 6,12 0,70% KALLIERGEIA 0,00 0,00% 
KOITI 4,01 0,46% KOITI 3,98 0,45% KOITI 3,98 0,45% 

KTIRIA 0,01 0,00% KTIRIA 0,01 0,00% KTIRIA 0,01 0,00% 
LITHONES 96,37 10,97% LITHONES 91,78 10,45% LITHONES 101,56 11,56% 
LIVADI 155,61 17,72% LIVADI 114,72 13,06% LIVADI 193,33 22,01% 
LOIPA_FYLLO 0,36 0,04% LOIPA_FYLLO 2,61 0,30% LOIPA_FYLLO 106,44 12,12% 
M.PEFKI 235,23 26,78% M.PEFKI 274,37 31,24% M.PEFKI 202,74 23,09% 
OXYA 46,61 5,31% OXYA 46,23 5,26% OXYA 37,40 4,26% 
OXYA-ELATI 66,09 7,53% OXYA-ELATI 77,11 8,78% OXYA-ELATI 48,79 5,56% 
OXYA-
M.PEFKI 189,78 21,61% 

OXYA-
M.PEFKI 192,08 21,87% 

OXYA-
M.PEFKI 117,55 13,38% 

 Σύνολο 878,22     878,22     878,22   

Συνεπώς, οι καμένες δασικές εκτάσεις εμφανίζονται το 2015 κυρίως ως: 

- Λοιπά Φυλλοβόλα: πρόκειται για τα φωτόφιλα, πρόσκοπα φυλλοβόλα είδη που αναφέρθηκαν 
παραπάνω (Salix caprea, Populus tremula, Acer sp) κατά την επιτόπια έρευνα. Το σύνολο των πολυγώνων 

που χαρακτηριστικά ως νεαρά λοιπά φυλλοβόλα αντιστοιχούν σε καμένες δασικές εκτάσεις. 
-  Λιβάδι: οι εκτάσεις των λιβαδιών αντί να μειώνονται λόγω της μείωσης της βόσκησης, αυξάνονται από 

το 13,06% του 1970 στο 22%. Στην υπόλοιπη περιοχή έρευνας, οι λιβαδικές εκτάσεις μειώνονται κατά 
από το 1970 ως το 2015 κατά 9%. Συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος των λιβαδιών, πιθανά κοντά στο 40%, 

αντιστοιχεί σε καμένες εκτάσεις. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό και για τους λιθώνες, οι οποίοι αντί 
να μειώνονται, επίσης αυξάνονται.  

- Μ. Πεύκη: αν και η Μ. Πεύκη μειώθηκε σημαντικά, αφού τα δικά της δάση κάηκαν κυρίως, μέρος των 

εκτάσεων που καταγράφονται ακόμα ως Μ. Πεύκη αφορούν αναγέννηση καμένων εκτάσεων. Σε αυτά 
ανήκουν μεγάλο μέρος από τα 33 ha που καταγράφονται ως νεαρή Μ. Πεύκη και μέρος της αραιής, 

ώριμης Πεύκης (τα πολύγωνα που έπεσαν σημαντικά σε πυκνότητα), τα οποία καλύπτουν κατ’ εκτίμηση 
άλλα 20 ha. Το ίδιο ισχύει για τις μίξεις της Πεύκης που καταγράφονται ως νεαρά.  

Αθροίζοντας τις παραπάνω κατηγορίες, οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν από επικόρυφη πυρκαγιά φτάνουν 

περίπου τα 200-250 Ha, από τα 395 που εντάσσονται εντός των πυρήνων του παραπάνω χάρτη.  

Αντίστοιχα, πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν εκτάσεις που κάηκαν με επικόρυφη πυρκαγιά έξω από τους 

πυρήνες, εντός δηλαδή των εκτάσεων που εκτιμάται ότι κάηκαν με έρπουσα πυρκαγιά. Για να εξετάσουμε αυτό, 
καταφεύγουμε πάλι στη φωτοερμηνεία. Στις εκτάσεις που εμφανίζονται παραπάνω να έχουν υποστεί έρπουσα 

πυρκαγιά, η φωτοερμηνεία της α/φ του 2015 έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Κατηγορία 2015 Ha % 
Δασικές 1090,993802 60,53% 
Ανοιχτές 548,0218246 30,40% 
DROMOS 24,39811921 1,35% 
DRYS 6,681403038 0,37% 
DRYS-M.PEFKI 89,98997272 4,99% 

ELATI 2,187341231 0,12% 
ELATI-M.PEFKI 81,95415503 4,55% 
KOITI 9,71522209 0,54% 
KTIRIA 0,097535287 0,01% 

LITHONES 222,5361085 12,35% 
LIVADI 325,4857161 18,06% 
LOIPA_FYLLO 124,5571322 6,91% 
M.PEFKI 414,9075847 23,02% 

OXYA 51,23797576 2,84% 
OXYA-ELATI 165,5752228 9,19% 
OXYA-M.PEFKI 278,4601466 15,45% 
PARAPOTAMIA 4,411274159 0,24% 

YGROTOPOS 0,254653595 0,01% 
 Σύνολο 1802,449563   

Πράγματι λοιπόν, τα δάση της περιοχής δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές, αφού οι 

δασικές εκτάσεις καλύπτουν ακόμα το 60% και οι ανοιχτές (λιβάδια και λιθώνες) το 30%, ποσοστά κοντά στα 
αναμενόμενα για την περιοχή, (σε όλο το Σύμπλεγμα Δημόσιου Κοτύλης οι δασικές εκτάσεις φτάνουν το 74%, 

σύμφωνα πάντα με τη φωτοερμηνεία). Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις, όπως η υψηλή παρουσία της 
κατηγορία «Λοιπά Φυλλοβόλα», ή νεαρών πεύκων  που υποδεικνύουν ότι και σε αυτή τη ζώνη υπάρχουν 
εκτάσεις που κάηκαν με επικόρυφη πυρκαγιά. 

Τελικά, για να γίνει καλύτερος υπολογισμός και κυρίως για να γεωαναφερθούν οι καμένες περιοχές με ακρίβεια 
μεγαλύτερη από το αδρό σκαρίφημα που μας παρείχε ο παραπάνω χάρτης της «Καλλιστώ», επιλέχθηκαν τα 

πολύγωνα που βρίσκονται εντός ολόκληρης της έκτασης που επλήγη από την πυρκαγιά, ανεξάρτητα αν ανήκει 
στους πυρήνες της επικόρυφης ή στην περιμετρική ζώνη της έρπουσας, και στη φωτοερμηνεία του 2015:  

- εμφανίζονται ως νεαρά Λοιπά Φυλλοβόλα 
- εμφανίζονται ως νεαρό δάσος Μ. Πεύκης (αμιγές ή μεικτό) 
- εμφανίζονται ως λιβάδι ή λιθώνας, ενώ στις προηγούμενες είχαν δασικό χαρακτήρα 

- εμφανίζονται ως δάσος (ανεξαρτήτου τύπου) με ώριμα δέντρα και πυκνότητα <60%, η οποία έχει 
μειωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες φωτοερμηνείες (1970, 1945), ή παρουσιάζουν αναστροφή της 

κανονικής διαδοχής.  

Στη συνέχεια, έγινε μια εκκαθάριση των πλέον απομονωμένων πολυγώνων ή αυτών που οπτικά δεν φαίνεται να 
έχουν καεί και έμεινε η παρακάτω περιοχή. Με αυτές τις παραδοχές, έμειναν 872 πολύγωνα συνολικής έκτασης 

303,6 ha. Η μεγάλη πλειονότητα των παραπάνω πολυγώνων, πέφτουν εντός ή στην περιφέρεια των 
καταγεγραμμένων εστιών της επικόρυφης πυρκαγιάς. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής καμένης 

έκτασης (κατά την εκτίμηση του Δασαρχείου) και στο 2,84% της συνολικής περιοχής του έργου.  

Η συνολική καμένη δασική έκταση μάλλον υποεκτιμάται ελαφρώς, αφού είναι πιθανό για κάποιες εκτάσεις που 

ήταν ανοιχτές ως το 1970, να είχαν δασωθεί και να κάηκαν το 2007 με επικόρυφη. Ωστόσο, θα δίνει μια 
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ακριβέστερη γεωγραφική αποτύπωση για τα όρια της επικόρυφης κι επίσης ορθότερες αναλογίες για το τί ήταν 

η βλάστηση που κάηκε και πώς είναι η σημερινή κατάσταση.  

 

Εικόνα 15 Τα πολύγωνα όπου εκτιμήθηκε ότι επέδρασε επικόρυφη πυρκαγιά, με βάση τα αποτελέσματα της φωτοερμηνεία. Στο 
φόντο η α/φ του 2015. Με κόκκινη σκιά, οι πυρήνες της επικόρυφης σύμφωνα με το χάρτη της "Καλλιστώ". 

Έτσι, στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το χαρακτηρισμό που είχαν οι καμένες εκτάσεις στη φωτοερμηνεία του 

1970. Προκύπτει από εδώ ότι κάηκαν (με επικόρυφη πυρκαγιά) κυρίως αμιγή δάση Μαύρης Πεύκης (42,2%) ή 
ενώσεών της κυρίως με Οξιά (34,3%) και δευτερευόντως με Ελάτη (4,6%) και Δρυ (3,22%). Επιβεβαιώνεται επίσης 
ότι κάηκαν εκτάσεις με Οξιά, αμιγής και κυρίως μεικτές.  

Πίνακας 48 Οι καμένες εκτάσεις από την πυρκαγιά του 2007, όπως ήταν το 1970 

Κατηγορία 1970 Ha % 
DROMOS 0,26 0,08% 

LITHONES 0,86 0,28% 
LIVADI 4,47 1,47% 
KALLIERGEIA 0,32 0,10% 
DRYS 1,86 0,61% 

DRYS-M.PEFKI 9,78 3,22% 
ELATI-M.PEFKI 13,96 4,60% 
LOIPA_FYLLO 5,77 1,90% 
M.PEFKI 128,20 42,22% 

OXYA 6,69 2,20% 
OXYA-ELATI 27,13 8,93% 
OXYA-M.PEFKI 103,99 34,25% 
PARAPOTAMIA 0,34 0,11% 

 Σύνολο 303,62   
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Στον επόμενο πίνακα, βλέπουμε πως εμφανίζονται οι παραπάνω εκτάσεις στην α/φ του 2015, 8 χρόνια μετά την 

πυρκαγιά. Το 60% χαρακτηρίζεται ήδη ως δασική έκταση, καλυπτόμενη από Μ. Πεύκη και πρόσκοπα φυλλοβόλα, 
με ίση περίπου εκπροσώπηση. Καταγράφονται ακόμα, σε πολύ χαμηλότερες συχνότητες, Δρυς, οξιές κι έλατα. 

Τα ευρήματα αυτά είναι απολύτως συμβατά με τα αποτελέσματα από την επιτόπια έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στις καμένες εκτάσεις και παρουσιάστηκε παραπάνω. Το υπόλοιπα 40% παραμένει ανοικτό 
(δηλαδή με κάλυψη <10%) και χαρακτηρίζεται ως λιβάδι ή λιθώνας.  

Πίνακας 49 Οι καμένες εκτάσεις, σύμφωνα με την α/φ του 2015 

Κατηγορία 2015 Ha % 
DRYS 0,57 0,19% 

DRYS-M.PEFKI 1,19 0,39% 
ELATI-M.PEFKI 2,07 0,68% 
LITHONES 20,97 6,91% 
LIVADI 100,62 33,14% 

LOIPA_FYLLO 89,77 29,57% 
M.PEFKI 77,03 25,37% 
OXYA 0,48 0,16% 
OXYA-ELATI 4,00 1,32% 

OXYA-M.PEFKI 6,91 2,28% 
 Σύνολο 303,62   

Τελικά, η δασική πυρκαγιά ήταν μάλλον η μεγαλύτερη καταστροφή για τα δάση της περιοχής, συγκρίσιμη με τις 

απώλειες από τις πυρκαγιές του Εμφυλίου. Η επίδραση της στο τοπίο ήταν καθοριστική, ειδικά εντός του πυρήνα 
της περιοχής και της κοιλάδας της Παλιάς Κοτύλης. Η απώλεια χαρακτηριστικών στιγμών του τοπίου, όπως τα 
αιωνόβια πεύκα πάνω στο γκρεμό του Χάρου, ήταν σοκαριστική για τους ντόπιους. Ωστόσο, σε απόλυτα μεγέθη 

η απώλεια του δάσους δεν ήταν τεράστια και δεν άμβλυνε τη γενικότερη τάση αύξησής του στην περιοχή και την 
ευρύτερη περιοχή, όπως δείχνουν τα διαχρονικά αποτελέσματα. Τα ανοίγματα που δημιουργήθηκαν, ή 

διατηρήθηκαν από την πυρκαγιά, έχουν άλλωστε τη δική τους οικολογική σημασία, σε μια περιοχή που λόγω της 
εγκατάλειψης σταδιακά ομογενοποιείται προς ένα ενιαίο, κλειστό δασικό σύστημα. Εξάλλου, τα πρώτα 

δεδομένα μετά τη φωτιά δείχνουν ότι το δάσος αναγεννάται γρήγορα, αν και ταυτόχρονα παίρνει διαφορετικές 
κατευθύνσεις, με τον τόνο να το δίνουν προς το παρόν τουλάχιστον τα πρόσκοπα φυλλοβόλα είδη.   
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Εικόνα 16 Καμένες εκτάσεις Μ. Πεύκης - Οξιάς πάνω από την Κοτύλη, στις 3/8/2007 (φωτ. Νίκος Νικήσιανης) 

 

Εικόνα 17 Συστάδα νεαρής Μ. Πεύκης, στις 3/8/2007. 
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Εικόνα 18 Ο Χάρος, λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά (3/8/2007). Διακρίνονται οι καμένες συστάδες Μ. Πεύκης 
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Εικόνα 19 Η κορυφογραμμή πάνω από την Π. Κοτύλη και η πυκνή ώριμη Οξιά στις βόρειες πλαγιές του Πύργου, οριοθέτησαν την 
πυρκαγιά του 2007, η οποία εξαπλώθηκε κυρίως στις νότιες εκθέσεις, όπου κυριαρχούσε η Μ. Πεύκη. 

 

Εικόνα 20 Έρπουσα πυργκαγιά, ακόμα και κάτω από πυκνά, μικρά πεύκα 
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3. Δασική αναγέννηση μετά από την πυρκαγιά  

Οι καμένες εκτάσεις του 2007, αναδασώθηκαν γρήγορα με φυσικό τρόπο. 12 χρόνια μετά, το 2019 οπότε και 

πάρθηκαν οι μετρήσεις, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής γενιάς αναδάσωσης. Σήμερα, 
οι εκτάσεις αυτές έχουν καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό: ήδη, στις επιφάνειες που μετρήθηκαν η κάλυψη φτάνει 

κατά μ.ο. το 63%. Ειδικά στις θέσεις που κυριαρχούν τα πρόσκοπα φυλλοβόλα (Salix caprea, Populus tremula, 
Acer sp.) η κάλυψη ξεπερνά το 100%, ενώ τα δέντρα φτάνουν τα 3-4 μέτρα. Η Μ.Πεύκη από την άλλη, κυριαρχεί 

κυρίως στις εκτάσεις που παρέμειναν σχετικά πιο ανοιχτές. Πάντως, η σχετική σύνθεση των ειδών είναι τελείως 
διαφορετική από αυτή που βλέπουμε στα δάση της περιοχής (βλ. παραπάνω) όπου κυριαρχούν σε συντριπτικό 
ποσοστό τα 4 βασικά είδη. Κυριότερη διαφορά η έντονη παρουσία των πρόσκοπων φυλλοβόλων, ενώ 

αξιοσημείωτη είναι γενικά η μεγαλύτερη ποικιλότητα των δασικών ειδών.   

 

Χάρτης 2. Οι θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών. 

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν κι ένα ενδιαφέρον παράδοξο: η σύνθεση των δενδρωδών ειδών που 
κυριαρχούν στις ανοιχτές, λιβαδικές εκτάσεις που δασώνονται είναι σαφώς διαφορετική από την αντίστοιχη 
σύνθεση των ειδών που κυριαρχούν στις καμένες εκτάσεις του 2007 που αναδασώνονται. Η σύγκριση έχει νόημα, 

αφού οι εκτάσεις που κάηκαν το 2007 με επικόρυφη πυρκαγιά, απογυμνώθηκαν εντελώς, με εξαίρεση λίγα 
επιζήσαντα ιστάμενα δέντρα, κυρίως πεύκα και έλατα, καθώς και μικρές ομάδες λίγων ατόμων Οξιάς και άλλων 

ειδών σε ευνοϊκές θέσεις, όπως στις ρεματιές. Ήρθαν έτσι σε μια κατάσταση αντίστοιχη με τις εγκαταλελειμμένες 
αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις που δασώνονται στην περιοχή.  
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Πίνακας 50 Συγκριτικά, η κάλυψη στις καμένες εκτάσεις του 2007 και στα λιβάδια (με έντονα τα 4 πρώτα είδη ανά περίπτωση) 

  Καμένες εκτάσεις Λιβάδια 

Species %_Cover Σειρά 
Ποσοστό  
ατόμων Σειρά 

Pinus nigra 28,46% 1 28,87% 2 

Salix caprea 24,74% 2 2,59% 7 

Populus tremula 13,52% 3 0,61% 11 

Acer sp. 11,15% 4 0,95% 11 

Quercus sp. 7,04% 5 7,17% 4 

Fagus sylvatica 5,14% 6 3,37% 6 

Ostrya carpinofolia 4,19% 7     

Rosa sp. 1,42% 8 1,47% 9 

Crataegus sp. 0,95% 9 2,51% 8 

Prunus sp. 0,87% 10 4,41% 5 

Sorbus sp. 0,63% 11     

Juniperus sp. 0,63% 12 39,33% 1 

Rubus sp. 0,63% 13     

Abies xborisii-regis 0,47% 14 7,43% 3 

Populus alba 0,40% 15     

Cytisus sp. 0,40% 16     

Pyrus sp. 0,24% 17 0,78% 10 

Malus sp. 0,00% 18 0,52% 12 
Και στις δύο περιπτώσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, κυριαρχούν  σε σημαντικό βαθμό πρόσκοπα, φωτόφιλα είδη 

και υπολείπονται τα υπόλοιπα. Ωστόσο, ενώ στις λιβαδικές εκτάσεις κυριαρχεί η άρκευθος και η Μ.Πεύκη με 
μεγάλη διαφορά, στις καμένες εκτάσεις, μετά την Μ. Πεύκη που διατηρεί την 1η θέση, ακολουθούν από κοντά 

τα πρόσκοπα φυλλοβόλα είδη Salix caprea, Populus tremula, Acer sp. τα οποία εκπροσωπούνται ελάχιστα στα 
λιβάδια. Κατά τα άλλα, η Δρυς παραμένει σε σχετικά υψηλά και παρόμοια ποσοστά (7%) και στις δύο 
περιπτώσεις, η Οξιά επίσης παραμένει σε μέτρια και παρόμοια ποσοστά (3%), ενώ η Ελάτη καταγράφει 

σημαντικό ποσοστό μόνο στα λιβάδια.  

Οι διαφοροποιήσεις αυτές δύσκολα μπορούν να αποδοθούν σε περιβαλλοντικές παραμέτρους, αφού και τα δύο 

σύνολα επιφανειών έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά: βρίσκονται σε ένα παρόμοιο εύρος υψομέτρων (με μέσο 
υψόμετρο τα 1385 μ. για τα καμένα και τα 1397 για τα λιβάδια), ενώ δεν κυριαρχεί κάποια συγκεκριμένη έκθεση. 

Η μόνη σημαντική περιβαλλοντική παράμετρος που διαφέρει είναι η κλίση, αφού οι επιφάνειες στις καμένες 
εκτάσεις έχουν κατά κανόνα μεγάλες κλίσεις (από 10 ως 90%, με μέσο όρο 33%), ενώ οι λιβαδικές εκτάσεις πολύ 
μικρές κλίσεις, μικρότερες από 5%.  

Πιο γόνιμη είναι η συσχέτιση αυτών των διαφορών με τις πιέσεις της βόσκησης και την ιστορία της κάθε θέσης. 
Έτσι, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι οι καμένες εκτάσεις δεν δέχονται κατά κανόνα ισχυρή πίεση από τη βοσκή, 

καθώς κηρύχθηκαν αναδασωτέες και απαγορεύθηκε η βόσκηση, ενώ οι κλίσεις δεν διευκολύνουν τη μετακίνηση 
των ζώων. Οι λιβαδικές εκτάσεις αντίθετα, συνεχίζουν ως ένα βαθμό να βοσκούνται, ακόμα κι αν αυτή η πίεση 
είναι  πολύ μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν -για αυτό άλλωστε αυξάνει σταδιακά η κάλυψή τους από δέντρα. 

Είναι λοιπόν πιθανό ότι ενώ στα λιβάδια η βόσκηση αφαιρεί επιλεκτικά τα άτομα από τα πρόσκοπα φυλλοβόλα, 
αφήνοντας χώρο για την Άρκευθο, την Μ. Πεύκη και την Ελάτη. 
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7. Υλοτομία 

Τέλος, η άλλη σημαντική παρέμβαση που καθορίζει τη μορφή και τη σύνθεση των δασών της περιοχής, είναι η 
υλοτομία. Η σχετική της σημασία μάλιστα αυξάνεται, όσο μειώνεται αντίστοιχα τις τελευταίες δεκαετίες η πίεση 

της βόσκησης. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται εκτίμηση του βαθμού υλοτόμησης της περιοχής, ανά περίοδο, ανά 
σύμπλεγμα και ανά είδος.  

 

1. Ως το 1945  

Όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από τους κατοίκους (βλ. Παραδοτέο 6), ως τον 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και ο πληθυσμός στην περιοχή έφτανε στο ζενίθ του, η υλοτομία ασκούταν κυρίως ως 
συμπληρωματική δραστηριότητα, δίπλα στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι κάτοικοι υλοτομούν χωρίς την 
αυστηρή επίβλεψη κάποιου κρατικού φορέα. Η υλοτόμηση γίνεται ατομικά / οικογενειακά για τις καθημερινές 

ανάγκες αλλά και συστηματικά / ομαδικά για ξυλεία που πωλούνταν σε εμπόρους. Τα ξύλα μεταφέρονταν με 
μουλάρια και μεταφορτώνονταν σε φορτηγά. Οι έμποροι αγόραζαν κατόπιν εκ των προτέρων συμφωνιών. Η 

υλοτόμηση παρήγαγε:  

(α) Κλαδιά ως καύσιμη ύλη (από όλα τα είδη αλλά κυρίως από το πεύκο) για τα τζάκια στο σπίτι της κάθε 
οικογένειας.   

(β) Ξυλεία ιτιάς που χρησιμοποιούνταν για παραγωγή κάρβουνου αλλά και πωλούνταν στο εμπόριο. 

(γ) Ξυλεία Οξιάς και Δρυός που χρησιμοποιούνταν για καύσιμη ύλη στα σπίτια αλλά και πωλούνταν στο εμπόριο 

για καυσόξυλα. 

(δ) Ξυλεία πεύκου από την οποία παρήγαγαν δαδιά και τα εμπορεύονταν οι ίδιοι στο Νεστόριο. 

(ε) Ξυλεία από πεύκο και έλατο που χρησιμοποιούνταν για κατασκευή επίπλων και εργαλείων αλλά και βασικά 
πωλούνταν στο εμπόριο. Προπολεμικά έβγαζαν αυτήν την ξυλεία μόνο σε μορφή «κολώνας», δηλ. δυνατούς και 
στρογγυλεμένους κορμούς μεγάλου μήκους. 

Ποσοτικά στοιχεία για τις ατομικές ανάγκες δεν υπάρχουν πουθενά, αλλά είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι οι 200 
περίπου οικογένειες που ζούσαν στα 3 χωριά της περιοχής, χρειαζόταν τουλάχιστον 2-3 κυβικά μέτρα ξυλά κάθε 

έτος (βλ. μαρτυρίες με Παραδοτέο 6), κάτι που αντιστοιχεί σε έναν συνολικό όγκο της τάξης των 500 m3 το χρόνο. 
Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε την ξυλεία που κατέληγε στο εμπόριο. 

Κάποιες ποιοτικές περιγραφές και λιγοστές ποσοτικές πληροφορίες για την υλοτόμηση των δασών της περιοχής 

ως το 1945, αλιεύθηκαν και από τις Διαχειριστικές Μελέτες, ανά Σύμπλεγμα: 

Σύμπλεγμα Δημόσιου Δάσους Κοτύλης 

Σύμφωνα με τη ΔΜ του 1963, ως το 1935 η διαχείριση ήταν υποτυπώδης και περιοριζόταν σε ορισμένες θέσεις 

όπου λειτουργούσαν υδροπρίονα, η ύπαρξη των οποίων υποδεικνύεται ακόμα από τα σχετικά τοπωνύμια.  Το 
1935 ιδρύονται οι πρώτοι υλοτομική συνεταιρισμοί, οπότε οι υλοτομήσεις εντατικοποιούνται, ενώ επιλέγουν 

κυρίως τα μεγάλης διαμέτρου. Τις ίδιες διαπιστώσεις αναπαράγουν και οι επόμενες μελέτες. Τα ΦΠΣ της ΔΜ του 
1963 δίνουν κάπως πιο σαφής πληροφορίες για την κατάσταση της κάθε συστάδας, χωρίς προσδιορίζουν 

προφανώς το χρόνο που έγιναν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις.   
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Σύμπλεγμα Δημοτικού Δάσους Κοτύλης 

Η πρώτη διαθέσιμη ΔΜ για το σύμπλεγμα (1986), αναφέρει τα εξής: «Για τη διαχειριστική ιστορία του 
δασοκτήματος, δεν έχουμε κανένα θετικό στοιχείο. Φαίνεται όμως ότι κατά τα τέλη του περασμένου αιώνα έγινε 
μια μεγάλη αφαίμαξη του ξυλικού κεφαλαίου του δάσους, ιδίως στις διαχειριστικές κλάσεις της Δρυός, της Οξιάς 

και λιγότερο της Μ. Πεύκης. (…) Γίνονταν σχεδόν αποψιλωτικές υλοτομίες κατά θέσεις με εξαίρεση μόνο τα 
τεχνικά ακατάλληλα άτομα και τις απρόσιτες θέσεις. Λόγω των υλοτομιών αυτών, το δάσος βρέθηκε στις αρχές 

του 20ου αιώνα (…) σχεδόν εξαντλημένο από ώριμο ξυλώδη όγκο. Ό,τι ώριμο έμεινε ήταν μερικές συστάδες στις 
ψηλότερες θέσεις και απρόσιτες πλαγιές, σποραδικά δε σε όλη την αποψιλωθείσα έκταση μερικές ομάδες οι 
οποίες κρίθηκαν τότε ακατάλληλες (…) Την αποψίλωση του εδάφους και την αραίωση του δάσους συμπλήρωσαν 

οι επιλογικές υλοτομίες για τις ανάγκες των συμμαχικών στρατευμάτων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τέλος 
οι λαθροϋλοτομίες των κατοίκων της κοινότητας οι οποίες συνεχίζονταν και μέχρι πριν από λίγα χρόνια (σ.28-

29)».  

Η αποψίλωση στην περιοχή είναι μάλλον γεγονός, αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όταν στη δεκαετία του 

1960 διαχωρίστηκε το Δημόσιο Δάσος της περιοχής από τις κοινοτικές εκτάσεις, όλες οι δασικές εκτάσεις 
συμπεριλήφθηκαν σε αυτό. Όταν αργότερα, λόγω της εγκατάλειψης, οι ανοιχτές κοινοτικές εκτάσεις της περιοχής 
άρχισαν να δασώνονται, μπήκε σταδιακά σε διαχείριση και το εν λόγω σύμπλεγμα. Επίσης, είναι μάλλον σωστή 

η εκτίμηση ότι η αποψίλωση κορυφώθηκε από τα τέλη του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα, όσο αυξανόταν ο 
πληθυσμός της περιοχής και η πίεση της βόσκησης. Ωστόσο, είναι μάλλον πιθανό ότι ξεκίνησε αρκετές δεκαετίες 

νωρίτερα.  

Πάντως, η ίδια μελέτη διευκρινίζει αμέσως ότι «παρόλα αυτά αποψίλωση του εδάφους δεν έγινε. Ολόκληρη 
σχεδόν η επιφάνεια που αποψιλώθηκε αναγεννήθηκε και τη θέση των παλαιών συστάδων κατέλαβε η νεόφυτη 

αναγέννηση που εξελίχθηκε στο σημερινό δάσος». Το σημείο καμπής, όπου η αποψίλωση υποχώρησε και 
κυριάρχησε η αναγέννηση, είναι δύσκολο, αλλά πολύ ενδιαφέρον να διευκρινιστεί.  

Κάποιες ενδείξεις για αυτό μπορούμε να αποκομίσουμε από τη φωτοερμηνεία της αεροφωτογραφίας του 1945, 
εντός του Συμπλέγματος του Δημοτικού Δάσους Κοτύλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

113 

Πίνακας 51 Αποτελέσματα φωτοερμηνείας 1945 εντός Συμπλέγματος Δημοτικού Κοτύλης 

Κατηγορία 
1945 Ha % 
DROMOS 6,05 0,38% 

DRYS 240,63 15,19% 
DRYS-M.PEFKI 205,28 12,96% 
ELATI-M.PEFKI 94,16 5,94% 
KALLIERGEIA 96,25 6,08% 

KOITI 17,02 1,07% 
KTIRIA 0,36 0,02% 
LITHONES 191,68 12,10% 
LIVADI 258,13 16,29% 

LOIPA_FYLLO 12,28 0,77% 
M.PEFKI 321,07 20,27% 
OXYA 11,52 0,73% 
OXYA-DRYS 4,93 0,31% 

OXYA-ELATI 34,63 2,19% 
OXYA-M.PEFKI 88,45 5,58% 
PARAPOTAMIA 1,76 0,11% 
Δασικές 1014,71 64,05% 
Μη δασικές 569,49 35,95% 
Σύνολο 1584,20   

Πυκνότητα δασικών εκτάσεων  
20% 46,70 4,60% 

40% 168,85 16,64% 
60% 522,10 51,45% 
80% 275,74 27,17% 
100% 1,32 0,13% 

Στην α/φ του 1945 οι ανοιχτές εκτάσεις καλύπτουν ακόμα σημαντικό ποσοστό, ωστόσο ήδη κυριαρχούν οι 
δασικές εκτάσεις. Οι δασικές εκτάσεις αυτές βέβαια, φαίνεται να είναι ακόμα σχετικά αραιές, νέες και ανώριμες: 

μόνο το 27% είναι δασοσκεπείς, ενώ τα μισά περίπου δέντρα (43%) χαρακτηρίζονται ως νεαρά. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η έντονη παρουσία της αμιγούς Μαύρης Πεύκης, η οποία υποδεικνύει ότι αυτή έχει μόλις 
εγκατασταθεί σε πρώην ανοιχτές εκτάσεις. Τα λιγοστά ώριμα δάση και κυρίως οι ενώσεις της Οξιάς πρέπει να 

βρίσκονται στις απρόσιτες θέσεις που αναφέρει η μελέτη παραπάνω και για αυτό να επιβίωσαν. Η εικόνα του 
1945 τελικά, υποδεικνύει μια περιοχή που βρίσκεται ήδη σε σταδιακή αναγέννηση. Όπως άλλωστε σημειώθηκε 

στο σχετικό κεφάλαιο του Παραδοτέου 4, κατά τη φωτοερμηνεία του 1945 εντοπίστηκαν λιβάδια και χωράφια 
που έμοιαζαν να έχουν ήδη εγκαταλειφθεί. Βέβαια, μέρος αυτών των αλλαγών συνέβησαν την πενταετία του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τμήμα του πληθυσμού διέκοψε αναγκαστικά την καλλιέργεια. Το διάστημα αυτό 

ωστόσο δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την εικόνα.  

Οι ενδείξεις αυτές υποδεικνύουν ότι η μείωση του πληθυσμού -και μαζί η πίεση της βόσκησης και της 

υλοτόμησης- έχει αρχίσει πριν τη δεκαετία του 1940. Μια σειρά γεγονότων, ξεκινώντας από τους πολέμους της 
δεκαετίας του 1910, την ανταλλαγή πληθυσμών το 1920, την έναρξη της μετανάστευσης από την περιοχή τη 

δεκαετία του 1930 (βλ. Παραδοτέο 6), συνάδει με αυτή την εικόνα. Η εκτίμηση αυτή ωστόσο έρχεται σε 
σύγκρουση με τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία (βλ. Παραδοτέο 6), που δείχνουν τον πληθυσμό να φτάνει 
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στο μέγιστο στην απογραφή του 1940. Είναι πιθανό συνεπώς οι αριθμοί αυτοί να είναι υπερεκτιμημένοι, για μια 

σειρά λόγων, κάτι που μένει να διευκρινιστεί.  

Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 

Η Διαχειριστική Μελέτη του 1975 κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να συγκεντρώσει ποιοτικές εκτιμήσεις και τα 

οποία διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία για την προηγούμενη διαχείριση της περιοχής. Τα συμπεράσματά της 
αφορούν ουσιαστικά το σύνολο της περιοχής έρευνάς μας, αφού ως τον πόλεμο δεν διακρίνονται ακόμα τα δύο 

άλλα συμπλέγματα (Δημόσιο και Δημοτικό Κοτύλης).  

Αρχικά, σημειώνεται κι εδώ (σ.23) ότι «παλαιότερα το δάσος υφίστατο μεγάλες ζημιές κυρίως από την 
ανεξέλεγκτη υπερβόσκηση, τις πυρκαγιές, τις εκχερσώσεις, την άτακτη ξύλευση, την κλαδονομή (…) Οι ζημιές 

αυτές, έντονες την εποχή της τουρκοκρατίας, άρχισαν να ελαττώνονται κάπως μετά την απελευθέρωση», δηλαδή 
το 1912. Η μείωση της βόσκησης, των εκχερσώσεων, της υλοτόμησης μετά το 1912, αν ισχύει, θα πρέπει να 

αποδοωθεί περισσότερο στη μείωση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων του, παρά στον αυστηρότερο 
κρατικό έλεγχο, ο οποίος, όπως σημειώσαμε παραπάνω και όπως συντείνουν όλες οι μελέτες, ήταν μάλλον 

υποτυπώδης. Από αυτή τη σκοπιά, η εκτίμηση αυτή συνάδει με την υπόθεση που διατυπώθηκε παραπάνω, ότι 
δηλαδή το μέγιστο του πληθυσμού πρέπει να αναζητηθεί αρκετά πριν τη δεκαετία του 1940.  

Σε σχέση ειδικότερα με την υλοτομία, εκτιμάται ότι ήταν περιορισμένη, λόγω της απόστασης από τα αστικά 

κέντρα. Έτσι, η υλοτόμηση περιορίζονταν κυρίως στην ξύλευση των κατοίκων για τις ατομικές ανάγκες, η οποία 
και πραγματοποιούταν κυρίως στα πιο προσιτά μέρη του δάσους, κυρίως της Δρυός.  Σημειώνει ωστόσο ότι 

εκχερσώσεις και πυρκαγιές με στόχο τη δημιουργία αγροτικής γης, γίνονταν σε μεγάλη κλίμακα παλιότερα, ιδίως 
την περίοδο της τουρκοκρατίας.  

Για την περίοδο 1912 ως τον πόλεμο και μετά δίνει μια αρκετά καλή περιγραφική εικόνα της υλοτόμησης:  

«Το δημόσιο δάσος … διαχειρίζετο προσωρινά, σαν διακατεχόμενο από διάφορες οικογένειες Τουρκαλβανών (…) 
Κατά την 5ετία 1931-1935 τα δάση Πευκόφυτου και Μυροβλήτη διαχειρίζοντο βάσει καταρτισθέντων πινάκων 

υλοτομίας. Κατά την 15ετία 1935-1950 τα δάση αυτά δεν είχαν για την διαχείρισή τους, ούτε διαχειριστική 
έκθεση, ούτε πίνακες υλοτομίας, εντούτοις διαχειρίζοντο από ξυλεμπόρους ενοικιαστές στις θέσεις εκείνες, όπου 

ήταν προσιτή και εύκολη η εκμετάλλευσή τους λόγω ελλείψεως δασοδρόμων.  

Ιδιαίτερα τα δάση Μ. Πεύκης των Κοινοτήτων Πευκόφυτου και Μυροβλήτη κατά την 15ετία αυτή 
εκμεταλλεύτηκαν από τους ξυλεμπόρους Καστοριάς, του αδελφούς Ι. Στάθη, βάσει μισθώσεως που είχαν 

συνάψει με τους διακατόχους τους Τουρκαλβανούς. Με τη σύμβαση μίσθωσης που είχαν συνάψει οι ενοικιαστές 
– ξυλέμποροι εδικαιούντο να υλοτομούν κορμούς Μ. Πεύκης και Ελάτης, χωρίς προσήμανση, μέσης, ανωτέρας 

και ανωτάτης κλάσης διαμέτρου και χωρίς κανέναν περιορισμό ή μέθοδο διαχείρισης.  

Η επεξεργασία της παργόμενης ξυλείας γίνοταν τότε σε 4 υδροπρίονα που λειτουργούσαν σε διάφορες θέσεις 
μέσα στα δάση Πευκόφυτου και Μυροβλήτη. Λόγω του τρόπου αυτού υλοτομίας, όπου κατά τύχη 

δημιουργούντο ανάλογα ψιλά υλοτόμια (κέντρα αναγέννησης).  

Οι συστάδες Οξιάς, λόγω της ευτελούς τότε αξίας που είχε το ξύλο τους κατά την εποχή εκείν, δεν υλοτομούντο 

από τους ενοικιαστές και γι’ αυτό έχουν την μεγάλη σημερινή ηλικία (…) Μέσα στις μικτές συστάδες Οξιάς – Μ. 
Πεύκης – Ελάτης υλοτομούντο μόνο τα άτομα των κωνοφόρων». 

Πέρα από την περιγραφή, παρατίθενται και κάποια ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία: 

- Το 1926, βάση μελέτης, λήφθηκαν 2.000 μ3 ξυλεία Πεύκης.  



 
 

 
 

115 

- Το 1934, βάση μελέτης, λήφθηκαν επίσης 2.000 μ3 ξυλείας Μ. Πεύκης 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω στοιχεία και εκτιμήσεις, μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση για τις δεκαετίες πριν 
το πόλεμο, υλοτομούνταν περίπου ανά δεκαετία σε όλη την περιοχή: 

- 5.000 - 10.000 m3 Δρυς, για ατομικές ανάγκες και εμπόριο, αναλογικά από όλη την περιοχή, αλλά σε 
μεγαλύτερη ένταση, λόγω πυκνότητας πληθυσμού, στο Δημόσιο Κοτύλης.  

- 1.000 - 3.000 m3 Οξιά, για ατομικές ανάγκες κι εμπόριο ξυλοκάρβουνου, αναλογικά από όλη την περιοχή, 

αλλά σε μεγαλύτερη ένταση, λόγω πυκνότητας πληθυσμού, στο Δημόσιο Κοτύλης 
- 5.000-10.000 m3 κωνοφόρων, κυρίως Μ. Πεύκης και ένα μικρό ποσοστό Ελάτης, ως τεχνική ξυλεία 

(κυρίως από τις ανώτερες κλάσεις διαμέτρου), κυρίως από το Νότιο Γράμμο.  

Σύνολο: 15.000 – 25.000 m3 ανά δεκαετία.  

 

Ο όγκος αυτός δεν αφαιρούνταν αναλογικά από όλη την περιοχή, αλλά κυρίως από τα προσβάσιμα σημεία. Μια 
ακριβή ένδειξη για το ποια ήταν αυτά, προσφέρουν όπως αναφέρθηκε οι παλιές θέσεις των υδροπρίονων. 

Μπορέσαμε να συλλέξουμε 3 από αυτές, με μόνο εντός της περιοχής – σε θέση πράγματι κατάλληλο για υλοτομία 
Μ. Πεύκης.  

 

Εικόνα 21 Τοπωνύμια που υποδεικνύουν τη λειτουργία υδροπρίονων 

Μια λιγότερη σαφή, αλλά πιο εκτενή εικόνα μας δίνει το δίκτυο των δρόμων του 1945, όπως αποκαταστάθηκε 
από τη φωτοερμηνεία: 
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Εικόνα 22 Το δίκτυο των δρόμων το 1945 

2. Από το 1945 ως σήμερα 

Περίοδος 1945-1955 

Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε, και όσο αφορά την υλοτομία, από τον Εμφύλιο Πόλεμο και τις επιπτώσεις του. 
Όπως όλες οι διαχειριστικές αναφέρουν, εκτενείς υλοτομήσεις πραγματοποιούνται για τη λήψη ξυλείας για τις 

ανάγκες των μαχών (κατασκευή οχυρώσεων, πυροβολείων, κτηρίων κοκ). Οι υλοτομήσεις αυτές ήταν σαφώς 
επιλεκτικές, επιλέγοντας τα κωνοφόρα των μεγαλύτερων διαμέτρων. Εξάλλου, κάποιες εκτάσεις αποψιλώνονται 

για λόγους στρατιωτικούς (εγκατάσταση ναρκοπεδίων, εξασφάλιση ορατότητας στις οχυρωμένες θέσεις, πεδία 
βολής).  
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Εικόνα 23 Ναρκοπέδια στο Σύμπλεγμα Δημόσιου Δάσους Κοτύλης (από τη Διαχειριστική Μελέτη του 1991) 

Οι περιοχές που έλαβαν χώρα οι υλοτομήσεις και οι αποψιλώσεις θα πρέπει να αναζητηθούν ξανά κοντά στα 

μέτωπα της περιοχής όπως περιγράφηκαν παραπάνω, δηλαδή κυρίως γύρω από την Παλιά Κοτύλη. Οι πρώτες 
διαχειριστικές αναφέρουν κάποιες συστάδες που υπέστησαν εκτενείς υλοτομήσεις την περίοδο του Εμφυλίου 

και τα επόμενα χρόνια. Στα Συμπλέγματα του Δημόσιου και του Δημοτικού Δάσους Κοτύλης, τα οποία όπως 
σημειώσαμε βρισκόνταν στον πυρήνα του πεδίου των μαχών, οι επιλεκτικές υλοτομήσεις φαίνεται ότι 
αφορούσαν το σύνολο σχεδόν της προσβάσιμής τους έκτασης. Στο Δημόσιο Δάσος του Νότιου Γράμμου οι 

επιπτώσεις ήταν σαφώς μικρότερες. Στη Διαχειριστική του 1975 αναφέρονται έντονες υλοτομήσεις σε 8 από τις 
90 συστάδες (20, 23b, 25, 26b, 27b, 30d, 35c, 39d, 42b). Κατά τα άλλα, οι έκτακτες συνθήκες της περιόδου του 

Εμφυλίου, με την υποχρεωτική εκκένωση των χωριών, θα έπαψε αναμενόμενη την κανονική υλοτόμηση που 
πραγματοποιούνταν ως τότε. 

Μετά τη λήξη του Εμφυλίου, η -μερική- επανεγκατάσταση των κατοίκων στους χτυπημένους οικισμούς αύξησε 

την ανάγκη για τεχνική ξυλεία. Στη Διαχειριστική Μελέτη του 1963 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 1952 στη 
Συστάδα 23α (στη νέα αρίθμηση η περιοχή αντιστοιχεί στις Συστάδες 25α  και 25β) κόπηκαν όλα τα μεγάλα έλατα 

για την κατασκευή των σπιτιών στη Νέα Κοτύλη. Το ίδιο συνέβη σε κάποιο βαθμό σε όλες τις εναπομείνασες 
συστάδες των κωνοφόρων των συμπλεγμάτων της Κοτύλης, και με μικρότερη ένταση στα κωνοφόρα γύρω από 

τη Χρυσή και την Κοτύλη.  
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Ποσοτικές εκτιμήσεις (κατ’ όγκο) για την υλοτομούμενη ξυλεία σε αυτή την περίοδο δεν γίνονται από τις 

Διαχειριστικές Μελέτες και ούτε μπορούν εύκολα να προκύψουν. Η εύλογη υπόθεση είναι ότι σε τέτοιες ακραίες 
πολεμικές συνθήκες, τα είδη και οι κλάσεις διαμέτρου που απαιτούνται, υλοτομούνται μάλλον καθολικά στις 

προσβάσιμες περιοχές.   

 

Περίοδος 1955-1965 

Στην περίοδο μετά τη μερική επανεγκατάσταση των κατοίκων, η περιοχή επανέρχεται σε μία σχετική 
κανονικότητα, με την τοπική οικονομία να κινείται με τρόπο σχετικά αντίστοιχο με τον προπολεμικό. Βέβαια, ο 
συνολικός πληθυσμός έχει ήδη ξεκινήσει να μειώνεται: από το μέγιστο των 1000-1300, κοντά στους 800 

κατοίκους -αν συνυπολογίσουμε και τους κατοίκους της Νέας Κοτύλης πια- στις αρχές της δεκαετίες του ’50. Η 
μείωση συνεχίζεται τις επόμενες δεκαετίες κατά 10% ανά δεκαετία. Αντίστοιχα προφανώς μειώνονται και οι 

ατομικές ανάγκες για ξυλεία θέρμανσης.  

Μια άλλη καθοριστική παράμετρος που περιόρισε την υλοτομία σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο είναι τα 

ναρκοπέδια που άφησαν πίσω τους οι μάχες του Εμφυλίου, τα οποία κατέστησαν μεγάλες εκτάσεις της περιοχής 
μη προσβάσιμες για δεκαετίες.   

Παράλληλα, ξεκινά σταδιακά η κρατική οργάνωση της εκμετάλλευσης των δασών της περιοχής, μέσα από τη 

σύνταξη 10ετών κυρίως Διαχειριστικών Μελέτων. Παρότι οι περίοδοι των Μελετών ανά σύμπλεγμα είναι 
διαφορετικές, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα δεδομένα ανά 10ετία, με στόχο να συγκρίνονται οι εξελίξεις στα 

3 διαφορετικά συμπλέγματα και να αντιστοιχηθούν πιο εύκολα με τις μετέπειτα ανάγκες του έργου. 

Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 

Η ΔΜ του 1991 μας παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για την ποσότητα που λήφθηκε τα έτη 1963-1965, με βάση 

τη Μελέτη που συντάχθηκε το 1963: 

- Πεύκη – Ελάτη: 5.480 m3 

- Οξιά: 692 m3 

Κάποιες επιπλέον ποσότητες μπορεί να λήφθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια.  

Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 

Όπως σημειώνει η Διαχειριστική Μελέτη του Νότιου Γράμμου του 1975 «από το έτος 1952, η εκμετάλλευση των 
δασών όλου του Γράμμου ανετέθη από το τότε Δασαρχείο Καστοριάς στους δασικούς συνεταιρισμούς της 

περιοχής (…) Κάτω από το νέο αυτό καθεστώς, από το έτος 1954 το μελετώμενο δάσος διαχειρίζεται σαν δημόσιο, 
με βάση την πρώτη διαχειριστική έκθεση του δημοσίου, που συντάχθηκε (…) για την 10ετία 1954-1964. Κατά τα 

διαχειριστικά έτη 1956-1957 και 1957-1958 η διαχείριση των δασών αυτών έγινε με πίνακες υλοτομίας και 
απελήφθησαν μόνο 450 μ3 ξυλείας Μ. Πεύκης. Κατά την πενταετία 1957-1962 συνετάγη διαχειριστική μελέτη 
(…) και απελήφθησαν μόνο 992 μ3 ξυλείας Μ. Πεύκης και 587 μ3 ξυλείας Οξιάς. (…) Το 1955 συνετάγη (…) 

Διαχειριστική έκθεση, βάσει της οποίας απελήφθησαν αποκλειστικά τηλεγραφικοί στήλοι». Νέα διαχειριστική 
μελέτη συντάχθηκε στη συνέχεια για τη 10ετία 1958-1968 και παρατάθηκε μέχρι το 1974. Ο όγκος όμως που 

προβλεπόταν από αυτή φαίνεται ότι υλοτομήθηκε κυρίως στη δεκαετία 1965-1975, καθώς ολοκληρωνόταν η 
διάνοιξη νέων δασικών δρόμων.  

Το μετέπειτα Σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσος Κοτύλης παρέμενε εκείνη την περίοδο ελαφρά δασωμένο, όπως 
σημειώθηκε παραπάνω.  
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Συνδυάζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε στις εξής ελάχιστες εκτιμήσεις για την δεκαετία 1955-

1965: 

- 4.000 - 8.000 m3 Δρυς, για ατομικές ανάγκες και εμπόριο, 

- 2.000 - 3.000 m3 Οξιά, για ατομικές ανάγκες και εμπόριο, 
- 8.000 - 12.000 m3 Μ. Πεύκης και Ελάτης, ως τεχνική ξυλεία  

Σύνολο: 14.000 – 23.000 m3. 

 

Περίοδος 1965-1975 

Τις επόμενες δεκαετίες, συνεχίζεται η μείωση του πληθυσμού, ο δραστικός περιορισμός της κτηνοτροφίας και 

της γεωργίας, ενώ εντείνεται η οργάνωσης της εκμετάλλευσης των δασών. Όπως με επίταση ζητά ο συντάκτης 
της Διαχειριστικής Μελέτης του 1963, η περιοχή πρέπει να αλλάξει παραγωγικό χαρακτήρα και να στραφεί από 

την «καταστροφική» κτηνοτροφία στη σύγχρονη υλοτομία.  

Η διαχείριση των δασών γίνεται σταδιακά μέσα από τη σύνταξη και υλοποίηση Διαχειριστικών Μελετών. Από 

εδώ και πέρα λοιπόν, μπορούμε να βασιζόμαστε στα στοιχεία των Μελετών για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 
υλοτομημένης ξυλείας.  Βέβαια, οι δυσκολίες της χαμηλής προσβασιμότητας και της ύπαρξης ναρκοπεδίων 
παραμένουν, οπότε οι προβλέψεις των Διαχειριστικών Μελετών σε μεγάλο βαθμό δεν υλοποιούνται. Το 

Δημοτικό Δάσος Κοτύλης παρέμενε ακόμα εκτός διαχείρισης.  

Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 

Η ΔΜ του 1991 μας παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία, και μάλιστα ανά συστάδα για τον όγκο που όντως 
υλοτομήθηκε στην περίοδο 1966-1975: 

- Πεύκη – Ελάτη: 7.590 m3 

- Οξιά: 7.791 m3 

Τα δρυοδάση είναι ακόμα αρκετά υποβαθμισμένα για να παρέχουν αξιόλογη ξυλεία και τίθενται εκτός 

διαχείρισης.  

Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 

Σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη του 1975, κατά την περίοδο αυτή, στο Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 
εφαρμόστηκε το μεγαλύτερο μέρος της προαναφερόμενης Διαχειριστικής του 1958. Έτσι, «από τα 7.203 Ha 
δασοσκεπούς έκτασης απελήφθηκε ποσό 46.000 μ3 ξυλώδους όγκου». Μέρος αυτής της ξυλείας υλοτομήθηκε 

μάλλον και μετά το 1975. Σε σχέση με τον χωρικό προσδιορισμό, στα ΦΠΣ αναφέρονται 7 συστάδες που 
υλοτομήθηκαν στα χρόνια 1972-1974.  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε στις εξής ελάχιστες εκτιμήσεις για την δεκαετία 1955-
1965: 

- 25.000-35.000 m3 Οξιά, για ατομικές ανάγκες και εμπόριο, 

- 25.000-35.000  m3 Μ. Πεύκης και Ελάτης, ως τεχνική ξυλεία  

Σύνολο: 50.000 – 62.000 m3. 
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Περίοδος 1975-1985 
Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 

Η Διαχειριστική Μελέτη του 1991 μας παρέχει τα παρακάτω στοιχεία για την περίοδο 1976-1982: 

- Οξιά: 1.832 m3 
- Πεύκη: 3.334 m3   

- Ελάτη: 265 m3 

Μια προσαύξηση κατά 30% μπορεί να δώσει μια αντίστοιχη εκτίμηση για όλη τη περίοδο αναφοράς. Τα 
δρυοδάση είναι ακόμα αρκετά υποβαθμισμένα για να παρέχουν ξυλεία και τίθενται εκτός διαχείρισης.  

Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 

Σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη του 1995, η μελέτη που συντάχθηκε για τη δεκαετία 1975-1984 δεν 

εφαρμόστηκε, λόγω κυρίως της «ύπαρξης πλήθους ναρκοπεδίων μέσα στις προτεινόμενες για διαχείριση 
συστάδες». Το ίδιο ίσχυσε ως το 1993.  Έτσι, όπως αναφέρει, «στο διάστημα της 10ετίας 1975-1984 η διαχείριση 
… έγινε αποσπασματικά με ετήσιους πίνακες υλοτομίας». Ποσοτικά στοιχεία για αυτή την περίοδο δεν έχουμε, 

αλλά από τα παραπάνω προκύπτει ότι το λήμμα ήταν μάλλον περιορισμένο, πιθανά μικρότερο από αυτό της 
προηγούμενης περιόδου.  

Το Δημοτικό Κοτύλης παραμένει ακόμα εκτός διαχείρισης.  

 

Περίοδος 1985-1995 
Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 

Η Διαχειριστική Μελέτη του 2005 μας παρέχει τα παρακάτω στοιχεία για την περίοδο 1991-1995, πάντα εντός 

της περιοχής: 

- Οξιά: 3.000 m3 

- Πεύκη: 7.979 m3   
- Ελάτη: 681 m3 

Μια προσαύξηση κατά 50% μπορεί να δώσει μια αντίστοιχη εκτίμηση για όλη τη περίοδο αναφοράς. Τα 
δρυοδάση είναι ακόμα αρκετά υποβαθμισμένα για να παρέχουν ξυλεία και τίθενται εκτός διαχείρισης.  

Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 

Σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη του 1995 κατά το διάστημα της 10ετίας 1985-1994 συνεχίστηκε να 
εφαρμόζεται η διαχείριση μέσω πινάκων υλοτομίας της δεκαετίας 1984-1994. Για αυτή τη περίοδο ωστόσο, 

διαθέτει και τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία. Υλοτομίες πραγματοποιήθηκαν σε 20 από τις 90 συστάδες και ο 
συνολικός όγκος ξυλείας που λήφθηκε είναι:   

- Οξιά: 20.322 m3 

- Πεύκη: 18.506 m3   
- Ελάτη: 2.383 m3 

- Δρυς 8.728 m3 
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Δημοτικό Δάσος Κοτύλης 

Αυτή την περίοδο, με βάση τη Διαχειριστική Μελέτη του1984, μπαίνει για πρώτα φορά προς υλοτόμηση και το 
δασωμένο πια σύμπλεγμα του Δημοτικού Δάσους Κοτύλης. Υλοτομήθηκαν 9 από τις 16 συστάδες που βρίσκονται 

εντός της περιοχής έρευνας και η ξυλεία που λήφθηκε είναι: 

- Πεύκη: 4.479,19 m3   
- Ελάτη: 11 m3 

- Δρυς 2.608 m3 

 

Περίοδος 1995-2005 
Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 

Η Διαχειριστική Μελέτη του 2005 μας παρέχει τα παρακάτω στοιχεία για την περίοδο 1995-2001, πάντα εντός 
της περιοχής: 

- Οξιά: 4.215 m3 
- Πεύκη: 12.138 m3   
- Ελάτη: 2.832 m3 

- Δρυς 215 m3 

Μια προσαύξηση κατά 40% μπορεί να δώσει μια αντίστοιχη εκτίμηση για όλη τη περίοδο αναφοράς.  

Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 

Από τη δεκαετία αυτή και μετά, η διαχείριση του συμπλέγματος έχει γίνει κανονική και διαχειρίζεται η 
πλειονότητα των συστάδων. Στα έτη αναφοράς, με βάση τα στοιχεία της Διαχειριστικής του 2010, το λήμμα 

φτάνει τα:   

- Οξιά: 45.055 m3 

- Πεύκη: 45.949 m3   
- Ελάτη: 5.721 m3 

- Δρυς 9.945 m3 

Δημοτικό Δάσος Κοτύλης 

Κι εδώ η διαχείριση έχει κανονικοποιηθεί και ασκείται πια στην πλειοψηφία των συστάδων. Το λήμμα φτάνει τα: 

- Οξιά: 1 m3 
- Πεύκη: 4.040,5 m3   

- Δρυς 587 m3 

 

Περίοδος 2005-2015 
Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 

Για την τελευταία περίοδο, διαθέτουμε από την πρόσφατη Διαχειριστική (2015) τα παρακάτω στοιχεία για την 

περίοδο 2005-2012: 

- Οξιά: 7.910 m3 

- Πεύκη: 21.199,3 m3   
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- Ελάτη: 6.256 m3 

- Δρυς 53 m3 

Μια αντίστοιχη προσαύξηση 30% για τα τελευταία 3 χρόνια μπορεί να δώσει μια εκτίμηση για το σύνολο. Τα 

νούμερα αυτά είναι κοντά (περίπου 10-20%) μεγαλύτερα από τις προβλέψεις της προηγούμενης Διαχειριστικής 
για την Οξιά, την Πεύκη και την Ελάτη, αλλά πολύ μικρότερα για τη δρυ.   

Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου   

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του 2018, το λήμμα το διάστημα 2008-2017 ήταν: 

- Οξιά: 44.723,6 m3 

- Πεύκη: 55.513 m3   
- Ελάτη: 18.617,2 m3 
- Δρυς 7.336 m3         

Δημοτικό Δάσος Κοτύλης 

Σύμφωνα ξανά με τη διαχειριστική του 2018, το λήμμα την τελευταία 10ετία φτάνει τα: 

- Οξιά: 1.726 m3 
- Πεύκη: 9.538 m3 

- Ελάτη: 141 m3 
- Δρυς 2.589 m3 

 

3. Συνολικές εκτιμήσεις 

Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία κι εκτιμήσεις, προκύπτει ο εξής πίνακας για το σύνολο της περιοχής 
του έργου: 

Πίνακας 52 Εκτιμώμενες υλοτομήσεις ανά 10ετία 

  Έως 1945 
1945-
1955 

1955-
1965 

1965-
1975 

1975-
1985 

1985-
1995 

1995-
2005 

2005-
2015 

Όξια 5000 ? 2500 30000 20000 26500 52000 57000 

Πεύκη 

10000 

? 

10000 30000 20000 

39000 70000 90000 

Ελάτη ? 3500 9700 27000 

Δρυς 5000 ? 6000 2000 2000 11500 11000 10500 

Σύνολο 20.000 ? 18.500 62.000 42.000 80.500 142.700 184.500 

 

Σε γενικές γραμμές, βλέπουμε μια προβλέψιμη αυξητική πορεία του λήμματος, ανάλογη της πορείας δάσωσης 
της περιοχής. Στην τελευταία δεκαετία, συγκρίνοντας το λήμμα με τον υπολογισμένο όγκο, βλέπουμε μια 

αναμενόμενη σχέση της τάξης του 7-10% ανά συστάδα και σύμπλεγμα.  

Για τη χωρική κατανομή των υλοτομιών αυτών, έχουν συγκεντρωθεί και γεωαναφερθεί όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία από τις Διαχειριστικές Μελέτες για τις υλοτομήσεις ανά Συστάδα. Στο εσωτερικό της κάθε συστάδας, 
μπορούμε να εντοπίσουμε στη συνέχεια τις υλοτομήσεις στις δασοσκεπείς εκτάσεις (Cover 80% και 100%) του 
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κάθε είδους. Από τα αντίστοιχα ΦΠΣ, έχουν συγκεντρωθεί και οι πληροφορίες για το είδος των υλοτομιών, 

διακρίνοντας ιδιαίτερα το -μικρό αριθμό- αποψιλωτικών υλοτομιών που έλαβαν χώρα από το 1965 και μετά.  

Τέλος, για την κατανομή των υλοτομημένων δέντρων ανά κλάση διαμέτρου, από τη στιγμή που η διαχείριση 

γίνεται κανονικά με βάση τις Διαχειριστικές Μελέτες, αυτή προβλέπεται να είναι αναλογική σε όλες κλάσεις. 
Ενδεικτικά, στην τελευταία μελέτη το λήμμα υπολογίζεται ως 10% στον όγκο της κάθε κλάσεις στα κωνοφόρα και 
12% στα φυλλοβόλα. Ωστόσο, αναμένεται να υπήρξαν παρεκκλίσεις από αυτό τον κανόνα, κυρίως στα άκρα της 

κατανομής: τα μικρότερα κωνοφόρα, ως 20 cm διάμετρο συνήθως αποφεύγονται κωνοφόρα, ενώ αντίστοιχα τα 
δέντρα πολύ μεγάλης διαμέτρου, ενδεικτικά άνω των 70 cm συνήθως διατηρούνται.  
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8. Καλλιέργειες 

Οι μόνες διαθέσιμες πηγές για τις καλλιέργειες στην περιοχή, πριν τη μαζική τους εγκατάλειψη, προέρχονται από 
τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν στο Παραδοτέο 6 και τη φωτοερμηνεία. Όσα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν 

από την ΕΛΣΤΑΤ ή άλλο φορέα, αναφέρονται σε επίπεδο νομού και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την κλίμακα 
της περιοχής, η οποία διαφέρει ριζικά από τις υπόλοιπες αγροτικές εκτάσεις του Νομού Καστοριάς. 

1. Φωτοερμηνεία 1945 

Στη φωτοερμηνεία διαπιστώθηκε ότι η μείωση της καλλιεργημένης γης από το 1945 ως σήμερα αποτελεί βασική 
παράμετρο της αλλαγής του τοπίου. 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 24 Καλλιεργημένες εκτάσεις το 1945 

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 25 Παράδειγμα καλλιέργειας στην α/φ του 1945. 

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 53 Οι καλλιέργημενες εκτάσεις του 1945 κατά υψόμετρο 

Υψόμετρο 
Ποσοστό καλλιεργημένων 
εκτάσεων (1945) 

800-1100 39,32% 

1100-1300 38,18% 
1300-1560 22,50% 

Κατά τη φωτοερμηνεία του 2015 έγινε προσπάθεια κάθε πολύγωνο να αντιστοιχεί σε ένα χωράφι. Με αυτόν τον 

τρόπο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να μας δώσουν μια εκτίμηση για τον αριθμό των χωραφιών και το μέσο 
μέγεθός τους. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν εφικτό γιατί -όπως φαίνεται για παράδειγμα στην παραπάνω φωτογραφία- 
το πολύγωνο ενός χωραφιού έπρεπε σε πολλές περιπτώσεις στη συνέχεια να κοπεί σε μικρότερα κομμάτια, 

ανάλογα με το τί έγινε το 2015 (λιβάδι, δρόμος, δάσος κοκ). Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν σαφή τα 
όρια ανάμεσα στα χωράφια και αυτά αποτέλεσαν ενιαίο πολύγωνο. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι τα πολύ μικρά 

πολύγωνα (ως 300 m2) αποτελούν μάλλον κομμάτια χωραφιών και ότι τα λιγοστά πολύ μεγάλα αφορούν 
περισσότερα χωράφια χωρίς σαφή όρια ανάμεσά τους, τότε στη φωτοερμηνεία διακρίθηκαν περίπου 2.000 

χωράφια, με μέση έκταση τα 2,5 στρέμματα.  
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2. Μαρτυρίες 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες (βλ. Παραδοτέο 6), ο  μέσος γεωργικός κλήρος ανά οικογένεια, διαμορφώνεται στα 

15 στρέμματα. Με την υπόθεση των 200 ενεργών οικογενειών, αυτό αντιστοιχεί σε 3.000 στρέμματα, ένα μέγεθος 
της ίδιας τάξης, αλλά αρκετά πιο κάτω στην εκτίμηση που έγινε στη φωτοερμηνεία (5600 στρέμματα). Η σύγκριση 

αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι πολλά από τα χωράφια στη φωτοερμηνεία του 1945 είναι ήδη εγκαταλελειμμένα, 
είτε γιατί είχε ήδη αρχίσει η υποχώρηση του πληθυσμού, είτε -κυρίως- γιατί οι αγροτικές πρακτικές της περιόδου 

εξαντλούσαν το έδαφος και οδηγούσαν σε τακτική εναλλαγή χώρων.  

Οι μαρτυρίες αποτελούν και τη μοναδική πηγή μας για το είδος των καλλιεργειών. Έτσι, οι βασικές καλλιέργειες 
περιλαμβάνουν φασόλια, πράσα, πατάτες, κρεμμύδια, λάχανα και σιτάρι για τις ανάγκες διατροφής καθώς και 

βρίζα, καλαμπόκι, κριθάρι, τάι και ρόβι για την εξασφάλιση ζωοτροφών. Τα οπωροφόρα  που υπήρχαν στην 
περιοχή ήταν η καρυδιά, αχλαδιά, η κορομηλιά, η δαμασκηνιά, η μηλιά, η κερασιά και η κυδωνιά. Τα χωράφια 

κοντά στα χωριά ήταν πιο εύφορα διότι λιπαίνονταν τακτικά από τις κοπριές των ζώων. Τα πλέον μακρινά και 
ορεινά χωράφια χρησιμοποιούνταν για σιτηρά. 
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10. Τοπωνύμια της περιοχής 

Ιστορικά, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ως γεωγραφικό συνεχές, είναι ένας τόπος επαφής 
αλλόγλωσσων πληθυσμών, με τη γλωσσική διαστρωμάτωση να φαίνεται και στο τοπωνυμικό υλικό. 
Τοπωνύμια σλαβικής, αρωμουνικής, αλβανικής αρχής, φανερώνουν την ύπαρξη σλαβόφωνων, 
βλαχόφωνων, αλβανόφωνων και ελληνόφωνων κατοίκων. Από τη σκοπιά του γλωσσικού περιβάλλοντος, 
η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη των βόρειων νεοελληνικών 
ιδιωμάτων, των σλαβικών διαλέκτων και των αρωμουνικών διαλέκτων της περιοχής (Papadamou & 
Papanastasiou 2012). Στο σύνθετο αυτό γλωσσικό τοπίο μπορούν να προστεθούν και οι μικρασιατικές 
γλωσσικές ποικιλίες των προσφυγικών πληθυσμών που εγκαταστάθηκαν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 
Σε επίπεδο διαχρονίας, οι διαφορετικοί οικισμοί παρουσίαζαν μια σχετικά ομοιογενή γλωσσική ταυτότητα, 
αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις χωριών όπου συνυπάρχουν παραπάνω από μια γλωσσικές ποικιλίες.   

Αν εξετάσουμε την περίπτωση των οικισμών της Παλιάς Κοτύλης (Κοτέλτσι), της Χρυσής (Ζλάτινα) και 
του Πευκόφυτου (Βίσανσκο), με βάση τα γλωσσολογικά κριτήρια (ισόγλωσσα), η έρευνα δείχνει πως οι 
συγκεκριμένοι οικισμοί αποτελούν μεταβατικές ζώνες διαλεκτοφωνίας μεταξύ της Ηπείρου και της 
Μακεδονίας (όπου επικρατούν τα χαρακτηριστικά των βόρειων διαλέκτων). Η παρουσία συγκεκριμένων 
μορφοσυντακτικών ισόγλωσσων επιβεβαιώνει τη σχέση που έχουν οι γλωσσικές ποικιλίες στα χωριά του 
Γράμμου με τις διαλεκτικές ποικιλίες της Ηπείρου, και υπό αυτή την έννοια τα χωριά αυτά μπορούν να 
θεωρηθούν ως προεκτάσεις της διαλεκτοφωνίας της Ηπείρου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο βαθμό 
αυτό οφείλεται στις μετακινήσεις πληθυσμών και σε ποιο βαθμό τα γλωσσικά χαρακτηριστικά είναι 
εσωτερικές εξελίξεις των ποικιλιών ή αποτελούν μέρος ενός παλαιότερου γλωσσικού υποστρώματος. Η 
ανίχνευση της επιρροής της σλαβικής και τα κοινά στοιχεία διαφοροποιούν σημαντικά την περιοχή από 
τα υπόλοιπα ιδιώματα της Δυτικής Μακεδονίας, γι’ αυτό και μιλάμε για μια γλωσσική υπο-ομάδα η οποία 
συμπεριλαμβάνει την Κοτύλη, τη Χρυσή και το Πευκόφυτο (βλ. αναλυτικά Papdamou & Papanastasiou 
2012).  

Τα τοπωνύμια της περιοχής ενδιαφέροντος προέκυψαν ύστερα από αποδελτίωση του διαθέσιμου 
χαρτογραφικού υλικού και από την έρευνα πεδίου στους κατοίκους της περιοχής (βλ. Παραδοτέο 6), τη 
συγκέντρωση τοπωνυμίων από τις Διαχειριστικές Μελέτες (βλ. Παραδοτέο 4) και τον χάρτη της ΓΥΣ. 
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 276 τοπωνύμια από την ευρύτερη περιοχή του έργου (βλ. πίνακα). Αφού 
συγκεντρώθηκαν τα τοπωνύμια, έγινε μια προσπάθεια εντοπισμού τους και αναφοράς τους, με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, στο χάρτη και επιλέχθηκαν στη συνέχεια όσα εμπίπτουν στην ορισμένη 
περιοχή του συγκεκριμένου έργου. Τέλος, επιχειρήθηκε η ανάλυση ή η ερμηνεία μερικών από αυτά, ώστε 
η πληροφορία που φέρουν να φωτίσει πτυχές της ιστορίας του τοπίου.  

Όπως ισχύει για κάθε τοπωνυμική εργασία, η ετυμολογία είναι μια δύσκολη και επισφαλής απόπειρα, 
εφόσον τα γλωσσικά δεδομένα των βαλκανικών γλωσσών δεν μας είναι πάντα γνωστά ή διαθέσιμα. Γι’ 
αυτό και το παρόν κεφάλαιο δεν εμπεριέχει ολοκληρωμένες ετυμολογικές προτάσεις, αλλά παραθέσεις 
στηριζόμενες κατά βάση στην υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. Παρακάτω αναφερόμαστε σε κάποια 
από τα τοπωνύμια της περιοχής, κατατάσσοντάς τα ενδεικτικά σύμφωνα με ονοματολογικά κριτήρια 
(Συμεωνίδης 1992). 
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α/α Τοπωνύμιο Πηγή α/α Τοπωνύμιο Πηγή α/α Τοπωνύμιο Πηγή 

1 
Αγία 
Παρασκευή 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 93 Κερασιές 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  185 Πατσέας Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

2 
Αγία 
Παρασκευή ΓΥΣ 94 Κέττο Πριόνια 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 186 Πέτρα Τούμπα Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

3 
Αγία 
Παρασκευή ΓΥΣ 95 Κεφαλάρι 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 187 Πετράλωνα Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

4 
Αγιοκλήσι, 
Κανάλια 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 96 

Κεφαλόβρυσο 
(το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 188 Πετρωτό Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

5 Άγιος Βασίλειος 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 97 Κηπώματα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 189 

Πεύκα (τα), ή 
Πεύκος 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

6 Άγιος Βασίλειος ΓΥΣ 98 Κιάφα Ανάβαση 190 Αϊλιάς Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

7 
Άγιος 
Δημήτριος ΓΥΣ 99 Κλένος 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 191 

Πευκόφυτο 
(το), ή 
Βίσαντσκο 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

8 Άγιος Νικόλαος ΓΥΣ 100 Κλέφτες 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 192 

Πηγές 
Μαντούρας ΓΥΣ 

9 Άγιος Πέτρος 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 101 Κλέφτης ΓΥΣ 193 

Πηγές 
Μουτσάρας Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

10 Αγκορτσιά 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 102 

Κλεφτοβρύση 
Μπέζα 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 194 

Πιστεριά (η), ή 
Μπιστεριά 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

11 Ανάβρες ΓΥΣ 103 Κληνιά (τα) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 195 Πλατάνι ΓΥΣ 

12 Ανήλιο 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  104 Κόδρα 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 196 Πλάτανος 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

13 
Ανήλιο, Λεύκα, 
Γελαδαριά 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 105 Κόζακος ΓΥΣ 197 Πλάτωμα ΓΥΣ 

14 Ανθρωπάκου ΓΥΣ 106 Κόκκινο Ρέμα 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 198 Πόρτα ΓΥΣ 

15 
Ανώνυμος 
Κορυφή 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  107 

Κόκκινος 
βράχος 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 199 Πργος ΓΥΣ 

16 Αράκανθος 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 108 

Κόκκινος 
Όχθος ΓΥΣ 200 

Πριάσοπος 
(ο), ή Κεσίμι 
(το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

17 Αράπηδες 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 109 Γύφτος 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 201 Πριόνι Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

18 Αράπης ΓΥΣ 110 
Κολοκύθα 
(του) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 202 Πριόνι Ρέμα ΓΥΣ 

19 Αρκουδότρυπα 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  111 Κονάκια 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  203 Πριόνια ΓΥΣ 

20 Ασβεστάρια ΓΥΣ 112 Κορομηλά 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 204 Προσήλιο (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

21 Βλαχούλι 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  113 Κορυφή ΓΥΣ 205 

Προφήτης 
Ηλίας Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

22 Βοσκότοπος ΓΥΣ 114 

Κορυφή 
Κανελλοπούλ
ου ΓΥΣ 206 Πύργος 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

23 Βουνίσια 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  115 

Κορυφή 
Μπαρίκου ΓΥΣ 207 Ρέμα Μαυριάς ΓΥΣ 

24 Βρίζες 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  116 Κοτάρια ΓΥΣ 208 Ρέμα Γούρνες 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  
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25 
Βρίζες (οι), ή 
Σκλήβες 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 117 Κοτύλη ΓΥΣ 209 Ράχη (η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

26 
Βρύση 
Τσουμνιά 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 118 Κουλούρι (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 210 Ρέβα ΓΥΣ 

27 Βρυσούλα (η) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 119 

Κουμουτσιούλι
α 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 211 Ρεβάδικες 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

28 Βρωμονέρι 
Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  120 

Κουρουμπλιέτι 
(το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 212 Ρέμα (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

29 Βρωμονέρι 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  121 Κριθάρια 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  213 Ρεπάνι ΓΥΣ 

30 Βρωμονέρι (το) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 122 Κρυονέρι 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  214 

Σαραντάπορο
ς Ποταμός ΓΥΣ 

31 Βυθίσματα ΓΥΣ 123 
Κυψέλη (η), ή 
Ψέλτσκο (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 215 Σγούρο ΓΥΣ 

32 Γελαδαριά ΓΥΣ 124 

Κωνσταντέκια 
(τα), ή 
Κωνσταντινέικ
α 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 216 Σινάν Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

33 Γεννάδικο ΓΥΣ 125 Λάγκα (η) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 217 

Σιουμάρα, 
Ανάβρες Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

34 Γεράκι ΓΥΣ 126 
Λαγκιώτικο 
(το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 218 Σκάλα ΓΥΣ 

35 Γιάννη Καλύβα 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  127 Λακκιά (η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 219 Σκάλα Πύργου 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

36 Γκαλέσοβο 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  128 Λάκκωμα (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 220 Σκαλώματα ΓΥΣ 

37 

Γκαργκάτσα 
(τα), ή 
Γκαργκάτσια 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 129 

Λαπασάνες 
(οι) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 221 

Σκλιάσοβο 
(το), ή 
Σκλιάσοβος 
(ο) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

38 Γκιόλα 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  130 Λειβάδια 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  222 Σκοτίδας ΓΥΣ 

39 Γκόλια 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 131 

Λεπτοκαρυά, 
Δαδί 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 223 Σόραβα 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

40 

Γκουντάδικα 
(τα), ή 
Γκουντέικα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 132 Λεύκα (η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 224 Σούφλιακας Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

41 
Γκουρούσα (η), 
ή Γκορούσα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 133 

Λιανοτοπίου 
Ρέμα ΓΥΣ 225 Σπανό ΓΥΣ 

42 Γκουρούσια 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  134 Λιβάδια ΓΥΣ 226 

Σπανούρα ή 
Σπανούδα 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  

43 Γλύκα (η) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 135 

Λιβάδια 
Κοτύλης 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  227 Σπαστήρας Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

44 Γούπατα Ανάβαση 136 Λίμνες Αρένες Ανάβαση 228 Στάνες ΓΥΣ 

45 Γούπατα (τα) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 137 Λίτσιστερ 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  229 Στεφάνι Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

46 
Γούρνα 
Αγριοπλάτανου 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 138 Λιτσοτέρι (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 230 Στραβό Πεύκο Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

47 Γούρνα Σιδέρη 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 139 

Λούγκα, 
Σερμενιάτα 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 231 Παλιοκονάκια Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

48 Γούρνες 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  140 Λούκες 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 232 

Στράτες (οι), ή 
Βλαχόστρατες 
(οι) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 
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49 Γράμμουστα (η) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 141 Λούτσες (οι) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 233 

Στροφή 
Λούγκας Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

50 Γρέκια (τα) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 142 Λυκοράχη (η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 234 Σχηνάρια (τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

51 Γρέκια Ζήκου ΓΥΣ 143 Μαγγαλίτσα 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  235 Σχοινάδια 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  

52 Γρέκια- Γκιόλα 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  144 Μαύρη Πέτρα ΓΥΣ 236 Τάση - Πριόνι 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

53 Γρόπο Λούγκα 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 145 

Μαυρόκαμπος 
(ο) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 237 Τζαμί 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

54 Δαδί ΓΥΣ 146 
Μεγάλο 
γεφύρι 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 238 

Τζιριλίστενα 
(η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

55 Δραγασιά 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  147 

Μέγας Λάκκος 
ρέμα Ανάβαση 239 

Τζιρμίλιστα 
(η), ή 
Τζιρνίλιστα / 
Μαυρόκαμπος 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

56 Δραγασιές ΓΥΣ 148 Μέσο Ποδάρι ΓΥΣ 240 

Τζόλα ή 
Τζιόλιο ή 
Τζούλια 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

57 Επάνω Αρένα ΓΥΣ 149 Μηλιές (οι) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 241 

Τομπουρλίκα 
(η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

58 

Ευαγγιάρικα 
(τα), ή 
Βαγιάρικα, 
Βαγγιάρικα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 150 Μοναστήρι 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  242 Τούμπα 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

59 Ζάμπιανη Ρέμα ΓΥΣ 151 
Μοναστήρια 
(τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 243 

Τούμπα 
Μιχαλιού Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

60 Ζάντσο (το) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 152 

Μουσκλάβια 
(τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 244 Τούρκος 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

61 Ζέρνα (η)  
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 153 Μουσκλάδια 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 245 

Τούχουλη (η), 
Πεύκος 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

62 
Θέατρο 
ανταρτών 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 154 

Μουτσάλια 
(τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 246 Τρανά Ισάδια Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

63 Ισάδια 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 155 

Μπαϊκούλιας 
(ο) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 247 Τρανή Σκοπιά ΓΥΣ 

64 Ισάδια (τα) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 156 

Μπαλιογκάλυ-
βα (τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 248 

Τρία 
Καραούλια 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  

65 
Κακολίσβα (η), 
ή Κακιά Λίσβα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 157 Μπάλιος 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  249 

Τρία 
Καραούλια 
(τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

66 Κακοτοπιά 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 158 Μπλιες (οι) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 250 Τρία Σύνορα ΓΥΣ 

67 

Καλιμπουρίκα 
(η), ή 
Καλιαμπουρίκα, 
Γυμνό Πεύκο 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 159 Μπόλια (τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 251 Τρία Σύνορα ΓΥΣ 

68 
Καλντερίμια 
(τα) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 160 Μπορίτ Αλώνι 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  252 Τριακοσάρα Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

69 Καλόγερος (ο) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 161 

Μπουνιάς 
(του) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 253 Τρύπες 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

70 
Καλύβια 
Χατζάρα 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 162 Μπουχέτσι Ανάβαση 254 

Τσαγκαράγκα 
(η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

71 
Καμένα, 
Γούρνα βαθειά 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 163 

Μυροβλήτη(ς) 
(η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 255 

Τσάγκος 
Καραούλι Δ.Μ. Ν. Γράμμου 



 
 

 
 

131 

72 Καμένο ΓΥΣ 164 Νέα Κοτύλη ΓΥΣ 256 Τσάκωνη (η) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

73 Καμμένο 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 165 Νησί ΓΥΣ 257 Τσερνόλισκος 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

74 
Καμπίτσιο, 
Μεγάλη Λίμνη 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 166 Νιάσα Ανάβαση 258 Τσερνολίστε 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

75 Καμπίτσιος ΓΥΣ 167 Ντίνα Κριθάρι 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  259 Τσέρνομα (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

76 Κάναλα 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  168 Ντουρμπάλα Ανάβαση 260 Τσιλέμια 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  

77 

Κάντσκο (το), ή 
Κάντσικο 
(Δροσοπήγη) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 169 

Ντρανκαραού-
λι (το) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 261 

Τσιρώνη, 
Μηλιά Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

78 Καραγκιόζη ΓΥΣ 170 Ξεκομένο 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  262 Τσούμα Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

79 Καραγκιόζι 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 171 Ξέφωτο ΓΥΣ 263 Τσούμια Ανάβαση 

80 Καραούλι 
Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  172 

Παλαιά 
Κοτύλη ΓΥΣ 264 

Φούρλας-
Λειβάδια 
Κοτύλης 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

81 Καρίτσα ΓΥΣ 173 Ευλογημένη 
Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  265 Φτέρες Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

82 Καρτέρι 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 174 

Παληόστρουγ
κα 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  266 

Φυλάκιο 
Τούρκος 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  

83 Καρυά 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 175 Παλιά Κοτύλη 

Δ.Μ. Δημοτικού 
Κοτύλης  267 

Χαλάσματα 
Μυροβλήτη Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

84 Καταβόθρα ΓΥΣ 176 

Παλιά Στράτα 
(η), ή 
Παλιόστρατα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 268 Χάρος (ο) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

85 Κατσίνα ΓΥΣ 177 Παλιοπρίονο ΓΥΣ 269 Χάσια (τα) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

86 
Κατσίνα, 
Μπούτκοβο 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 178 Τσιρώνη 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 270 

Χασιώτη 
Λάκκα Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

87 Κάτω Αρένα 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 179 

Παλιόστρουγγ
α (η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 271 

Χρυσή (η), ή 
Σλάτινα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 

88 Κάτω Λόγγος ΓΥΣ 180 Παλούμβα; ΓΥΣ 272 
Αγία 
Παρασκευή Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

89 
Κάτωθεν 
Πύργου 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 181 Πάνω Λόγγος 

Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 273 Βυθίσματα Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

90 Καψάλια ΓΥΣ 182 Παπά Καψάλα 
Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  274 

Ψελτοστικό 
ποτάμι Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

91 Κερασά (η) 
Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 183 

Παπα-καλύβα 
(η) 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 275 

Ψηλό 
Καραούλι Δ.Μ. Ν. Γράμμου 

92 Κερασιά 
Δ.Μ. Ν. 
Γράμμου 184 

Παπαδάδικα 
(τα), ή 
Παπαδέικα 

Μαρτυρίες 
(Παραδοτέο 6) 276 Ψηλός βράχος 

Δ.Μ. Δημόσιου 
Κοτύλης  
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Εικόνα 26 Τοπωνύμια εντός της περιοχής έργου 

1. Οικωνύμια 

Κότελτσι/ Κοτέλτσι, το (Κοτύλη, η): Το οικωνύµιο Κότελτσι ετυμολογείται από το παλ. σλαβ. kotelj/ 
kotjlj/ kotjlicj (= λέβητας, χάλκινο σκεύος, καζάνι)1. Στη βουλγαρική, cotelci είναι το μέρος όπου παράγουν 
καζάνια ή όπου κατοικούν άνθρωποι που κατασκευάζουν καζάνια. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή που 
παραθέτει ο Ζιώγας (2015), η ονομασία Κότελτσι προέκυψε από «τη συνήθεια να ονοµάζουν τόπους µε 
σκεύη προς τα οποία οµοιάζει η µορφή τους», άρα το οικωνύμιο ενδέχεται να προέκυψε λόγω του κοίλου 
σχήματος της κοιλάδας όπου βρίσκεται ο παλιός οικισμός. Κοτύλη < Κοτέλτσι .  

Ζλάτινα (Χρυσή), η:  Το οικωνύµιο Σλάτινα απαντάται αυτούσιο στις σλαβικές γλώσσες. Στα παλ. σλαβ. 
slatina = τόπος µε νερά, έλος, νερό αλµυρό - άλµη. Στα σέρβικα slatina (= το πολύ αλµυρό) και στα 
βουλγάρικα slatina (= πηγή µε λιγοστή ροή). Εξ αυτών ερµηνεύεται ως «νερότοπος», όπως και είναι, γιατί 
κάτι αλµυρό δεν υπάρχει εκεί. Η ερµηνεία από το παλ. σλαβ. zlato (= χρυσός) και zlatjna/zlatna (= χρυσή, 
χρυσαφένια), απ’ όπου µετονοµατίστηκε σε Χρυσή, δεν είναι σωστή και δεν αποδίδει κανένα 
χαρακτηριστικό του χώρου (Ζιώγας, 2015). 

                                                             

1 As "boiler-like area" to slav. *kotьlъ "cauldron/καζάνι", bulg. kotél, skr. kòtao basic form *Kotьlьna (Vasmer, 1941) 
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2. Αγιωνύμια 

Συνήθως δηλώνουν την παρουσία μικρής εκκλησίας εντός των οικισμών ή αφορούν τα ομώνυμα 
εξωκλήσια και την περιοχή γύρω από αυτά. Στη συγκεκριμένη περιοχή συναντάμε τα εξής αγιωνύμια: 
Αγία Παρασκευή, Αγιοκλήσι, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Πέτρος. 

3. Ορεωνύμια  

Αρένες οι/ Αρένα η: η Νότια κορυφογραμμή του Γράμμου, με δύο κορυφές (Πάνω Αρένα, Κάτω Αρένα). 
Ετυμολογείται από το λατινικό arena και το αρωμουνικό arina, δηλαδή «άμμος, ψάμος». Ερμηνεύεται ως 
«χαλικαριά, σάρες», τις οποίες συναντάμε σε βραχώδη μέρη με διάβρωση του ψαμμιτικού πετρώματος 
στις βουνοκορφές (Ζιώγας 2013,71). 

Γράμμος: Η οροσειρά κατά μήκος των ορίων της Ηπείρου-Μακεδονίας αλλά και μέρους του συνόρου 
Ελλάδας-Αλβανίας. Η ψηλότερη κορυφή του όρους φέρει επίσης την ονομασία Γράμμος. Στα αλβανικά η 
οροσειρά ονομάζεται Gramoz-i και στην αρωμουνική Gramosta, όπως και το ομώνυμο χωριό Γράμμοστα. 
Πιθανώς η οροσειρά να ονομάστηκε έτσι από το αρωμουνικό Γράμμουστα, δηλαδή «γραμμένη, 
ζωγραφισμένη ομορφιά», λέξη ελληνικής αρχής που σχετίζεται με τη «γραμμή». Παρόμοια χρήση του 
γραμμένος-η-ο, με τη σημασία «όμορφος, καλοσχηματισμένος» συναντούμε στις διαλεκτικές γλωσσικές 
ποικιλίες της Ηπείρου.  

Γκουρούσια, τα: Το ορεωνύμιο Γκουρούσια έχει χρησιμοποιηθεί κατά τους οθωμανικούς χρόνους για να 
χαρακτηρίσει το βόρειο τμήμα του Βοίου. «Ολόκληρη η κορυφογραμμή του κυρίως κορμού από τον 
Προφήτη Ηλία και βόρεια μέχρι τον Πύργο Κοτύλης αποτελεί το υψηλότερο τμήμα του όρους με πλήθος 
κορυφών πάνω από τα 1600 μέτρα, σχηματίζοντας στα δυτικά με το Γράμμο την κοιλάδα του 
Σαραντάπορου» (Βούρος 2013). Είναι λοιπόν η ονομασία για τον ορεινό όγκο στα ανατολικά του 
Γράμμου, συγκεκριμένα για το βορειοδυτικό σκέλος του όγκου, που η προφορική παράδοση το διασώζει 
με την ονομασία Γκουρούσια (Τσότσος, 2002). Για την προέλευση του ονόματος δεν γνωρίζουμε πολλά, 
ίσως σχετίζεται με την αλβανική λέξη gur/gurë (αφαιρ.πληθ. gurësh), που σημαίνει πέτρα, λίθος αλλά και 
βράχια. 

Κιάφα, η: Ύψωμα της υπό εξέταση περιοχής. Είναι ο χαμηλότερος αυχένας στον νότιο κλάδο της 
οροσειράς του Γράμμου, μεταξύ των κορυφών Περήφανος και Μαύρη Πέτρα (Ζιώγας 2013, 74). Από εκεί 
περνάει κανείς από την πλευρά της Ηπείρου στην πλευρά της Μακεδονίας, ενώ εκεί βρίσκονταν και το 
παλιό χωριό Γράμμοστα. Η ονομασία Κιάφα ετυμολογείται από το αρωμουνικό kiafa = αυχένας/διάσελο, 
αλλά και από το αλβανικό qafë-a = αυχένας. 

Κλέφτης, ο: Κορυφή της δυτικής παραφυάδας του Σμόλικα, ανάμεσα στα ποτάμι του Αώου και του 
Βουργουπόταμου. Το βουνό είναι έντονα επικλινές («τσακιστό», στην τοπική διάλεκτο) και χρησίμευε ως 
πέρασμα για την επικοινωνία των χωριών της Λάκκας Αώου με τα χωριά της κοιλάδας του Σαραντάπορου 
(Ζιώγας 2013, 75). Είναι πιθανό να οφείλει την ονομασία του στο γεγονός ότι το δύσβατο πέρασμα 
ελέγχονταν από κλέφτες. 

Χάρος, ο: Το τοπωνύμιο μάλλον αφορά την έκταση κάτω από την τοποθεσία Σπανούρα, δηλαδή κάτω 
από το ψηλότερο σημείο -φρύδι- του γκρεμού που ίσταται πάνω από την κοιλάδα της παλιάς Κοτύλης, 
και όχι τον ίδιο το γκρεμό, όπως έχει επικρατήσει σήμερα. Σε παλιό στρατιωτικό χάρτη της περιοχής, η 
τοποθεσία αναφέρεται ως Khara, ένδειξη που μας απομακρύνει από τη λαϊκή ετυμολογία/πιθανή 
παρετυμολογία για το τοπωνύμιο, που είναι πια γνωστό ως Χάρος, λόγω του απόκρημνου χαρακτήρα 
της περιοχής. Η ετυμολογία αυτή συνδέθηκε στη συνέχεια με υποθέσεις, όπως ότι από εκεί περνούσε 
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ένα απόκρημνο και επικίνδυνο μονοπάτι που ένωνε την Παλιά Κοτύλη με την τοποθεσία της νέας, ή με 
γνωστή υπόθεση όπου κατά τον Εμφύλιο από εκεί έπεσαν 3 μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού που 
είχαν αναλάβει ως οπισθοφυλακή τη φύλαξη της γραμμής άμυνας, κατά τον ελιγμό αποχώρησης. 
Ενδιαφέρον έχει η ερμηνεία του Khara ως λέξη της παλαιάς σλαβικής με σημασία «καλός», και στη 
ρωσική khoroshiy = καλός, καλά (από το https://greekcivilwar.wordpress.com/).  

4. Μικροτοπωνύμια 

Παραθέτουμε κάποια ενδεικτικά μικροτοπωνύμια, η σημασία των οποίων μπορεί να μας παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους τοποθεσίες της περιοχής, της ανθρώπινης δραστηριότητας, της 
χλωρίδας και της πανίδας της. 

Ανήλιο: Σύνηθες τοπωνύμιο στην ευρύτερη περιοχή, για τοποθεσία που εξαιτίας των υπερκείμενων 
ορεινών όγκων φωτίζεται αργά από το φως της ανατολής του ήλιου. 

Αρκουδότρυπα: Μικροτοπωνύμιο δηλωτικό της παρουσίας του ζώου, πρβ. και τα τοπωνύμια 
Αρκουδάλωνο, Αρκουδόπετρες στο Κεράσοβο και στο Λούψικο (Ρεμπέλης 1953, 259). 

Ασβεστάρια: Θέση όπου μάλλον λειτουργούσαν ασβεστοκάμινοι (στην τοπική γλωσσική ποικιλία 
ονομάζονται ασβεσταριά). Είναι συχνό τοπωνύμιο σε πολλά από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. 

Γκόλια (Νότιος Γράμμος): Γκόλιο το, από το παλ. σλαβ. golj/golu «γυμνός», για γυμνές βουνοκορφές. 
Όπως τα παρεμφερή με ελληνικό έτυμο «Γυμνό/Φαλακρό» (Ζιώγας 2013,73). 

Δραγασιά, η: Ονομασία για υψηλό σημείο, το οποίο λειτουργούσε ως παρατηρητήριο ή ως σκοπιά. 

Κακολίσβα, η: Καταγράφηκε ως ονομασία της πλαγιάς στα νότια της Χρυσής, που καταλήγει στον 
Σαραντάπορο. Ο λίσβας είναι συχνή λέξη στις γλωσσικές ποικιλίες της Ηπείρου, και σημαίνει τον τόπο 
με λευκό, αργιλώδες έδαφος, άγονο και σκληρό. Χρησιμοποιείται ακόμα συστηματικά από τους κατοίκους 
της περιοχής.  

Καψάλια: Η ονομασία καψάλι αφορά τη δασική έκταση την οποία καίνε οι χωρικοί ώστε να δημιουργηθεί 
χέρσος τόπος, καλλιεργήσιμη γη για την επέκταση των υφιστάμενων αγρών ή για τη βοσκή των ζώων 
(Ρέμπελης 1953, 306). 

Κοτάρια, τα: Το ίδιο τοπωνύμιο συναντάμε στη δασική περιοχή του χωριού Ντέντσικο (Αετομηλίτσα) του 
Γράμμου. Η λέξη είναι σλαβικής αρχής (νοτιοσλαβικό kotar) και αφορά το μέρος όπου βόσκουν πρόβατα 
ή βοοειδή (Ρεμπέλης 1953, 266). 
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Εικόνα 27 Η περιοχή Κοτάρια, ορεινά λιβάδια ως σήμερα 

Κουμουτσιούλια, τα: Περιοχή με πολλά μικρά χωράφια, όπως φανερώνει και το τοπωνύμιο που 
προκύπτει από την ιδιωματική λέξη «κομματσούλι», υποκοριστικό της λέξης «κομμάτι». Μπορεί να 
αποδοθεί ως «μικροτεμάχια» (Ζιώγας 2013, 230). 
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Εικόνα 28 Η περιοχή "Κουμουτσιούλια" στην α/φ του 1945, με εμφανή τα χωράφια 

Λαπασάνες, οι: Καταγράφηκε ως ονομασία της περιοχής (παραδοτέο 6) απ’ όπου περνούσε μονοπάτι 
από το Πευκόφυτο προς το Νεστόριο. Συναντάμε τοπωνύμιο Λα(μ)πάνσα, η στα Μαστοροχώρια, από το 
αρωμουνικό La pansa = στην απλωσιά, στην εκτεταμένη (Ζιώγας 2013,371). Πιθανώς να εξηγεί και την 
ερμηνεία του τοπωνυμίου, ως μια ομαλή περιοχή, ένα άνοιγμα.  

(Στροφή) Λούγκας, η: Σε πολλά τοπωνύμια της περιοχής εμφανίζεται η λέξη λούγκα, που σημαίνει 
«πλάτωμα, μακριά, εκτεταμένη έκταση» από το αρωμουνικό lunga. 

Μπάλιος, ο: Συνήθως χρησιμοποιείται για χαρακτηρισμό μαύρου ζώου με λευκά στίγματα στο μέτωπο ή 
το αντίστροφο. Από το αλβανικό bal-i, αρωμ. baliu. Ως τοπωνύμιο ενδεχομένως σχετίζεται με την 
πολυχρωμία στο έδαφος, στα πετρώματα. 

Παλιοπρίονο, το: Τοπωνύμιο που δηλώνει ότι στην τοποθεσία υπήρχε εγκαταλελειμμένο υδροπρίονο ή 
ερείπια αυτού (Ρεμπέλης 1953, 271). Δηλωτικά της παρουσίας υδροπρίονων στην περιοχή είναι και τα 
τοπωνύμια Πριόνι, Πριόνια και Πριόνι Ρέμα. 

Παλιοστρούγκα, η: Για θέση στην οποία παλιά βρισκόταν κάποια στάνη. Η λέξη στρούγκα πέρασε στη 
νέα ελληνική από το αρωμουνικό strunga (και στα αλβ. strunga). 

Παλούμβα: Μικροτοπωνύμιο της περιοχής για ανοιχτό και επίπεδο ύψωμα. Μια εκτίμηση που μπορούμε 
να κάνουμε (λαμβάνοντας υπόψη και το οικωνύμιο Παλούμπα στη Γορτυνία), είναι ότι προκύπτει από το 
αλβανικό pëllumb- i= το περιστέρι < το  λατιν, palumba. 

Πριάσοπος, ο: Τοπωνύμιο για περιοχή με σπαρτά στο χωριό Χρυσή (Ζλάτινα), όπως καταγράφηκε από 
προφορική μαρτυρία στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου (Παραδοτέο 6). Το ίδιο τοπωνύμιο Πρυάσωπος, ο 
το συναντάμε στο χωριό Ζέρμα και στη Βούρμπιανη ως Πρυάσωπο, το. Η ερμηνεία του Ζιώγα (106,126, 
2013) λαμβάνει υπόψη και την ετυμολογία του οικωνυμίου Ζέρμα, με βάση τα σλαβικά θέματα žer-/ žar- 
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που έχουν σχέση με τις έννοιες της φωτιάς, του καμένου, του άνθρακα. Έτσι λοιπόν με αφετηρία τα 
ελληνικής προέλευσης θέματα πρησ-/πρασ- (=καύση) ερμηνεύεται ως «τόπος με καμένη όψη». Επίσης 
στην παλ,σλαβ. prjažiti/pražiti= φρύγω, ξεροψήνω, καίω. 

Σιουμάρα, η: Στην τοπική γλωσσική ποικιλία «σιούμαρα/σμάρια» ονομάζουν τους πυκνούς θάμνους, τα 
χαμόκλαδα (Ζιώγας 1953, 109). Η λέξη έχει σλαβική προέλευση, < παλ.σλαβ. šuma (= δάσος), šumarac 
(= πυκνά χαμόδεντρα). 

Τρανά Ισάδια: Τα σιάδια αλλά και τρανά σιάδια είναι ονομασία που συναντάμε στην περιοχή για ίσιο 
μέρος με χωράφια, για ομαλό οροπέδιο κατάλληλο για κτηνοτροφία (Ζιώγας 2013, 376). 

 

Εικόνα 29 Η περιοχή "Τρανά Ισάδια" το 1945, διατηρεί ακόμα το λιβαδικό χαρακτήρα 
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Εικόνα 30 Η ίδια περιοχή σήμερα έχει δασωθεί 

Τρία Καραούλια: Το τοπωνύμιο καταγράφεται με αυτή την ονομασία στην χαρτογράφηση της περιοχής 
(στο Δημόσιο Κοτύλης, Κοινοτικό Κοτύλης). Από τη συλλογή προφορικών μαρτυριών καταγράφηκε 
τοπωνύμιο Ντρανκαραούλι, στην ίδια περιοχή της παλιάς Κοτύλης. Το Ντρανκαραούλι ετυμολογείται 
από το σλαβικό ή αλβανικό tri (= τρία) και την τούρκικης προέλευσης λέξης καραούλι (<τουρκ. karavul -
ι). Πρόκειται για το μέρος με τις «τρεις σκοπιές/φρουρές».  

 

5. Φυτωνύμια 

Αγκορτσιά: Τοπωνυμία περιοχής στον Νότιο Γράμμο, σημαίνει την «αχλαδιά» ή «γκορτσιά» στις τοπικές 
γλωσσικές ποικιλίες (< αλβ. gorricë-a = αγριαχλαδιά). 

Βρίζες, οι: Τοποθεσία με χωράφια στα νοητά όρια της Κοτύλης. Το τοπωνύμιο για αυτή την 
καλλιεργημένη έκταση συνδέεται με τη λέξη βρίζα= σίκαλη ( λέξη αγνώστου ετύμου, η οποία μαρτυρείται 
ήδη από την ελληνιστική κοινή), ένα δημητριακό που καλλιεργούνταν ως ζωοτροφή. Παρόμοιο τοπωνύμιο 
Βριζαμιές, οι συναντάμε στο κοντινό χωριό Φυτόκο, αναφερόμενο σε τοποθεσία όπου υπήρχαν 
καλλιέργειες δημητριακών (Ρέμπελης 1953, 260).  

Καρυά, η: Περιοχή που πιθανώς ονομάζεται έτσι από το τοπικό καρ(γ)υά, δηλαδή «καρυδιά». 

Κλένος, ο: Μικροτοπωνύμιο της παλαιάς Κοτύλης για τοποθεσία με καλύβες βοσκών (όπως 
καταγράφηκε από τις προφορικές μαρτυρίες της επιτόπιας έρευνας). Στην τοπική γλωσσική ποικιλία 
κλένος είναι ένα είδος του φυτού «σφεντάμι» (άκερ η σφένδαμος, σλαβ. klen). Είναι συχνό φυτωνύμιο σε 
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πολλά Μαστροχώρια (Ζιώγας 2013, 318). Με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύεται και το τοπωνύμιο Κληνιά, τα 
που καταγράφηκε βάσει μαρτυρίας (παραδοτέο 6) στο Πευκόφυτο. 

Ντίνα Κριθάρι, Κριθάρια: Το τοπωνύμιο Κριθάρια αναφέρεται σε «χωραφότοπο υψηλόσταθμο όπου 
καλλιεργούνταν συνήθως κριθάρι» (Ζιώγας 2013, 337). Η γενική ονόματος που φανέρωνε κάποτε την 
κτήση της γης δεν είναι άγνωστο φαινόμενο και το βρίσκουμε σε «απολιθωμένα», δηλαδή σημασιολογικά 
αδιαφανή πια, τοπωνύμια της ευρύτερης περιοχής. Για παράδειγμα βρίσκουμε σε δασική περιοχή της 
Βούρμπιανης, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ονομασία «(Του) Τζιότζιου (το) λιβάδι» για ένα ομαλό 
και επίπεδο μέρος στην άκρη του δάσους (Ρεμπέλης 1953, 271). 

 

Εικόνα 31 Χωράφια στην περιοχή Ντίνα Κριθάρι, κοντά στην Κοτύλη, το 1945. 

 

6. Υδρωνύμια 

Βρωμονέρι, το: Ρέμα στην περιοχή της παλιάς Κοτύλης. Την ίδια ονομασία συναντάμε για τα θειούχα 
νερά/λουτρά σε περιοχές της Κόνιτσας και των Μαστοροχωρίων (Καβάσιλα, Μπελθούκι/Πλεθούκι -
σημερινή Πυξαριά-, Καστάνιανη, Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Σέλτση). Η ονομασία πιθανώς προέκυψε 
από τη δυσάρεστη οσμή του θειούχου νερού που αναβλύζει (Ρεμπέλης 1953, 260). 

Ζάμπιανη Ρέμα, το: Παρόμοια υδρωνύμια βρίσκουμε στον χώρο της Ηπείρου (π.χ Λάκκος2/λακκιά του 
Ζιάμπου με την ίδια ακριβώς σημασία). Πρόκειται για ρέμα με πολλά βατράχια, καθώς στις τοπικές 
διαλεκτικές ποικιλίες η ζιάμπα/ζάμπα = βάτραχος. Η λέξη είναι σλαβικής προέλευσης < σλαβ. Žaba 

                                                             

2 Λάκκος στην τοπική διαλεκτική ποικιλία είναι το ρέμα. 



 
 

 
 

140 

(жаба) = βάτραχος, και μαζί με το επίθημα -jάνη δηλώνει την περιεκτικότητα, δηλαδή «μέρος με 
βατράχια». 

Μουτσάλια, τα: Τοπωνύμιο για μέρος κάθυγρο, για υγρότοπο. Παρόμοιο με την ιδιωματική λέξη 
«μοτσιάλα» = μούσκεμα, και το τοπωνύμιο Μότσιαλη (Ζιώγας 2013, 339). Χρησιμοποιείται για να 
χαρακτηρίσει μέρος με πολλά χόρτα και λίγο στάσιμο νερό και ετυμολογείται από το σλαβικό moçila = 
ελώδη μέρη (Ρεμπέλης 1953, 316).  

Σαραντάπορος Ποταμός: Παραπόταμος του Αώου, ο οποίος πηγάζει από την «μακεδονική κόγχη του 
Γράμμου και ρέοντας κυκλοτερώς γύρω από αυτόν, διασχίζει το χώρο των Μαστοροχωρίων. Δε σώθηκε 
κανένα άλλο όνομά του και μάλλον δεν είχε. Το όνομά του σημαίνει ποτάμι που έχει σαράντα τροφοδότες 
πόρους» (Ζιώγας 2013, 77). 
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11. Τελικά συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι συνολικές δασικές εκτάσεις στην περιοχή φαίνεται έχουν αυξηθεί κατά 20% από 
το 1945 ως το 2015, ενώ ταυτόχρονα έχουν πυκνώσει και ωριμάσει. Η τάση αυτή φαίνεται να έχει ξεκινήσει λίγες 

δεκαετίες πριν το 1945. Σήμερα, η περιοχή έχει κατ’ εξοχή δασικό χαρακτήρα, με συνολική δασοκάλυψη πάνω 
από 70% και υψηλό βαθμό κάλυψης και ωριμότητας στα δάση. Τα πλέον πυκνά και ώριμα δάση είναι οι μίξεις 

της Οξιάς και ακολουθεί η Μ. Πεύκη κι η Δρυς.  

Τα 4 κύρια δασικά είδη (Οξιά, Μ.Πεύκης, Ελάτη, Δρυς) κυριαρχούν, με σαφώς σημαντικότερα τη Πεύκη και την 
Οξιά (κοντά στο 30-35% σε όλους τους δείκτες κυριαρχίας). Ανάμεσά τους, η Μ. Πεύκη κυριαρχεί σε περισσότερες 

εκτάσεις, η Οξιά κυριαρχεί σε αριθμό δέντρων και GSO. Ακολουθούν η Ελάτη κι η Δρυς (15-20% στους δείκτες 
κυριαρχίας). Τα περισσότερα δάση είναι μεικτά, με 2 ή 3 κύρια είδη, ενώ ο βαθμός μίξης και κυριαρχίας του κάθε 

είδους αλλάζει από περιοχή σε περιοχή με σχετικά απρόβλεπτο τρόπο, ο οποίος καθορίζεται κυρίως από την 
ιστορία της περιοχής και δευτερευόντως από περιβαλλοντικούς και τοπογραφικούς παράγοντες. Άλλα δέκα 
περίπου δασικά είδη παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στις δασικές μίξεις της περιοχής.  

Η σχετική αφθονία μεταξύ των 4 ειδών δεν έχει αλλάξει δραματικά από το 1945 ως το 2015, καθώς οι αλλαγές 
της καλύπτουν δύο διαφορετικές κινήσεις: από τη μια η Μ. Πεύκη καλύπτει νέες εκτάσεις, από την άλλη τα 

υπόλοιπα είδη και κυρίως η Οξιά κι η Ελάτη εισχωρούν κάτω από την Πεύκη. Έτσι, η σειρά παραμένει περίπου η 
ίδια, με την Οξιά και την Πεύκη να κυριαρχούν. Η Δρυς κι η Ελάτη ωστόσο φαίνεται ότι έχουν καταλάβει 

αναλογικά περισσότερη έκταση. Τελικά, εμφανίζεται ένα σαφές σχήμα διαδοχής της Πεύκης από την Οξιά και 
την Ελάτη. Η σχέση όμως ανάμεσα στην Πεύκη και τη Δρυ είναι πολύ πιο σύνθεση, καθώς η μία εισέρχεται στην 
άλλη, ενώ η σχέση ανάμεσα στην Οξιά και την Ελάτη μοιάζει τελείως απρόβλεπτη. Η Πεύκη επίσης αφενός 

συνεχίζει να καταλαμβάνει όλα τα νέα ανοίγματα, ενώ διατηρεί τη θέση της σε δύσκολα εδάφη, όπως αυτά με 
μεγάλες κλίσεις. Με βάση αυτά, είναι μάλλον αδύνατο και χωρίς οικολογικό νόημα να προσδιοριστεί μία 

κοινότητα climax για την περιοχή, έστω και με υψομετρική κλιμάκωση.  

Η βασικότερη περιβαλλοντική παράμετρος για τη διαμόρφωση της σύνθεσης φαίνεται ότι είναι το υψόμετρο (και 
κατ’ επέκταση η θερμοκρασία), με τα είδη να παρουσιάζουν σαφή ζώνωση: ως τα 1.300 μ. κυριαρχούν οι ενώσεις 

της Δρυός και από εκεί ως τα 2.000 οι ενώσεις της Οξιάς. Η αμιγής Πεύκη και οι ενώσεις της με την Ελάτη 
απλώνοντα στο μέσο ανάμεσα στις δύο αυτές ζώνες. Μικρότερο ρόλο παίζει η έκθεση, όπου η Οξιά κι η Ελάτη 

προτιμούν κατά κανόνα τις βόρειες εκθέσεις, ενώ η Πεύκη τις ξηρότερες νότιες. Η κλίση δεν φαίνεται να 
επηρεάζει με σταθερό τρόπο τις αναλογίες μεταξύ των 4 ειδών, εκτός από μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα της 

Πεύκης στις υψηλές κλίσεις, οι οποίες κατά κανόνα απαντώνται σε φτωχότερα, ξηρότερα και πιο εκτεθειμένα 
εδάφη. Το συνολικό GSO σχετίζεται με το υψόμετρο, όπου αυξάνεται ομαλά και μειώνεται απότομα στα 
ψηλότερα σημεία, με την κλίση (κυρίως μειώνεται στις απότομες) και με την έκθεση, αλλά με μικρότερες 

διακυμάνσεις στο μεγαλύτερο εύρος των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Το γεωλογικό υπόβαθρο δεν φαίνεται 
να σχετίζεται με σταθερό τρόπο με τη σύνθεση της βλάστησης. 

Η βόσκηση υπήρξε η καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση της ιστορίας της βλάστησης για μεγάλο 
διάστημα, ως και τη δεκαετία του 1960. Κράτησε σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων ανοικτές και επηρέασε την 
αναλογία μεταξύ των 4 ειδών, καταπιέζοντας αναλογικά πολύ περισσότερο τη Δρυ. Η επίδρασή της σήμερα έχει 

περιοριστεί στο ελάχιστο, εξαιτίας της μείωσης της πίεσης σε λιγότερο από 10% της αρχικής. Καθώς η πίεση της 
βόσκησης μειώνεται βαθμιαία, τα βοσκολίβαδα δασώνονται κυρίως με είδη ανθετικά στη βόσκηση, όπως η Μ. 

Πεύκη, η Ελάτη και ο Άρκευθος.  
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Οι πυρκαγιές έχουν πλήξει την περιοχή σε μικρό βαθμό, κυρίως στην περίοδο του Εμφυλίου και το 2007. Οι 

καμένες εκτάσεις αναδασώνονται γρήγορα, κυρίως από φυλλοβόλα πρόσκοπα φωτόφιλα είδη και Μ. Πεύκη, 
σχηματίζοντας ένα πρότυπο διαφορετικό από αυτό των λιβαδιών που δασώνονται.  

Η υλοτομία ασκούταν για δεκαετίες με έναν άστατο, επιλογικό τρόπο, αλλά μάλλον σε περιορισμένη έκταση. 
Από την έναρξη της κανονικής διαχείρισης των δασών της περιοχής στη δεκαετία του 1990, η υλοτομία φαίνεται 
ότι είναι βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της δασικής βλάστησης, αφαιρώντας με ένα σχετικά αναλογικό 

τρόπο το 10% του όγκου ανά δεκαετία.  

Όσο αφορά τη διασταύρωση της μεθοδολογίας, τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας μπορούν να αξιολογηθούν 

συνολικά ως αξιόπιστα. Συγκεκριμένα, όσο αφορά τις δασωμένες εκτάσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις εκτιμήσεις 
των Διαχειριστικών Μελετών, ενώ όσο αφορά τον τύπο του δάσους, συμπίπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό, πάνω 
από 80%. Φαίνεται ότι έχουν συστηματικές αποκλίσεις στο βαθμό κυριαρχίας σε κάποιες από τις μίξεις, ενώ η 

αντιστοιχία της κάλυψης με τον GSO δείχνει ότι η κάλυψη τείνει να υπερεκτιμάται. Οι αποκλίσεις που μπορούν 
να διορθωθούν οριζόντια στα επόμενα βήματα του έργου. 
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Παράρτημα Ι 
 

Πίνακας 54 GSO ανά είδος ανά ΔΕ 

ΔΕ 1 ΕΙΔΟΣ 1 
ΆΘΡΟΙΣΜΑ 
GSO 

1_% 2 ΕΙΔΟΣ 2 
ΆΘΡΟΙΣΜΑ 
GSO 

2_% 3 ΕΙΔΟΣ 3 
ΆΘΡΟΙΣΜΑ 
GSO 

3_% ΣΥΝΟΛΟ 
GSO 

CATEGORY DOMINATION 

1_18A_1 Fagus 0,2518 81% Abies 0,05868 19% 
  

0% 0,3105 OXYA-ELATI 81% 

1_18A_2 Fagus 0,4693 100% 
  

0% 
  

0% 0,4693 OXYA 100% 

1_18A_3 Fagus 0,5525 100% 
  

0% 
  

0% 0,5525 OXYA 100% 

1_18A_4 Fagus 0,2106 43% Abies 0,27759 57% 
  

0% 0,4882 OXYA-ELATI 43% 

1_18A_5 Fagus 0,3156 67% Abies 0,15501 33% 
  

0% 0,4706 OXYA-ELATI 67% 

1_19_1 Pinus 0,3367 100% 
  

0% 
  

0% 0,3367 M.PEFKI 100% 

1_19_2 Fagus 0,8618 100% 
  

0% 
  

0% 0,8618 OXYA 100% 

1_19_3 Fagus 0,4399 48% Abies 0,48509 52% 
  

0% 0,9250 OXYA-ELATI 48% 

1_19_4 Fagus 0,7275 100% 
  

0% 
  

0% 0,7275 OXYA 100% 

1_19_5 Fagus 0,4866 78% Abies 0,14087 22% 
  

0% 0,6275 OXYA-ELATI 78% 

1_21_1 Pinus 0,1548 100% 
  

0% 
  

0% 0,1548 M.PEFKI 100% 

1_22A_1 Fagus 0,1456 100% 
  

0% 
  

0% 0,1456 OXYA 100% 

1_22B_1 Fagus 0,3485 46% Abies 0,40432 54% 
  

0% 0,7528 OXYA-ELATI 46% 

1_22B_2 Fagus 0,5857 83% Abies 0,12417 17% 
  

0% 0,7098 OXYA-ELATI 83% 

1_22B_3 Fagus 0,1017 13% Abies 0,65296 87% 
  

0% 0,7547 OXYA-ELATI 13% 

1_22B_4 Fagus 0,5109 54% Abies 0,43714 46% 
  

0% 0,9481 OXYA-ELATI 54% 

1_22B_5 Fagus 0,3349 32% Abies 0,69831 68% 
  

0% 1,0332 OXYA-ELATI 32% 

1_22B_6 Abies 0,6522 100% 
  

0% 
  

0% 0,6522 ELATI 100% 

1_22B_7 Fagus 0,5092 56% Abies 0,39934 44% 
  

0% 0,9086 OXYA-ELATI 56% 

1_22C_1 Fagus 0,2009 35% Pinus 0,37829 65% 
  

0% 0,5792 OXYA-M.PEFKI 35% 

1_22C_2 Fagus 0,3236 100% 
  

0% 
  

0% 0,3236 OXYA 100% 

1_22C_3 Fagus 0,2621 39% Abies 0,28173 42% Pinus 0,1293 19% 0,6732 OXYA-ELATI 48% 

1_23B_1 Fagus 0,2547 100% 
  

0% 
  

0% 0,2547 OXYA 100% 

1_23B_2 Abies 0,4725 100% 
  

0% 
  

0% 0,4725 ELATI 100% 
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1_23B_3 Fagus 0,5684 100% 
  

0% 
  

0% 0,5684 OXYA 100% 

1_23B_4 Abies 0,2273 100% 
  

0% 
  

0% 0,2273 ELATI 100% 

1_23C_1 Fagus 0,2714 37% Abies 0,41465 56% Pinus 0,0569 8% 0,7430 OXYA-ELATI 40% 

1_23C_2 Fagus 0,5094 90% Abies 0,05630 10% 
  

0% 0,5657 OXYA-ELATI 90% 

1_23C_3 Fagus 0,2575 63% Abies 0,14854 37% 
  

0% 0,4060 OXYA-ELATI 63% 

1_23C_4 Fagus 0,4780 78% Abies 0,13566 22% 
  

0% 0,6137 OXYA-ELATI 78% 

1_23C_5 Fagus 0,2834 74% Abies 0,09716 26% 
  

0% 0,3805 OXYA-ELATI 74% 

1_23C_6 Fagus 0,1311 38% Abies 0,21507 62% 
  

0% 0,3462 OXYA-ELATI 38% 

1_24A_1 Abies 0,1376 28% Pinus 0,35158 72% 
  

0% 0,4892 ELATI-M.PEFKI 28% 

1_24B_1 Fagus 0,2339 46% Abies 0,19365 38% Pinus 0,0782 15% 0,5058 OXYA-ELATI 55% 

1_24B_2 Fagus 0,0479 15% Pinus 0,24037 75% Abies 0,0312 10% 0,3195 OXYA-M.PEFKI 17% 

1_24B_3 Abies 0,2843 55% Pinus 0,17633 34% Fagus 0,0556 11% 0,5162 ELATI-M.PEFKI 62% 

1_24C_1 Abies 0,4584 73% Pinus 0,17337 27% 
  

0% 0,6318 ELATI-M.PEFKI 73% 

1_24C_2 Fagus 0,2327 40% Abies 0,34253 60% 
  

0% 0,5752 OXYA-ELATI 40% 

1_24C_3 Pinus 0,3745 100% 
  

0% 
  

0% 0,3745 M.PEFKI 100% 

1_24C_4 Pinus 0,4313 100% 
  

0% 
  

0% 0,4313 M.PEFKI 100% 

1_24C_5 Quercus 0,4040 100% 
  

0% 
  

0% 0,4040 DRYS 100% 

1_25A_1 Abies 0,5378 100% 
  

0% 
  

0% 0,5378 ELATI 100% 

1_25A_2 Abies 0,2911 41% Pinus 0,41683 59% 
  

0% 0,7079 ELATI-M.PEFKI 41% 

1_25A_3 Abies 0,4165 84% Pinus 0,07754 16% 
  

0% 0,4941 ELATI-M.PEFKI 84% 

1_25A_4 Abies 0,5011 87% Pinus 0,07500 13% 
  

0% 0,5761 ELATI-M.PEFKI 87% 

1_25A_5 Pinus 0,1612 100% 
  

0% 
  

0% 0,1612 M.PEFKI 100% 

1_25B_1 Pinus 0,3392 100% 
  

0% 
  

0% 0,3392 M.PEFKI 100% 

1_25B_2 Quercus 0,1102 18% Pinus 0,51584 82% 
  

0% 0,6260 DRYS-M.PEFKI 18% 

1_25B_3 Pinus 0,4596 100% 
  

0% 
  

0% 0,4596 M.PEFKI 100% 

1_25B_4 Fagus 0,1541 27% Abies 0,30402 53% Pinus 0,1189 21% 0,5771 OXYA-ELATI 34% 

1_26A_1 Quercus 0,2096 37% Pinus 0,35211 63% 
  

0% 0,5617 DRYS-M.PEFKI 37% 

1_26A_2 Pinus 0,2093 100% 
  

0% 
  

0% 0,2093 M.PEFKI 100% 

1_26A_3 Pinus 0,3342 100% 
  

0% 
  

0% 0,3342 M.PEFKI 100% 

1_26A_4 Pinus 0,2867 100% 
  

0% 
  

0% 0,2867 M.PEFKI 100% 

1_26A_5 Pinus 0,0649 100% 
  

0% 
  

0% 0,0649 M.PEFKI 100% 

1_26A_6 Pinus 0,2172 100% 
  

0% 
  

0% 0,2172 M.PEFKI 100% 

1_26A_7 Quercus 0,2435 73% Pinus 0,09205 27% 
  

0% 0,3355 DRYS-M.PEFKI 73% 

1_26A_8 Quercus 0,0455 15% Pinus 0,25058 85% 
  

0% 0,2961 DRYS-M.PEFKI 15% 

1_27_1 Quercus 0,2325 46% Pinus 0,27556 54% 
  

0% 0,5080 DRYS-M.PEFKI 46% 

1_28A_1 Abies 0,2124 51% Pinus 0,20419 49% 
  

0% 0,4166 ELATI-M.PEFKI 51% 

1_28B_1 Abies 0,1294 30% Pinus 0,29555 70% 
  

0% 0,4249 ELATI-M.PEFKI 30% 
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1_29A_1 Pinus 0,1434 100% 
  

0% 
  

0% 0,1434 M.PEFKI 100% 

1_29B_1 Pinus 0,4391 100% 
  

0% 
  

0% 0,4391 M.PEFKI 100% 

1_29B_2 Fagus 0,2684 61% Abies 0,09894 23% Pinus 0,0699 16% 0,4373 OXYA-ELATI 73% 

1_29B_3 Abies 0,1445 42% Pinus 0,19738 58% 
  

0% 0,3419 ELATI-M.PEFKI 42% 

1_30_1 Quercus 0,6450 67% Pinus 0,31836 33% 
  

0% 0,9634 DRYS-M.PEFKI 67% 

1_30_2 Quercus 0,3579 100% 
  

0% 
  

0% 0,3579 DRYS 100% 

1_30_3 Abies 0,5980 95% Pinus 0,03332 5% 
  

0% 0,6313 ELATI-M.PEFKI 95% 

1_30_4 Abies 0,5486 69% Pinus 0,24877 31% 
  

0% 0,7974 ELATI-M.PEFKI 69% 

1_30_5 Abies 0,1879 62% Pinus 0,11333 38% 
  

0% 0,3012 ELATI-M.PEFKI 62% 

1_31_1 Abies 0,1031 29% Pinus 0,25849 71% 
  

0% 0,3616 ELATI-M.PEFKI 29% 

1_31_2 Abies 0,3352 74% Pinus 0,11856 26% 
  

0% 0,4538 ELATI-M.PEFKI 74% 

1_31_3 Pinus 0,2346 100% 
  

0% 
  

0% 0,2346 M.PEFKI 100% 

1_31_4 Pinus 0,1695 100% 
  

0% 
  

0% 0,1695 M.PEFKI 100% 

1_32_1 Abies 0,7483 70% Pinus 0,32535 30% 
  

0% 1,0736 ELATI-M.PEFKI 70% 

1_32_2 Fagus 0,3013 44% Abies 0,34506 50% Pinus 0,0385 6% 0,6849 OXYA-ELATI 47% 

1_32_3 Pinus 0,5586 100% 
  

0% 
  

0% 0,5586 M.PEFKI 100% 

1_32_4 Abies 0,9750 100% 
  

0% 
  

0% 0,9750 ELATI 100% 

1_33_1 Fagus 0,2303 34% Abies 0,24153 36% Pinus 0,1962 29% 0,6680 OXYA-ELATI 49% 

1_33_2 Fagus 0,2192 45% Pinus 0,26983 55% 
  

0% 0,4891 OXYA-M.PEFKI 45% 

1_33_3 Pinus 0,5250 100% 
  

0% 
  

0% 0,5250 M.PEFKI 100% 

1_33_4 Fagus 0,5273 42% Abies 0,54735 44% Pinus 0,1677 13% 1,2424 OXYA-ELATI 49% 

1_33_5 Fagus 0,1926 47% Pinus 0,22083 53% 
  

0% 0,4135 OXYA-M.PEFKI 47% 

1_33_6 Pinus 0,4798 100% 
  

0% 
  

0% 0,4798 M.PEFKI 100% 

1_33_7 Fagus 0,8807 100% 
  

0% 
  

0% 0,8807 OXYA 100% 

1_34A_1 Fagus 0,5128 72% Pinus 0,20044 28% 
  

0% 0,7132 OXYA-M.PEFKI 72% 

1_34A_2 Fagus 0,1947 34% Abies 0,30967 53% Pinus 0,0750 13% 0,5793 OXYA-ELATI 39% 

1_34A_3 Fagus 0,4509 79% Pinus 0,12308 21% 
  

0% 0,5740 OXYA-M.PEFKI 79% 

1_34A_4 Fagus 0,4105 70% Abies 0,11196 19% Pinus 0,0603 10% 0,5828 OXYA-ELATI 79% 

1_34B_1 Fagus 0,3661 91% Pinus 0,03694 9% 
  

0% 0,4031 OXYA-M.PEFKI 91% 

1_34B_2 Pinus 0,5171 100% 
  

0% 
  

0% 0,5171 M.PEFKI 100% 

1_34B_3 Pinus 0,1694 100% 
  

0% 
  

0% 0,1694 M.PEFKI 100% 

1_34B_4 Fagus 0,4095 100% 
  

0% 
  

0% 0,4095 OXYA 100% 

1_35_1 Pinus 0,4255 100% 
  

0% 
  

0% 0,4255 M.PEFKI 100% 

1_35_2 Abies 0,3601 50% Pinus 0,22855 32% Fagus 0,1347 19% 0,7234 ELATI-M.PEFKI 61% 

1_35_3 Fagus 0,0903 30% Pinus 0,21147 70% 
  

0% 0,3018 OXYA-M.PEFKI 30% 

1_35_4 Pinus 0,4650 100% 
  

0% 
  

0% 0,4650 M.PEFKI 100% 

1_35_5 Fagus 0,3146 47% Pinus 0,26292 39% Abies 0,0909 14% 0,6685 OXYA-M.PEFKI 54% 
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1_35_6 Fagus 0,4155 82% Abies 0,09395 18% 
  

0% 0,5094 OXYA-ELATI 82% 

1_35_7 Fagus 0,7173 100% 
  

0% 
  

0% 0,7173 OXYA 100% 

1_36A_1 Fagus 0,0839 12% Abies 0,55411 77% Pinus 0,0775 11% 0,7155 OXYA-ELATI 13% 

1_36A_2 Fagus 0,5067 62% Pinus 0,17496 21% Abies 0,1368 17% 0,8184 OXYA-M.PEFKI 74% 

1_36A_3 Fagus 0,6745 86% Abies 0,10992 14% 
  

0% 0,7844 OXYA-ELATI 86% 

1_36B_1 Fagus 0,2151 61% Pinus 0,13629 39% 
  

0% 0,3513 OXYA-M.PEFKI 61% 

1_36B_2 Fagus 0,2903 100% 
  

0% 
  

0% 0,2903 OXYA 100% 

1_36B_3 Fagus 0,5353 82% Pinus 0,11527 18% 
  

0% 0,6505 OXYA-M.PEFKI 82% 

1_36B_4 Fagus 0,3798 52% Pinus 0,34502 48% 
  

0% 0,7249 OXYA-M.PEFKI 52% 

1_36B_5 Fagus 0,3890 100% 
  

0% 
  

0% 0,3890 OXYA 100% 

1_37A_1 Fagus 0,4839 100% 
  

0% 
  

0% 0,4839 OXYA 100% 

1_37B_1 Fagus 0,4158 100% 
  

0% 
  

0% 0,4158 OXYA 100% 

1_39C_1 Fagus 0,5172 100% 
  

0% 
  

0% 0,5172 OXYA 100% 

1_39C_2 Fagus 0,1513 31% Abies 0,33461 69% 
  

0% 0,4859 OXYA-ELATI 31% 

1_39C_3 Fagus 0,1549 39% Abies 0,24521 61% 
  

0% 0,4001 OXYA-ELATI 39% 

1_39C_4 Fagus 0,1516 100% 
  

0% 
  

0% 0,1516 OXYA 100% 

1_39C_5 Fagus 0,4712 100% 
  

0% 
  

0% 0,4712 OXYA 100% 

1_39C_6 Fagus 0,3278 100% 
  

0% 
  

0% 0,3278 OXYA 100% 

1_39C_7 Fagus 0,2776 100% 
  

0% 
  

0% 0,2776 OXYA 100% 

1_39C_8 Fagus 0,2297 49% Abies 0,23441 51% 
  

0% 0,4641 OXYA-ELATI 49% 

2_18A_1 Quercus 0,3419 100% 
  

0% 
  

0% 0,3419 DRYS 100% 

2_18A_2 Quercus 0,2906 100% 
  

0% 
  

0% 0,2906 DRYS 100% 

2_18A_3 Quercus 0,4740 100% 
  

0% 
  

0% 0,4740 DRYS 100% 

2_18A_4 Quercus 0,3210 100% 
  

0% 
  

0% 0,3210 DRYS 100% 

2_18A_5 Quercus 0,5095 100% 
  

0% 
  

0% 0,5095 DRYS 100% 

2_18A_6 Quercus 0,4844 100% 
  

0% 
  

0% 0,4844 DRYS 100% 

2_18B_1 Quercus 1,7579 100% 
  

0% 
  

0% 1,7579 DRYS 100% 

2_18B_2 Quercus 2,2309 100% 
  

0% 
  

0% 2,2309 DRYS 100% 

2_18B_3 Quercus 2,0462 100% 
  

0% 
  

0% 2,0462 DRYS 100% 

2_18C_1 Quercus 0,2526 100% 
  

0% 
  

0% 0,2526 DRYS 100% 

2_18C_2 Pinus 0,0514 17% Quercus 0,25187 83% 
  

0% 0,3032 DRYS-M.PEFKI 17% 

2_18C_3 Quercus 0,2518 100% 
  

0% 
  

0% 0,2518 DRYS 100% 

2_18D_1 Quercus 0,3950 100% 
  

0% 
  

0% 0,3950 DRYS 100% 

2_18D_2 Quercus 0,4941 100% 
  

0% 
  

0% 0,4941 DRYS 100% 

2_18D_3 Quercus 0,5945 100% 
  

0% 
  

0% 0,5945 DRYS 100% 

2_18D_4 Quercus 0,6322 100% 
  

0% 
  

0% 0,6322 DRYS 100% 

2_18E_1 Quercus 0,4485 100% 
  

0% 
  

0% 0,4485 DRYS 100% 
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2_18E_2 Quercus 0,6018 100% 
  

0% 
  

0% 0,6018 DRYS 100% 

2_19A_1 Pinus 0,4249 100% 
  

0% 
  

0% 0,4249 M.PEFKI 100% 

2_19A_2 Pinus 0,6752 100% 
  

0% 
  

0% 0,6752 M.PEFKI 100% 

2_19A_3 Quercus 0,5215 100% 
  

0% 
  

0% 0,5215 DRYS 100% 

2_19B_1 Quercus 0,2484 45% Pinus 0,30154 55% 
  

0% 0,5499 DRYS-M.PEFKI 45% 

2_19B_2 Abies 0,6082 71% Pinus 0,25404 29% 
  

0% 0,8622 ELATI-M.PEFKI 71% 

2_19B_3 Abies 0,2267 49% Pinus 0,23947 51% 
  

0% 0,4662 ELATI-M.PEFKI 49% 

2_19B_4 Pinus 0,5818 100% 
  

0% 
  

0% 0,5818 M.PEFKI 100% 

2_19B_5 Quercus 0,6214 100% 
  

0% 
  

0% 0,6214 DRYS 100% 

2_19C_1 Abies 0,3382 58% Pinus 0,24519 42% 
  

0% 0,5834 ELATI-M.PEFKI 58% 

2_19C_2 Pinus 0,5213 100% 
  

0% 
  

0% 0,5213 M.PEFKI 100% 

2_19C_3 Quercus 0,3834 55% Pinus 0,31781 45% 
  

0% 0,7012 DRYS-M.PEFKI 55% 

2_20_1 Abies 0,6815 83% Pinus 0,14059 17% 
  

0% 0,8221 ELATI-M.PEFKI 83% 

2_20_2 Quercus 0,1016 16% Pinus 0,54356 84% 
  

0% 0,6451 DRYS-M.PEFKI 16% 

2_20_3 Quercus 0,4781 100% 
  

0% 
  

0% 0,4781 DRYS 100% 

2_21_1 Abies 0,4707 94% Pinus 0,03131 6% 
  

0% 0,5020 ELATI-M.PEFKI 94% 

2_21_2 Quercus 0,5794 100% 
  

0% 
  

0% 0,5794 DRYS 100% 

2_21_3 Quercus 0,2010 57% Pinus 0,14982 43% 
  

0% 0,3508 DRYS-M.PEFKI 57% 

2_22A_1 Abies 2,4444 84% Pinus 0,45745 16% 
  

0% 2,9018 ELATI-M.PEFKI 84% 

2_22A_2 Abies 1,9093 89% Pinus 0,22591 11% 
  

0% 2,1352 ELATI-M.PEFKI 89% 

2_22B_1 Fagus 0,5405 100% 
  

0% 
  

0% 0,5405 OXYA 100% 

2_22B_2 Fagus 0,6257 100% 
  

0% 
  

0% 0,6257 OXYA 100% 

2_22B_3 Fagus 0,4778 27% Abies 1,26348 73% 
  

0% 1,7412 OXYA-ELATI 27% 

2_22B_4 Fagus 3,0332 100% 
  

0% 
  

0% 3,0332 OXYA 100% 

2_22B_5 Fagus 3,3326 100% 
  

0% 
  

0% 3,3326 OXYA 100% 

2_22B_6 Fagus 2,0159 56% Abies 1,55339 44% 
  

0% 3,5693 OXYA-ELATI 56% 

2_23A_1 Fagus 0,4358 100% 
  

0% 
  

0% 0,4358 OXYA 100% 

2_23A_2 Fagus 0,4310 57% Abies 0,32341 43% 
  

0% 0,7545 OXYA-ELATI 57% 

2_23A_3 Fagus 0,2563 39% Abies 0,39346 61% 
  

0% 0,6498 OXYA-ELATI 39% 

2_23A_4 Fagus 0,7333 100% 
  

0% 
  

0% 0,7333 OXYA 100% 

2_23A_5 Fagus 0,5759 100% 
  

0% 
  

0% 0,5759 OXYA 100% 

2_23B_1 Fagus 0,3095 50% Abies 0,30999 50% 
  

0% 0,6195 OXYA-ELATI 50% 

2_23B_2 Fagus 0,6642 100% 
  

0% 
  

0% 0,6642 OXYA 100% 

2_23B_3 Fagus 0,8525 100% 
  

0% 
  

0% 0,8525 OXYA 100% 

2_23C_1 Fagus 0,9883 100% 
  

0% 
  

0% 0,9883 OXYA 100% 

2_23C_2 Fagus 1,1293 100% 
  

0% 
  

0% 1,1293 OXYA 100% 

2_23C_3 Fagus 0,4251 64% Abies 0,24242 36% 
  

0% 0,6676 OXYA-ELATI 64% 
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2_23C_4 Fagus 0,4545 100% 
  

0% 
  

0% 0,4545 OXYA 100% 

2_23C_5 Fagus 0,7452 100% 
  

0% 
  

0% 0,7452 OXYA 100% 

2_23C_6 Fagus 0,6164 100% 
  

0% 
  

0% 0,6164 OXYA 100% 

2_24A_1 Fagus 2,0282 100% 
  

0% 
  

0% 2,0282 OXYA 100% 

2_24A_2 Fagus 1,0479 100% 
  

0% 
  

0% 1,0479 OXYA 100% 

2_24A_3 Fagus 0,7075 100% 
  

0% 
  

0% 0,7075 OXYA 100% 

2_24A_4 Fagus 2,8700 100% 
  

0% 
  

0% 2,8700 OXYA 100% 

2_24A_5 Fagus 3,3326 100% 
  

0% 
  

0% 3,3326 OXYA 100% 

2_24A_6 Fagus 2,0159 56% Abies 1,56416 44% 
  

0% 3,5800 OXYA-ELATI 56% 

2_24B_1 Fagus 1,0707 100% 
  

0% 
  

0% 1,0707 OXYA 100% 

2_24B_2 Fagus 0,7713 100% 
  

0% 
  

0% 0,7713 OXYA 100% 

2_24B_3 Fagus 0,4847 100% 
  

0% 
  

0% 0,4847 OXYA 100% 

2_24B_4 Fagus 0,2709 100% 
  

0% 
  

0% 0,2709 OXYA 100% 

2_24B_5 Fagus 0,3031 30% Abies 0,44767 45% Pinus 0,2550 25% 1,0058 OXYA-ELATI 40% 

2_24C_1 Fagus 0,8021 100% 
  

0% 
  

0% 0,8021 OXYA 100% 

2_24C_2 Fagus 0,9104 100% 
  

0% 
  

0% 0,9104 OXYA 100% 

2_24C_3 Fagus 0,6641 100% 
  

0% 
  

0% 0,6641 OXYA 100% 

2_24C_4 Fagus 0,4343 100% 
  

0% 
  

0% 0,4343 OXYA 100% 

2_24C_5 Fagus 0,4702 100% 
  

0% 
  

0% 0,4702 OXYA 100% 

2_25_1 Abies 0,3597 69% Pinus 0,16346 31% 
  

0% 0,5232 ELATI-M.PEFKI 69% 

2_25_2 Abies 0,4178 100% 
  

0% 
  

0% 0,4178 ELATI 100% 

2_25_3 Quercus 0,2891 74% Pinus 0,10383 26% 
  

0% 0,3929 DRYS-M.PEFKI 74% 

2_25_4 Quercus 0,3921 100% 
  

0% 
  

0% 0,3921 DRYS 100% 

2_25_5 Quercus 0,1623 34% Pinus 0,31578 66% 
  

0% 0,4781 DRYS-M.PEFKI 34% 

2_25_6 Fagus 0,3821 100% 
  

0% 
  

0% 0,3821 OXYA 100% 

2_25_7 Pinus 0,3275 100% 
  

0% 
  

0% 0,3275 M.PEFKI 100% 

2_25_8 Pinus 0,1206 100% 
  

0% 
  

0% 0,1206 M.PEFKI 100% 

2_26A_1 Quercus 0,1313 25% Pinus 0,40160 75% 
  

0% 0,5329 DRYS-M.PEFKI 25% 

2_26A_2 Quercus 0,1925 36% Abies 0,17791 33% Pinus 0,1624 30% 0,5328 DRYS-ELATI 52% 

2_26A_3 Quercus 0,1453 24% Abies 0,32317 53% Pinus 0,1360 22% 0,6045 DRYS-ELATI 31% 

2_26A_5 Quercus 0,1012 20% Pinus 0,39516 80% 
  

0% 0,4964 DRYS-M.PEFKI 20% 

2_26A_6 Pinus 0,3106 100% 
  

0% 
  

0% 0,3106 M.PEFKI 100% 

2_26B_1 Pinus 0,4346 100% 
  

0% 
  

0% 0,4346 M.PEFKI 100% 

2_26B_2 Pinus 0,4783 100% 
  

0% 
  

0% 0,4783 M.PEFKI 100% 

2_26B_3 Pinus 0,2929 100% 
  

0% 
  

0% 0,2929 M.PEFKI 100% 

2_26B_4 Pinus 0,7769 100% 
  

0% 
  

0% 0,7769 M.PEFKI 100% 

2_26B_5 Quercus 0,4553 70% Pinus 0,19737 30% 
  

0% 0,6526 DRYS-M.PEFKI 70% 
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2_26C_1 Pinus 0,4936 100% 
  

0% 
  

0% 0,4936 M.PEFKI 100% 

2_26C_2 Pinus 0,5820 100% 
  

0% 
  

0% 0,5820 M.PEFKI 100% 

2_26C_3 Pinus 0,9516 100% 
  

0% 
  

0% 0,9516 M.PEFKI 100% 

2_26C_4 Pinus 0,4602 100% 
  

0% 
  

0% 0,4602 M.PEFKI 100% 

2_26C_5 Quercus 0,4281 58% Pinus 0,30787 42% 
  

0% 0,7360 DRYS-M.PEFKI 58% 

2_26D_1 Pinus 0,5057 100% 
  

0% 
  

0% 0,5057 M.PEFKI 100% 

2_26D_2 Pinus 0,3937 100% 
  

0% 
  

0% 0,3937 M.PEFKI 100% 

2_26E_1 Pinus 0,4006 100% 
  

0% 
  

0% 0,4006 M.PEFKI 100% 

2_26E_2 Pinus 0,5014 100% 
  

0% 
  

0% 0,5014 M.PEFKI 100% 

2_26E_3 Pinus 0,4311 100% 
  

0% 
  

0% 0,4311 M.PEFKI 100% 

2_26E_4 Pinus 0,3568 100% 
  

0% 
  

0% 0,3568 M.PEFKI 100% 

2_26E_5 Pinus 0,4582 100% 
  

0% 
  

0% 0,4582 M.PEFKI 100% 

2_26E_6 Quercus 0,3109 50% Pinus 0,31497 50% 
  

0% 0,6259 DRYS-M.PEFKI 50% 

2_27A_1 Pinus 0,2586 100% 
  

0% 
  

0% 0,2586 M.PEFKI 100% 

2_27A_2 Pinus 0,2941 100% 
  

0% 
  

0% 0,2941 M.PEFKI 100% 

2_27A_3 Pinus 0,2286 100% 
  

0% 
  

0% 0,2286 M.PEFKI 100% 

2_27A_4 Pinus 0,4351 100% 
  

0% 
  

0% 0,4351 M.PEFKI 100% 

2_27A_5 Pinus 0,2099 100% 
  

0% 
  

0% 0,2099 M.PEFKI 100% 

2_27B_1 Pinus 0,5541 100% 
  

0% 
  

0% 0,5541 M.PEFKI 100% 

2_27B_2 Pinus 0,5601 100% 
  

0% 
  

0% 0,5601 M.PEFKI 100% 

2_27B_3 Quercus 0,3612 42% Pinus 0,49032 58% 
  

0% 0,8515 DRYS-M.PEFKI 42% 

2_27C_1 Pinus 0,7186 100% 
  

0% 
  

0% 0,7186 M.PEFKI 100% 

2_27C_2 Pinus 0,4806 100% 
  

0% 
  

0% 0,4806 M.PEFKI 100% 

2_27C_3 Pinus 0,5499 100% 
  

0% 
  

0% 0,5499 M.PEFKI 100% 

2_27C_4 Quercus 0,3234 100% 
  

0% 
  

0% 0,3234 DRYS 100% 

2_27C_5 Fagus 0,5062 59% Abies 0,35381 41% 
  

0% 0,8600 OXYA-ELATI 59% 

2_27D_1 Pinus 0,3312 100% 
  

0% 
  

0% 0,3312 M.PEFKI 100% 

2_27D_2 Quercus 0,2950 43% Pinus 0,38529 57% 
  

0% 0,6803 DRYS-M.PEFKI 43% 

2_27D_3 Quercus 0,2530 52% Pinus 0,22949 48% 
  

0% 0,4825 DRYS-M.PEFKI 52% 

2_27D_4 Pinus 0,7241 100% 
  

0% 
  

0% 0,7241 M.PEFKI 100% 

2_27D_5 Pinus 0,6180 100% 
  

0% 
  

0% 0,6180 M.PEFKI 100% 

2_27D_6 Pinus 0,3312 100% 
  

0% 
  

0% 0,3312 M.PEFKI 100% 

2_27D_7 Quercus 0,2950 43% Pinus 0,38529 57% 
  

0% 0,6803 DRYS-M.PEFKI 43% 

2_27E_1 Abies 0,3346 58% Pinus 0,24444 42% 
  

0% 0,5790 ELATI-M.PEFKI 58% 

2_27E_2 Pinus 0,6104 100% 
  

0% 
  

0% 0,6104 M.PEFKI 100% 

2_27E_3 Pinus 0,3290 100% 
  

0% 
  

0% 0,3290 M.PEFKI 100% 

2_27E_4 Pinus 0,5069 100% 
  

0% 
  

0% 0,5069 M.PEFKI 100% 
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2_27E_5 Pinus 1,2398 100% 
  

0% 
  

0% 1,2398 M.PEFKI 100% 

2_27E_6 Pinus 0,8236 100% 
  

0% 
  

0% 0,8236 M.PEFKI 100% 

2_27E_7 Quercus 0,3635 100% 
  

0% 
  

0% 0,3635 DRYS 100% 

2_28A_1 Quercus 0,5964 100% 
  

0% 
  

0% 0,5964 DRYS 100% 

2_28A_2 Quercus 0,4095 100% 
  

0% 
  

0% 0,4095 DRYS 100% 

2_28A_3 Quercus 0,5677 100% 
  

0% 
  

0% 0,5677 DRYS 100% 

2_28A_4 Pinus 0,3197 43% Quercus 0,41912 57% 
  

0% 0,7388 DRYS-M.PEFKI 43% 

2_28A_5 Fagus 0,2708 100% 
  

0% 
  

0% 0,2708 OXYA 100% 

2_28B_1 Quercus 0,8900 100% 
  

0% 
  

0% 0,8900 DRYS 100% 

2_28B_2 Quercus 0,3993 100% 
  

0% 
  

0% 0,3993 DRYS 100% 

2_28B_3 Pinus 0,5189 100% 
  

0% 
  

0% 0,5189 M.PEFKI 100% 

2_28C_1 Quercus 0,3413 100% 
  

0% 
  

0% 0,3413 DRYS 100% 

2_28C_2 Pinus 0,3937 45% Quercus 0,48355 55% 
  

0% 0,8772 DRYS-M.PEFKI 45% 

2_28C_3 Pinus 0,4200 43% Quercus 0,56043 57% 
  

0% 0,9804 DRYS-M.PEFKI 43% 

2_28D_1 Quercus 0,4251 100% 
  

0% 
  

0% 0,4251 DRYS 100% 

2_28D_2 Quercus 0,3923 100% 
  

0% 
  

0% 0,3923 DRYS 100% 

2_28D_3 Quercus 0,5024 100% 
  

0% 
  

0% 0,5024 DRYS 100% 

2_28D_4 Quercus 0,4159 100% 
  

0% 
  

0% 0,4159 DRYS 100% 

2_28D_5 Pinus 0,3040 57% Quercus 0,23209 43% 
  

0% 0,5361 DRYS-M.PEFKI 57% 

2_29_1 Fagus 0,2293 63% Pinus 0,13364 37% 
  

0% 0,3629 OXYA-M.PEFKI 63% 

2_29_2 Fagus 0,2435 57% Pinus 0,18650 43% 
  

0% 0,4300 OXYA-M.PEFKI 57% 

2_29_3 Fagus 0,0936 100% 
  

0% 
  

0% 0,0936 OXYA 100% 

2_29_4 Fagus 0,0470 33% Quercus 0,09477 67% 
  

0% 0,1418 OXYA-DRYS 33% 

2_30A_1 Quercus 0,2274 47% Pinus 0,25173 53% 
  

0% 0,4792 DRYS-M.PEFKI 47% 

2_30A_2 Quercus 0,2074 83% Pinus 0,04353 17% 
  

0% 0,2509 DRYS-M.PEFKI 83% 

2_30A_3 Quercus 0,2577 77% Pinus 0,07566 23% 
  

0% 0,3334 DRYS-M.PEFKI 77% 

2_30A_4 Fagus 0,1642 54% Quercus 0,13780 46% 
  

0% 0,3020 OXYA-DRYS 54% 

2_30A_5 Fagus 0,0813 28% Quercus 0,14788 51% Pinus 0,0608 21% 0,2899 OXYA-DRYS 35% 

2_30B_1 Fagus 0,1657 49% Quercus 0,17098 51% 
  

0% 0,3367 OXYA-DRYS 49% 

2_30B_2 Quercus 0,1854 58% Pinus 0,13622 42% 
  

0% 0,3216 DRYS-M.PEFKI 58% 

2_30B_3 Quercus 0,1339 49% Pinus 0,13894 51% 
  

0% 0,2728 DRYS-M.PEFKI 49% 

2_30B_4 Fagus 0,3043 57% Pinus 0,22819 43% 
  

0% 0,5325 OXYA-M.PEFKI 57% 

2_30C_1 Quercus 0,5173 100% 
  

0% 
  

0% 0,5173 DRYS 100% 

2_30C_2 Quercus 0,4624 100% 
  

0% 
  

0% 0,4624 DRYS 100% 

2_30C_3 Quercus 0,4639 100% 
  

0% 
  

0% 0,4639 DRYS 100% 

2_30C_4 Quercus 0,1393 32% Pinus 0,29293 68% 
  

0% 0,4322 DRYS-M.PEFKI 32% 

2_30C_5 Fagus 0,5338 100% 
  

0% 
  

0% 0,5338 OXYA 100% 
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2_30D_1 Fagus 0,4900 52% Pinus 0,44749 48% 
  

0% 0,9375 OXYA-M.PEFKI 52% 

2_30D_2 Fagus 0,7609 52% Pinus 0,70837 48% 
  

0% 1,4693 OXYA-M.PEFKI 52% 

2_30D_3 Fagus 0,3509 30% Pinus 0,81719 70% 
  

0% 1,1681 OXYA-M.PEFKI 30% 

2_30D_4 Quercus 1,9453 100% 
  

0% 
  

0% 1,9453 DRYS 100% 

2_30D_5 Quercus 3,1864 100% 
  

0% 
  

0% 3,1864 DRYS 100% 

2_30D_6 Quercus 2,6297 74% Pinus 0,92252 26% 
  

0% 3,5522 DRYS-M.PEFKI 74% 

2_31_1 Quercus 0,1391 13% Pinus 0,90414 87% 
  

0% 1,0432 DRYS-M.PEFKI 13% 

2_31_2 Abies 0,6332 17% Pinus 2,71967 75% Quercus 0,2916 8% 3,6445 ELATI-M.PEFKI 19% 

2_31_3 Quercus 0,8285 33% Pinus 1,68793 67% 
  

0% 2,5165 DRYS-M.PEFKI 33% 

2_31_4 Quercus 0,8048 30% Pinus 1,91655 70% 
  

0% 2,7214 DRYS-M.PEFKI 30% 

2_32A_1 Quercus 0,1288 28% Pinus 0,33193 72% 
  

0% 0,4607 DRYS-M.PEFKI 28% 

2_32A_2 Quercus 0,2138 37% Pinus 0,36274 63% 
  

0% 0,5766 DRYS-M.PEFKI 37% 

2_32A_3 Quercus 0,6652 79% Pinus 0,17957 21% 
  

0% 0,8448 DRYS-M.PEFKI 79% 

2_32A_4 Fagus 0,7991 85% Pinus 0,14426 15% 
  

0% 0,9434 OXYA-M.PEFKI 85% 

2_32A_5 Quercus 0,3166 38% Pinus 0,51460 62% 
  

0% 0,8312 DRYS-M.PEFKI 38% 

2_32A_6 Quercus 0,7681 80% Pinus 0,18764 20% 
  

0% 0,9557 DRYS-M.PEFKI 80% 

2_32A_7 Pinus 0,3861 100% 
  

0% 
  

0% 0,3861 M.PEFKI 100% 

2_32B_1 Fagus 0,2087 39% Pinus 0,32776 61% 
  

0% 0,5364 OXYA-M.PEFKI 39% 

2_32B_2 Fagus 0,5061 100% 
  

0% 
  

0% 0,5061 OXYA 100% 

2_32B_3 Fagus 0,2615 59% Pinus 0,18384 41% 
  

0% 0,4454 OXYA-M.PEFKI 59% 

2_32B_4 Fagus 0,2183 70% Pinus 0,09301 30% 
  

0% 0,3113 OXYA-M.PEFKI 70% 

2_32C_1 Fagus 0,4573 50% Abies 0,45072 50% 
  

0% 0,9081 OXYA-ELATI 50% 

2_32C_2 Pinus 0,1769 100% 
  

0% 
  

0% 0,1769 M.PEFKI 100% 

2_32C_3 Fagus 0,0502 15% Pinus 0,29305 85% 
  

0% 0,3432 OXYA-M.PEFKI 15% 

2_32C_4 Fagus 0,2554 76% Pinus 0,08050 24% 
  

0% 0,3359 OXYA-M.PEFKI 76% 

2_32C_5 Pinus 0,2940 100% 
  

0% 
  

0% 0,2940 M.PEFKI 100% 

2_32C_6 Fagus 0,3821 100% 
  

0% 
  

0% 0,3821 OXYA 100% 

2_32C_7 Fagus 0,2469 56% Pinus 0,19552 44% 
  

0% 0,4424 OXYA-M.PEFKI 56% 

2_32D_1 Abies 0,2437 44% Pinus 0,30998 56% 
  

0% 0,5537 ELATI-M.PEFKI 44% 

2_32D_2 Fagus 0,4194 43% Abies 0,40070 41% Pinus 0,1456 15% 0,9657 OXYA-ELATI 51% 

2_32E_1 Fagus 0,1506 35% Abies 0,28427 65% 
  

0% 0,4349 OXYA-ELATI 35% 

2_32E_2 Fagus 0,3090 100% 
  

0% 
  

0% 0,3090 OXYA 100% 

2_32E_3 Fagus 0,1947 100% 
  

0% 
  

0% 0,1947 OXYA 100% 

2_32E_4 Abies 0,3747 100% 
  

0% 
  

0% 0,3747 ELATI 100% 

2_32E_5 Abies 0,2097 63% Pinus 0,12298 37% 
  

0% 0,3326 ELATI-M.PEFKI 63% 

2_32E_6 Fagus 0,2755 100% 
  

0% 
  

0% 0,2755 OXYA 100% 

2_32E_7 Abies 0,1811 49% Pinus 0,18801 51% 
  

0% 0,3691 ELATI-M.PEFKI 49% 
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2_32E_8 Pinus 0,2090 100% 
  

0% 
  

0% 0,2090 M.PEFKI 100% 

2_33A_1 Fagus 0,1320 24% Abies 0,30986 56% Pinus 0,1091 20% 0,5510 OXYA-ELATI 30% 

2_33A_2 Fagus 0,4486 64% Abies 0,18811 27% Pinus 0,0606 9% 0,6973 OXYA-ELATI 70% 

2_33A_3 Fagus 0,3181 58% Pinus 0,22729 42% 
  

0% 0,5454 OXYA-M.PEFKI 58% 

2_33A_4 Fagus 0,1038 21% Abies 0,34406 68% Pinus 0,0566 11% 0,5044 OXYA-ELATI 23% 

2_33A_5 Abies 0,3129 72% Pinus 0,12040 28% 
  

0% 0,4333 ELATI-M.PEFKI 72% 

2_33A_6 Fagus 0,3834 47% Abies 0,24600 30% Pinus 0,1801 22% 0,8095 OXYA-ELATI 61% 

2_33B_1 Abies 0,0842 14% Pinus 0,53484 86% 
  

0% 0,6190 ELATI-M.PEFKI 14% 

2_33B_2 Pinus 0,5142 100% 
  

0% 
  

0% 0,5142 M.PEFKI 100% 

2_33B_3 Fagus 0,3767 61% Abies 0,15024 24% Pinus 0,0927 15% 0,6197 OXYA-ELATI 71% 

2_33B_4 Fagus 0,3845 54% Abies 0,27215 38% Pinus 0,0588 8% 0,7154 OXYA-ELATI 59% 

2_33B_5 Fagus 0,1139 17% Abies 0,50263 77% Pinus 0,0391 6% 0,6556 OXYA-ELATI 18% 

2_33C_1 Fagus 0,4285 77% Abies 0,12620 23% 
  

0% 0,5547 OXYA-ELATI 77% 

2_33C_2 Abies 0,2299 38% Pinus 0,37511 62% 
  

0% 0,6050 ELATI-M.PEFKI 38% 

2_33C_3 Abies 0,2202 50% Pinus 0,22070 50% 
  

0% 0,4409 ELATI-M.PEFKI 50% 

2_33C_4 Fagus 0,2529 52% Abies 0,17576 36% Pinus 0,0540 11% 0,4826 OXYA-ELATI 59% 

2_33C_5 Fagus 0,3585 53% Pinus 0,32028 47% 
  

0% 0,6788 OXYA-M.PEFKI 53% 

2_33D_1 Fagus 0,2576 51% Abies 0,16950 34% Pinus 0,0758 15% 0,5030 OXYA-ELATI 60% 

2_33D_2 Fagus 0,3868 63% Abies 0,13117 22% Pinus 0,0919 15% 0,6099 OXYA-ELATI 75% 

2_33D_3 Pinus 0,4134 100% 
  

0% 
  

0% 0,4134 M.PEFKI 100% 

2_33D_4 Pinus 0,3160 100% 
  

0% 
  

0% 0,3160 M.PEFKI 100% 

2_33D_5 Abies 0,3056 41% Pinus 0,43651 59% 
  

0% 0,7421 ELATI-M.PEFKI 41% 

2_33D_6 Pinus 0,3013 100% 
  

0% 
  

0% 0,3013 M.PEFKI 100% 

2_33E_1 Abies 0,1726 53% Pinus 0,08604 27% Quercus 0,0660 20% 0,3246 ELATI-M.PEFKI 67% 

2_33E_2 Quercus 0,0853 11% Pinus 0,71119 89% 
  

0% 0,7965 DRYS-M.PEFKI 11% 

2_33E_3 Fagus 0,1722 51% Pinus 0,11916 35% Quercus 0,0453 13% 0,3366 OXYA-M.PEFKI 59% 

2_33E_4 Fagus 0,3633 57% Pinus 0,20763 33% Quercus 0,0672 11% 0,6382 OXYA-M.PEFKI 64% 

2_33E_5 Fagus 0,7767 89% Pinus 0,09694 11% 
  

0% 0,8737 OXYA-M.PEFKI 89% 

2_33E_6 Quercus 0,3403 49% Pinus 0,35570 51% 
  

0% 0,6960 DRYS-M.PEFKI 49% 

2_33E_7 Quercus 0,3708 72% Pinus 0,14499 28% 
  

0% 0,5158 DRYS-M.PEFKI 72% 

2_34A_1 Pinus 0,8431 100% 
  

0% 
  

0% 0,8431 M.PEFKI 100% 

2_34A_2 Pinus 0,3897 100% 
  

0% 
  

0% 0,3897 M.PEFKI 100% 

2_34A_3 Quercus 0,0740 17% Pinus 0,37306 83% 
  

0% 0,4471 DRYS-M.PEFKI 17% 

2_34A_4 Quercus 0,3293 74% Pinus 0,11458 26% 
  

0% 0,4438 DRYS-M.PEFKI 74% 

2_34A_5 Fagus 0,6799 83% Pinus 0,13701 17% 
  

0% 0,8169 OXYA-M.PEFKI 83% 

2_34A_6 Fagus 0,3779 82% Pinus 0,08480 18% 
  

0% 0,4627 OXYA-M.PEFKI 82% 
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2_34A_7 Quercus 0,2994 94% Pinus 0,01797 6% 
  

0% 0,3173 DRYS-M.PEFKI 94% 

2_34B_1 Quercus 0,2925 64% Pinus 0,16239 36% 
  

0% 0,4549 DRYS-M.PEFKI 64% 

2_34B_2 Quercus 0,3482 79% Pinus 0,09218 21% 
  

0% 0,4404 DRYS-M.PEFKI 79% 

2_34B_3 Fagus 0,4673 100% 
  

0% 
  

0% 0,4673 OXYA 100% 

2_34B_4 Fagus 0,4169 70% Quercus 0,18035 30% 
  

0% 0,5972 OXYA-DRYS 70% 

2_35A_1 Fagus 0,1458 38% Pinus 0,24071 62% 
  

0% 0,3866 OXYA-M.PEFKI 38% 

2_35A_2 Quercus 0,1657 71% Pinus 0,06750 29% 
  

0% 0,2333 DRYS-M.PEFKI 71% 

2_35A_3 Quercus 0,3535 68% Pinus 0,16764 32% 
  

0% 0,5211 DRYS-M.PEFKI 68% 

2_35A_4 Quercus 0,2254 47% Pinus 0,25647 53% 
  

0% 0,4819 DRYS-M.PEFKI 47% 

2_35A_5 Fagus 0,1798 40% Quercus 0,26584 60% 
  

0% 0,4456 OXYA-DRYS 40% 

2_35B_1 Pinus 0,3016 100% 
  

0% 
  

0% 0,3016 M.PEFKI 100% 

2_35B_2 Fagus 0,3010 54% Pinus 0,25927 46% 
  

0% 0,5603 OXYA-M.PEFKI 54% 

2_35B_3 Quercus 0,3575 54% Pinus 0,30140 46% 
  

0% 0,6589 DRYS-M.PEFKI 54% 

2_35B_4 Fagus 0,4116 100% 
  

0% 
  

0% 0,4116 OXYA 100% 

2_35C_1 Fagus 0,5359 100% 
  

0% 
  

0% 0,5359 OXYA 100% 

2_35C_2 Fagus 0,2129 43% Pinus 0,28465 57% 
  

0% 0,4976 OXYA-M.PEFKI 43% 

2_35C_3 Fagus 0,2844 48% Pinus 0,31289 52% 
  

0% 0,5973 OXYA-M.PEFKI 48% 

2_35D_1 Fagus 0,5778 100% 
  

0% 
  

0% 0,5778 OXYA 100% 

2_35D_2 Fagus 0,2170 62% Pinus 0,13558 38% 
  

0% 0,3526 OXYA-M.PEFKI 62% 

2_35D_3 Pinus 0,4370 100% 
  

0% 
  

0% 0,4370 M.PEFKI 100% 

2_36A_1 Fagus 0,2789 54% Abies 0,23308 46% 
  

0% 0,5119 OXYA-ELATI 54% 

2_36A_2 Fagus 0,3810 72% Pinus 0,15109 28% 
  

0% 0,5321 OXYA-M.PEFKI 72% 

2_36A_3 Fagus 0,5110 100% 
  

0% 
  

0% 0,5110 OXYA 100% 

2_36A_4 Fagus 0,4004 59% Pinus 0,27873 41% 
  

0% 0,6792 OXYA-M.PEFKI 59% 

2_36A_5 Pinus 0,2086 100% 
  

0% 
  

0% 0,2086 M.PEFKI 100% 

2_36A_6 Fagus 0,1214 32% Pinus 0,25434 68% 
  

0% 0,3758 OXYA-M.PEFKI 32% 

2_36B_1 Fagus 0,1163 35% Abies 0,21834 65% 
  

0% 0,3346 OXYA-ELATI 35% 

2_36B_2 Abies 0,3307 100% 
  

0% 
  

0% 0,3307 ELATI 100% 

2_36B_3 Pinus 0,2039 100% 
  

0% 
  

0% 0,2039 M.PEFKI 100% 

2_36B_4 Fagus 0,2300 87% Pinus 0,03361 13% 
  

0% 0,2636 OXYA-M.PEFKI 87% 

2_36B_5 Pinus 0,2130 100% 
  

0% 
  

0% 0,2130 M.PEFKI 100% 

2_36B_6 Fagus 0,3273 83% Pinus 0,06590 17% 
  

0% 0,3932 OXYA-M.PEFKI 83% 

2_36C_1 Fagus 0,5305 100% 
  

0% 
  

0% 0,5305 OXYA 100% 

2_36C_2 Pinus 0,1931 100% 
  

0% 
  

0% 0,1931 M.PEFKI 100% 

2_36C_3 Fagus 0,5242 100% 
  

0% 
  

0% 0,5242 OXYA 100% 

2_36C_4 Pinus 0,2164 100% 
  

0% 
  

0% 0,2164 M.PEFKI 100% 

2_36C_5 Fagus 0,3822 77% Pinus 0,11649 23% 
  

0% 0,4987 OXYA-M.PEFKI 77% 
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2_36C_6 Fagus 0,2140 77% Pinus 0,06538 23% 
  

0% 0,2794 OXYA-M.PEFKI 77% 

2_36D_1 Fagus 0,2300 43% Pinus 0,30190 57% 
  

0% 0,5319 OXYA-M.PEFKI 43% 

2_36D_2 Pinus 0,4178 100% 
  

0% 
  

0% 0,4178 M.PEFKI 100% 

2_36D_3 Pinus 0,4508 100% 
  

0% 
  

0% 0,4508 M.PEFKI 100% 

2_36D_4 Pinus 0,3283 100% 
  

0% 
  

0% 0,3283 M.PEFKI 100% 

2_36D_5 Pinus 0,3508 100% 
  

0% 
  

0% 0,3508 M.PEFKI 100% 

2_36D_6 Pinus 0,4265 100% 
  

0% 
  

0% 0,4265 M.PEFKI 100% 

2_37A_1 Pinus 0,4154 100% 
  

0% 
  

0% 0,4154 M.PEFKI 100% 

2_37A_2 Pinus 0,4152 100% 
  

0% 
  

0% 0,4152 M.PEFKI 100% 

2_37A_3 Pinus 0,3195 100% 
  

0% 
  

0% 0,3195 M.PEFKI 100% 

2_37A_4 Quercus 0,2966 42% Pinus 0,40178 58% 
  

0% 0,6984 DRYS-M.PEFKI 42% 

2_37B_1 Fagus 1,1392 46% Pinus 1,32017 54% 
  

0% 2,4593 OXYA-M.PEFKI 46% 

2_37B_2 Pinus 1,8813 100% 
  

0% 
  

0% 1,8813 M.PEFKI 100% 

2_37B_3 Pinus 1,3920 100% 
  

0% 
  

0% 1,3920 M.PEFKI 100% 

2_37B_4 Pinus 2,3863 100% 
  

0% 
  

0% 2,3863 M.PEFKI 100% 

2_37B_5 Fagus 0,3759 36% Pinus 0,68148 64% 
  

0% 1,0573 OXYA-M.PEFKI 36% 

2_38A_1 Fagus 2,6517 87% Pinus 0,38859 13% 
  

0% 3,0403 OXYA-M.PEFKI 87% 

2_38A_2 Fagus 3,6317 98% Pinus 0,08605 2% 
  

0% 3,7177 OXYA-M.PEFKI 98% 

2_38A_3 Pinus 1,6544 100% 
  

0% 
  

0% 1,6544 M.PEFKI 100% 

2_38A_4 Fagus 0,6696 42% Pinus 0,91760 58% 
  

0% 1,5872 OXYA-M.PEFKI 42% 

2_38A_5 Fagus 0,8852 35% Abies 1,61562 65% 
  

0% 2,5008 OXYA-ELATI 35% 

2_38B_1 Fagus 0,1217 13% Abies 0,79359 87% 
  

0% 0,9153 OXYA-ELATI 13% 

2_38B_2 Fagus 0,2019 19% Abies 0,87733 81% 
  

0% 1,0792 OXYA-ELATI 19% 

2_38B_3 Fagus 0,6799 66% Abies 0,34376 34% 
  

0% 1,0236 OXYA-ELATI 66% 

2_38B_4 Pinus 0,4743 100% 
  

0% 
  

0% 0,4743 M.PEFKI 100% 

2_38C_1 Fagus 0,5826 43% Abies 0,76794 57% 
  

0% 1,3505 OXYA-ELATI 43% 

2_38C_2 Fagus 0,1033 7% Pinus 1,33109 93% 
  

0% 1,4343 OXYA-M.PEFKI 7% 

2_38C_3 Pinus 1,2470 100% 
  

0% 
  

0% 1,2470 M.PEFKI 100% 

2_38C_4 Pinus 1,5716 100% 
  

0% 
  

0% 1,5716 M.PEFKI 100% 

2_39A_1 Fagus 0,4975 100% 
  

0% 
  

0% 0,4975 OXYA 100% 

2_39A_2 Fagus 0,5960 100% 
  

0% 
  

0% 0,5960 OXYA 100% 

2_39A_3 Fagus 0,2341 38% Abies 0,38341 62% 
  

0% 0,6175 OXYA-ELATI 38% 

2_39A_4 Pinus 0,4380 100% 
  

0% 
  

0% 0,4380 M.PEFKI 100% 

2_39A_5 Pinus 0,1990 100% 
  

0% 
  

0% 0,1990 M.PEFKI 100% 

2_39A_6 Fagus 0,2127 43% Pinus 0,28766 57% 
  

0% 0,5003 OXYA-M.PEFKI 43% 

2_39A_7 Pinus 0,4050 100% 
  

0% 
  

0% 0,4050 M.PEFKI 100% 

2_39A_8 Pinus 0,3790 100% 
  

0% 
  

0% 0,3790 M.PEFKI 100% 
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2_39A_9 Pinus 0,4071 100% 
  

0% 
  

0% 0,4071 M.PEFKI 100% 

2_39B_1 Fagus 0,1915 29% Pinus 0,47448 71% 
  

0% 0,6660 OXYA-M.PEFKI 29% 

2_39B_2 Fagus 0,6727 89% Pinus 0,08242 11% 
  

0% 0,7551 OXYA-M.PEFKI 89% 

2_39B_3 Fagus 0,5175 90% Pinus 0,05471 10% 
  

0% 0,5722 OXYA-M.PEFKI 90% 

2_39B_4 Pinus 0,6442 100% 
  

0% 
  

0% 0,6442 M.PEFKI 100% 

2_39B_5 Pinus 0,3518 100% 
  

0% 
  

0% 0,3518 M.PEFKI 100% 

2_39B_6 Pinus 0,4998 100% 
  

0% 
  

0% 0,4998 M.PEFKI 100% 

2_39B_7 Pinus 0,2092 100% 
  

0% 
  

0% 0,2092 M.PEFKI 100% 

2_39B_8 Fagus 0,4703 84% Pinus 0,08739 16% 
  

0% 0,5577 OXYA-M.PEFKI 84% 

2_39B_9 Pinus 0,2620 100% 
  

0% 
  

0% 0,2620 M.PEFKI 100% 

2_39C_1 Pinus 0,3168 100% 
  

0% 
  

0% 0,3168 M.PEFKI 100% 

2_39C_2 Pinus 0,4758 100% 
  

0% 
  

0% 0,4758 M.PEFKI 100% 

2_39C_3 Pinus 0,2536 100% 
  

0% 
  

0% 0,2536 M.PEFKI 100% 

2_39C_4 Pinus 0,2954 100% 
  

0% 
  

0% 0,2954 M.PEFKI 100% 

2_39C_5 Fagus 0,1940 55% Pinus 0,16134 45% 
  

0% 0,3553 OXYA-M.PEFKI 55% 

2_39C_6 Pinus 0,1759 100% 
  

0% 
  

0% 0,1759 M.PEFKI 100% 

2_39C_7 Quercus 0,1230 30% Pinus 0,28519 70% 
  

0% 0,4082 DRYS-M.PEFKI 30% 

2_39C_8 Quercus 0,2680 81% Pinus 0,06446 19% 
  

0% 0,3325 DRYS-M.PEFKI 81% 

2_39D_1 Pinus 0,3739 100% 
  

0% 
  

0% 0,3739 M.PEFKI 100% 

2_39D_2 Pinus 0,3085 100% 
  

0% 
  

0% 0,3085 M.PEFKI 100% 

2_39D_3 Pinus 0,5776 100% 
  

0% 
  

0% 0,5776 M.PEFKI 100% 

2_39D_4 Pinus 0,1010 100% 
  

0% 
  

0% 0,1010 M.PEFKI 100% 

2_39D_5 Pinus 0,1080 100% 
  

0% 
  

0% 0,1080 M.PEFKI 100% 

2_39D_6 Pinus 0,3856 100% 
  

0% 
  

0% 0,3856 M.PEFKI 100% 

2_39D_7 Pinus 0,3110 100% 
  

0% 
  

0% 0,3110 M.PEFKI 100% 

2_39D_8 Fagus 0,2244 33% Pinus 0,45890 67% 
  

0% 0,6833 OXYA-M.PEFKI 33% 

2_39D_9 Pinus 0,2621 100% 
  

0% 
  

0% 0,2621 M.PEFKI 100% 

2_39E_1 Fagus 0,8267 100% 
  

0% 
  

0% 0,8267 OXYA 100% 

2_39E_2 Fagus 0,5575 100% 
  

0% 
  

0% 0,5575 OXYA 100% 

2_39E_3 Fagus 0,1443 27% Abies 0,38701 73% 
  

0% 0,5313 OXYA-ELATI 27% 

2_39E_4 Abies 0,2873 83% Pinus 0,05998 17% 
  

0% 0,3473 ELATI-M.PEFKI 83% 

2_39E_5 Abies 0,2805 44% Pinus 0,35780 56% 
  

0% 0,6383 ELATI-M.PEFKI 44% 

2_39E_6 Pinus 0,2286 100% 
  

0% 
  

0% 0,2286 M.PEFKI 100% 

2_39E_7 Abies 0,1088 44% Pinus 0,13982 56% 
  

0% 0,2486 ELATI-M.PEFKI 44% 

2_40A_1 Fagus 0,5112 100% 
  

0% 
  

0% 0,5112 OXYA 100% 

2_40A_2 Fagus 0,9169 100% 
  

0% 
  

0% 0,9169 OXYA 100% 

2_40A_3 Fagus 1,0085 100% 
  

0% 
  

0% 1,0085 OXYA 100% 
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2_40A_4 Fagus 0,6134 100% 
  

0% 
  

0% 0,6134 OXYA 100% 

2_40A_5 Fagus 0,6493 100% 
  

0% 
  

0% 0,6493 OXYA 100% 

2_40A_6 Fagus 0,6208 57% Abies 0,26145 24% Pinus 0,2083 19% 1,0905 OXYA-ELATI 70% 

2_40B_1 Fagus 0,6080 100% 
  

0% 
  

0% 0,6080 OXYA 100% 

2_40B_2 Fagus 0,4489 100% 
  

0% 
  

0% 0,4489 OXYA 100% 

2_40C_1 Fagus 0,4154 100% 
  

0% 
  

0% 0,4154 OXYA 100% 

2_40C_2 Fagus 0,4461 100% 
  

0% 
  

0% 0,4461 OXYA 100% 

2_40C_3 Fagus 0,6417 100% 
  

0% 
  

0% 0,6417 OXYA 100% 

2_40C_4 Fagus 0,5499 100% 
  

0% 
  

0% 0,5499 OXYA 100% 

2_40C_5 Fagus 0,5451 50% Abies 0,53980 50% 
  

0% 1,0849 OXYA-ELATI 50% 

2_40D_1 Fagus 0,3056 100% 
  

0% 
  

0% 0,3056 OXYA 100% 

2_40D_2 Fagus 0,3747 100% 
  

0% 
  

0% 0,3747 OXYA 100% 

2_40D_3 Fagus 0,2341 100% 
  

0% 
  

0% 0,2341 OXYA 100% 

2_40D_4 Fagus 0,3613 100% 
  

0% 
  

0% 0,3613 OXYA 100% 

2_40D_5 Fagus 0,5909 100% 
  

0% 
  

0% 0,5909 OXYA 100% 

2_40D_6 Fagus 0,4955 100% 
  

0% 
  

0% 0,4955 OXYA 100% 

2_40D_7 Fagus 0,6824 100% 
  

0% 
  

0% 0,6824 OXYA 100% 

2_40D_8 Fagus 0,4974 100% 
  

0% 
  

0% 0,4974 OXYA 100% 

2_40E_1 Fagus 0,6444 100% 
  

0% 
  

0% 0,6444 OXYA 100% 

2_40E_2 Fagus 0,3816 43% Abies 0,50896 57% 
  

0% 0,8905 OXYA-ELATI 43% 

2_40E_3 Fagus 0,8883 100% 
  

0% 
  

0% 0,8883 OXYA 100% 

2_40E_4 Fagus 0,2271 24% Abies 0,73018 76% 
  

0% 0,9573 OXYA-ELATI 24% 

2_40E_5 Fagus 0,3744 100% 
  

0% 
  

0% 0,3744 OXYA 100% 

2_41A_1 Fagus 0,6313 100% 
  

0% 
  

0% 0,6313 OXYA 100% 

2_41A_2 Fagus 0,3923 100% 
  

0% 
  

0% 0,3923 OXYA 100% 

2_41A_3 Fagus 0,6507 100% 
  

0% 
  

0% 0,6507 OXYA 100% 

2_41A_4 Fagus 0,3344 100% 
  

0% 
  

0% 0,3344 OXYA 100% 

2_41A_5 Fagus 0,3340 100% 
  

0% 
  

0% 0,3340 OXYA 100% 

2_41A_6 Fagus 0,6126 100% 
  

0% 
  

0% 0,6126 OXYA 100% 

2_41A_7 Fagus 0,4554 35% Abies 0,83099 65% 
  

0% 1,2864 OXYA-ELATI 35% 

2_41B_1 Fagus 0,5681 100% 
  

0% 
  

0% 0,5681 OXYA 100% 

2_41B_2 Fagus 0,5936 100% 
  

0% 
  

0% 0,5936 OXYA 100% 

2_41B_3 Fagus 0,2452 31% Abies 0,54832 69% 
  

0% 0,7935 OXYA-ELATI 31% 

2_41C_1 Fagus 0,2713 51% Abies 0,25717 49% 
  

0% 0,5285 OXYA-ELATI 51% 

2_41C_2 Fagus 0,3306 28% Abies 0,60299 52% Pinus 0,2307 20% 1,1643 OXYA-ELATI 35% 

2_41C_3 Fagus 0,1916 27% Abies 0,51665 73% 
  

0% 0,7082 OXYA-ELATI 27% 

2_41C_4 Fagus 1,3211 100% 
  

0% 
  

0% 1,3211 OXYA 100% 
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2_41C_5 Fagus 0,3759 100% 
  

0% 
  

0% 0,3759 OXYA 100% 

2_41C_6 Fagus 0,2777 39% Abies 0,43074 61% 
  

0% 0,7084 OXYA-ELATI 39% 

2_42A_1 Fagus 0,3637 65% Abies 0,19973 35% 
  

0% 0,5634 OXYA-ELATI 65% 

2_42A_2 Fagus 0,3937 62% Abies 0,24566 38% 
  

0% 0,6394 OXYA-ELATI 62% 

2_42A_3 Fagus 0,4823 100% 
  

0% 
  

0% 0,4823 OXYA 100% 

2_42A_4 Fagus 0,6470 100% 
  

0% 
  

0% 0,6470 OXYA 100% 

2_42B_1 Fagus 0,5396 100% 
  

0% 
  

0% 0,5396 OXYA 100% 

2_42B_2 Fagus 0,4952 100% 
  

0% 
  

0% 0,4952 OXYA 100% 

2_42B_3 Fagus 0,5645 100% 
  

0% 
  

0% 0,5645 OXYA 100% 

2_42B_4 Fagus 0,5043 48% Abies 0,55465 52% 
  

0% 1,0589 OXYA-ELATI 48% 

2_42C_1 Fagus 0,6751 100% 
  

0% 
  

0% 0,6751 OXYA 100% 

2_42C_2 Fagus 0,4355 100% 
  

0% 
  

0% 0,4355 OXYA 100% 

2_42D_1 Fagus 0,5171 100% 
  

0% 
  

0% 0,5171 OXYA 100% 

2_43A_1 Fagus 0,5654 100% 
  

0% 
  

0% 0,5654 OXYA 100% 

2_44A_1 Fagus 0,1047 14% Abies 0,64391 86% 
  

0% 0,7486 OXYA-ELATI 14% 

2_44A_2 Fagus 0,6246 59% Abies 0,42587 41% 
  

0% 1,0504 OXYA-ELATI 59% 

2_44A_3 Fagus 0,1580 40% Abies 0,23327 60% 
  

0% 0,3913 OXYA-ELATI 40% 

2_44A_4 Pinus 0,3108 100% 
  

0% 
  

0% 0,3108 M.PEFKI 100% 

2_44B_1 Fagus 0,2969 47% Abies 0,33199 53% 
  

0% 0,6289 OXYA-ELATI 47% 

2_44B_2 Fagus 0,1422 18% Abies 0,64037 82% 
  

0% 0,7826 OXYA-ELATI 18% 

2_44B_3 Fagus 0,8077 96% Pinus 0,03407 4% 
  

0% 0,8417 OXYA-M.PEFKI 96% 

2_44B_4 Fagus 0,5866 87% Pinus 0,08831 13% 
  

0% 0,6749 OXYA-M.PEFKI 87% 

2_44B_5 Pinus 0,4315 100% 
  

0% 
  

0% 0,4315 M.PEFKI 100% 

2_44B_6 Fagus 0,5759 76% Pinus 0,09280 12% Abies 0,0848 11% 0,7535 OXYA-M.PEFKI 86% 

2_44C_1 Fagus 0,3840 100% 
  

0% 
  

0% 0,3840 OXYA 100% 

2_44C_2 Fagus 0,4565 100% 
  

0% 
  

0% 0,4565 OXYA 100% 

2_44C_3 Fagus 0,2043 68% Pinus 0,09610 32% 
  

0% 0,3004 OXYA-M.PEFKI 68% 

2_44C_4 Fagus 0,4635 100% 
  

0% 
  

0% 0,4635 OXYA 100% 

2_44C_5 Fagus 0,4563 82% Pinus 0,09747 18% 
  

0% 0,5538 OXYA-M.PEFKI 82% 

2_44C_6 Fagus 0,4771 93% Pinus 0,03591 7% 
  

0% 0,5130 OXYA-M.PEFKI 93% 

2_44C_7 Abies 0,4375 100% 
  

0% 
  

0% 0,4375 ELATI 100% 

2_44C_8 Fagus 0,2257 64% Abies 0,12714 36% 
  

0% 0,3529 OXYA-ELATI 64% 

2_44D_1 Fagus 0,4391 100% 
  

0% 
  

0% 0,4391 OXYA 100% 

2_44D_3 Fagus 0,1634 23% Abies 0,54574 77% 
  

0% 0,7092 OXYA-ELATI 23% 

2_44D_4 Fagus 0,2425 33% Abies 0,50161 67% 
  

0% 0,7441 OXYA-ELATI 33% 

2_44D_5 Fagus 0,4718 74% Abies 0,16209 26% 
  

0% 0,6339 OXYA-ELATI 74% 

2_44E_1 Fagus 0,3991 100% 
  

0% 
  

0% 0,3991 OXYA 100% 
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2_44E_2 Fagus 0,7903 87% Abies 0,12045 13% 
  

0% 0,9107 OXYA-ELATI 87% 

2_44E_3 Fagus 0,6852 100% 
  

0% 
  

0% 0,6852 OXYA 100% 

2_44F_1 Fagus 0,7393 100% 
  

0% 
  

0% 0,7393 OXYA 100% 

2_44F_2 Fagus 0,5186 100% 
  

0% 
  

0% 0,5186 OXYA 100% 

2_44F_3 Fagus 0,4379 86% Pinus 0,06908 14% 
  

0% 0,5070 OXYA-M.PEFKI 86% 

2_44F_4 Fagus 0,5548 95% Pinus 0,02993 5% 
  

0% 0,5848 OXYA-M.PEFKI 95% 

2_44F_5 Fagus 0,2959 84% Pinus 0,05584 16% 
  

0% 0,3517 OXYA-M.PEFKI 84% 

2_44F_6 Fagus 0,2456 46% Abies 0,28490 54% 
  

0% 0,5305 OXYA-ELATI 46% 

3_18_1 Pinus 0,7536 100% 
  

0% 
  

0% 0,7536 M.PEFKI 100% 

3_18_2 Pinus 0,5448 100% 
  

0% 
  

0% 0,5448 M.PEFKI 100% 

3_19_1 Pinus 0,6882 100% 
  

0% 
  

0% 0,6882 M.PEFKI 100% 

3_19_2 Pinus 0,7536 100% 
  

0% 
  

0% 0,7536 M.PEFKI 100% 

3_19_3 Pinus 0,6346 100% 
  

0% 
  

0% 0,6346 M.PEFKI 100% 

3_19_4 Pinus 0,6994 100% 
  

0% 
  

0% 0,6994 M.PEFKI 100% 

3_21_1 Pinus 0,9162 100% 
  

0% 
  

0% 0,9162 M.PEFKI 100% 

3_21_2 Abies 0,1242 18% Pinus 0,57125 82% 
  

0% 0,6955 ELATI-M.PEFKI 18% 

3_21_3 Abies 0,0848 61% Pinus 0,05471 39% 
  

0% 0,1395 ELATI-M.PEFKI 61% 

3_21_4 Abies 0,5805 61% Pinus 0,37559 39% 
  

0% 0,9561 ELATI-M.PEFKI 61% 

3_22_1 Pinus 0,6465 100% 
  

0% 
  

0% 0,6465 M.PEFKI 100% 

3_22_2 Pinus 0,5786 100% 
  

0% 
  

0% 0,5786 M.PEFKI 100% 

3_22_3 Pinus 0,5652 100% 
  

0% 
  

0% 0,5652 M.PEFKI 100% 

3_22_4 Pinus 0,5046 100% 
  

0% 
  

0% 0,5046 M.PEFKI 100% 

3_23_1 Pinus 0,5086 100% 
  

0% 
  

0% 0,5086 M.PEFKI 100% 

3_23_2 Pinus 0,6399 100% 
  

0% 
  

0% 0,6399 M.PEFKI 100% 

3_23_3 Quercus 0,3418 56% Pinus 0,26753 44% 
  

0% 0,6093 DRYS-M.PEFKI 56% 

3_23_4 Pinus 0,2777 100% 
  

0% 
  

0% 0,2777 M.PEFKI 100% 

3_24_1 Pinus 0,6091 100% 
  

0% 
  

0% 0,6091 M.PEFKI 100% 

3_25_1 Quercus 0,3858 100% 
  

0% 
  

0% 0,3858 DRYS 100% 

3_26_1 Pinus 0,3992 100% 
  

0% 
  

0% 0,3992 M.PEFKI 100% 

3_26_2 Pinus 0,3731 100% 
  

0% 
  

0% 0,3731 M.PEFKI 100% 

3_26_3 Pinus 0,4935 100% 
  

0% 
  

0% 0,4935 M.PEFKI 100% 

3_26_4 Quercus 0,2078 32% Pinus 0,44428 68% 
  

0% 0,6521 DRYS-M.PEFKI 32% 

3_27_1 Quercus 0,3617 100% 
  

0% 
  

0% 0,3617 DRYS 100% 

3_27_2 Quercus 0,4169 100% 
  

0% 
  

0% 0,4169 DRYS 100% 

3_28_1 Quercus 0,3010 100% 
  

0% 
  

0% 0,3010 DRYS 100% 

3_28_2 Quercus 0,3785 100% 
  

0% 
  

0% 0,3785 DRYS 100% 

3_29_1 Quercus 0,5435 100% 
  

0% 
  

0% 0,5435 DRYS 100% 
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3_29_2 Quercus 0,5739 100% 
  

0% 
  

0% 0,5739 DRYS 100% 

3_29_3 Quercus 0,5001 100% 
  

0% 
  

0% 0,5001 DRYS 100% 

3_32A_1 Pinus 0,7331 100% 
  

0% 
  

0% 0,7331 M.PEFKI 100% 

3_32A_2 Pinus 0,6489 100% 
  

0% 
  

0% 0,6489 M.PEFKI 100% 

3_32A_3 Pinus 0,6645 100% 
  

0% 
  

0% 0,6645 M.PEFKI 100% 

3_32B_1 Abies 0,0715 14% Pinus 0,45278 86% 
  

0% 0,5243 ELATI-M.PEFKI 14% 
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